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Resumo: Este estudo tem por objetivo identificar os diferenciais de marketing da 
empresa Victoria Villa, casa noturna localizada no município de Curitiba, Estado do 
Paraná. A pesquisa realizada identificou os diferenciais de marketing em relação aos 
seus concorrentes com base numa pesquisa realizada entre o público freqüentador da 
casa. Os resultados apontaram como principais motivos que levam a essa preferência, 
as suas atrações, estrutura (acústica, espaço, estacionamento) e o perfil de quem 
frequenta. A principal ferramenta que tem dado retorno, atingindo o público alvo com 
mais intensidade é o marketing digital através da rede social Facebook. 
  
Palavras-Chave: Ferramentas de Marketing. Marketing Digital. Diferencial competitivo.  
 
Abstract: This study aims to identify the company marketing differentials Victoria Villa, 
nightclub located in Curitiba, Parana State. The research identified the marketing 
advantages over its competitors based on a survey of the home crowd goer. The results 
showed the main reasons that lead to this preference, its attractions, structure 
(acoustics, space, parking) and the profile of those attending. The main tool that has 
given back, reaching the target audience with more intensity is the digital marketing 
through Facebook social network. 
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INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo para a pesquisa presente é a casa noturna curitibana Victoria Villa, 

eleita a melhor do país em 2008, pelo site “Movimento Country”, um dos principais 

veículos de imprensa do meio country e sertanejo universitário. Fundada em 2007, 

ainda se mantém forte no mercado, atraindo a atenção do público sertanejo e 

simpatizante, oferecendo estrutura adequada, shows variados e diversão. Conta com 

mais de 40 funcionários e um amplo estacionamento, que atende em média de 7.000 

clientes por final de semana, fatores que levam à investimentos cada vez maiores em 

sua infraestrutura, capital humano e shows nacionais. 

O Victoria Villa se manteve sempre direcionado ao ramo sertanejo, tanto o de raiz 

quanto o universitário, podendo ser presenciado através de suas músicas em diversos 

ambientes. A distribuição dos ambientes ocorre de forma estratégica. No primeiro piso 

há uma pista exclusiva para dança, sem transição de pessoas, evitando possíveis 

desconfortos. É composta por dez bares bem distribuídos, sendo possível atender a 

demanda com agilidade. Possuem cinco banheiros masculinos e femininos, rampas de 

acesso para cadeirantes, duas amplas áreas externas para fumantes e onze guichês 

para pagamento da consumação. 

A casa é bem localizada e com fácil acesso, nas mediações da Avenida Victor Ferreira 

do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba. Possui parceria com o Jockey Club, dispondo 

de um amplo espaço para grandes eventos externos, tais como as raves universitárias 

e grandes shows com artistas renomados. Sendo assim, a casa conquistou o mercado 

sertanejo e se coloca como uma opção de grande peso para as noites de lazer. 

Com o desenvolvimento de uma pesquisa relacionada a esta empresa, os resultados 

podem servir como estudo para entidades acadêmicas, auxiliando-as no 
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desenvolvimento de novos conceitos relacionados a esse assunto, além de servir como 

objeto de comparação para outras casas noturnas, aprimorando suas características, 

influenciadas pelos pontos fortes do Victoria Villa. 

O objetivo do estudo é identificar quais são os diferenciais de marketing do Victoria Villa 

através da identificação das ferramentas de marketing que são utilizadas pela empresa. 

A pesquisa foi realizada em forma de questionários, utilizando como meio a ferramenta 

disponível pela internet, Google Forms, espécie de formulário que é preenchido com as 

perguntas do questionário e que posteriormente transforma as respostas em gráficos, 

fator esse que facilita a análise dos mesmos. Esse formulário foi enviado ao circulo de 

amizade dos integrantes do grupo a qual desenvolveram o estudo, utilizando como 

meios as redes sociais Facebook e Whatsapp além do envio por e-mail. 

Foi considerado frequentador aquele que vai ao menos uma vez por mês a casa, 

validando assim suas respostas. E para selecionar os questionários que seriam 

considerados válidos dos que seriam descartados, foi definida como primeira pergunta 

o nível de incidência, ou seja, o número de vezes que o entrevistado costuma ir ao 

Victoria Villa. Obtiveram-se duzentas e quarenta e duas respostas das quais apenas 

cento e oitenta e sete foram validadas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MARKETING 

"Marketing é a ciência de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer as 

necessidades de um mercado-alvo com rentabilidade" (KOTLER, 2005, p.13). 

Nele estão contidos técnicas e métodos que são destinados a identificar a necessidade 

e desejos dos consumidores. Descobrindo esses itens é possível adaptar a empresa e 
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os produtos, atendendo de forma mais completa o consumidor, ficando um passo a 

frente dos concorrentes. Cria-se um relacionamento com o cliente, agregando valor a 

essa relação esatisfazendo ambas as partes. 

2.2 4P’S 

Segundo Kotler (2005), qualquer estratégia de marketing apresenta em sua composição 

quatro itens básicos: preço, praça, produto e promoção. Juntos formam os “4P’s do 

Marketing”, direcionando a empresa a definir seu público-alvo. Para desenvolvê-la é 

necessário um estudo aprofundado do mercado em que se está inserido. 

"Os 4P’s são táticos e devem ser precedidos de decisões estratégicas, isto é, 

segmentação (de mercado), (estabelecimento de) alvo e posicionamento. Os 4P’s ainda 

são um referencial útil para o planejamento de marketing" (KOTLER, 2005, p. 62). 

2.3 PREÇO 

Para Kotler (2005) está relacionado a quantia que será cobrado para que o cliente 

compre e possa usufruir dos benefícios do produto ou serviço. Essa é a parte geradora 

de receita para as empresas, fator determinante de sua participação no mercado e 

rentabilidade. 

"Entre os elementos do composto de marketing, o preço é uma variável que ‘envolve 

muitas dimensões estratégicas’” (ANDRADE, 2009, p. 108). 

Ainda segundo Andrade (2009), para definir-se o preço do produto de forma estratégica 

deve-se levar em consideração alguns itens, para que dessa forma ele possa ser aceito 

para comercialização. Cobrar um valor equilibrado, onde não seja tão baixo a ponto de 

denegrir a imagem do produto perante seus consumidores e nem tão alto, pois o 
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mesmo deve proporcionar lucro a quem o está produzindo e até mesmo 

comercializando. 

2.4 PRAÇA 

Este item está ligado ao ponto ou local em que o consumidor possa encontrar o produto 

ou serviço em questão. Pode ser tanto físico (loja) quanto online (sites). 

“Praça envolve as atividades da empresa que tornam o produto disponível para o 

consumidor-alvo” (KOTLER 1998, p. 31). 

Esse é o ponto dos 4p’s onde o produto, após ter seu preço definido, será então 

introduzido nos canais de distribuição ou pontos de vendas. Praça é uma cadeia que 

engloba os distribuidores, revendedores (varejo/atacado), transportadores, 

representantes e logísticas internas (armazenadores), todos trabalhando em conjunto 

para que o produto chegue até o consumidor. Isso ocorre logo após o cliente sentir-se 

motivado por uma necessidade interna ou externa, indo então até um ponto de 

distribuição (loja, por exemplo), buscando satisfazê-la. 

Kotler (2005) afirma que um ponto que se destaca no estudo sobre praça é como ele 

chega até o cliente. Isso pode ocorrer de duas maneiras, de forma direta ou indireta. A 

primeira, o produto chega diretamente até o consumidor final, como por exemplo, 

comprar produto direto na fábrica, baixando assim o custo do mesmo. E a segunda, 

ocorre de maneira indireta, onde o produto é repassado a um ponto de distribuição, 

servindo como ponto entre o fabricante e o consumidor.    

2.5 PRODUTO 

Nesse ponto se definem quais são as características e atributos que o produto irá 

apresentar (tamanho, cor, funcionalidades). 
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“É todo bem que pode ser ofertado a um ou vários mercados, visando à satisfação de 

uma necessidade e/ou desejo, para que seja adquirido, utilizado e consumido” (COSTA, 

2003, p. 28). 

Ainda segundo Costa (2003), produto é algo desenvolvido para satisfazer as 

necessidades e desejos dos consumidores. Nele estão contidos bens, serviços, marcas, 

embalagens, entre outras características. Podem ser tanto físico (tangível) ou não 

(intangível), como serviços, por exemplo.  

2.6 PROMOÇÃO 

Criam-se estratégias para divulgar o produto/serviço. Podem ser através de mídias (TV, 

rádio, internet) além de meios físicos (folders/banners, outdoors, etc.). 

“Cobre todas aquelas ferramentas de comunicação que fazem chegar uma mensagem 

ao público-alvo” (KOTLER, 1999, p. 136). 

Para Kotler (1999), o profissional dessa área tem como principal objetivo transmitir o 

valor do produto que está sendo comercializado, fazendo com que o consumidor seja 

influenciado por isso. Isso ocorre através do emprego de algumas ferramentas, tais 

como: propaganda, promoção de vendas, relações públicas e publicidade, força de 

vendas e marketing direto. Combinadas estrategicamente podem ser um dos principais 

fatores que podem determinar a decisão do cliente no momento de compra. 

2.7 ANÁLISE DE SWOT 

Segundo Ferrel et al (1998), SWOT é uma sigla que na tradução para o português 

referem-se a forças (stengths), fraquezas (weaknesses), oportunidades (oppotunities) e 

ameaças (threats). Esta é uma ferramenta estratégica baseada na coleta de dados 

podendo, assim, estudar os cenários internos e externos.  
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Ferrel et al (1998) também afirma que no ambiente interno são estudadas as forças e 

as fraquezas da empresa. A relação entre os conjuntos físicos, humanos e financeiros 

formam esse cenário, sendo possível exercer certo controle sobre eles, já que são 

reflexos das estratégias dos gestores. Alinhando de maneira correta os recursos com a 

capacidade, poderá ser gerada uma vantagem competitiva no mercado (forças). Para 

identificar as fraquezas comparam-se esses mesmos pontos com seus concorrentes, 

descobrindo suas deficiências. 

A finalidade da análise SWOT é estimular a colaboração entre gerentes dediferentes 

áreas funcionais. Ao aprender o que seus colegas fazem, sabem, pensam e sente, o 

gerente de marketing pode resolver problemas e preencher vazios na análise antes do 

plano de marketing ser finalizado. "O modelo SWOT fornece um processo que gera a 

troca de informações antes do processo real de desenvolvimento da estratégia de 

marketing" (FERRELL et al, 1998, p. 63). 

Em relação ao ambiente externo, os objetos de estudo são as oportunidades e as 

ameaças que, mesmo ocorrendo fora dos limites da organização, pode o afetar de 

alguma forma. Dividem-se em duas áreas de estudo: macro ambiente (questões 

demográficas, políticas, ambientais) e microambiente (clientes, fornecedores, 

parceiros). Essas áreas devem ser acompanhadas para antecipar as oportunidades e 

ameaças que surgem, estando assim mais preparadas para as transformações do 

mercado. 

2.8 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

São as características percebidas pelos consumidores, fazendo com que determinada 

empresa se diferencie de seus concorrentes.  Produzir algo novo é um tipo de 

diferenciação no mercado inserido.  
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Algumas empresas tentam se destacar no mercado comercializando produtos com 

preço baixo, dessa forma é possível garantir um espaço dentre seus concorrentes 

atendendo determinada necessidade dos consumidores. Outras buscam a estratégia de 

diferenciação baseada na inovação, desenvolvendo algo novo para outro tipo de 

público, o mais exigente, disposto a pagar mais alto para obter benefícios exclusivos e 

mais satisfatórios.  É nesse momento que se define o público-alvo. 

O profissional de marketing, nesse caso, tem como principal função encontrar 

oportunidades para desenvolver o produto. O mesmo deve levar em consideração dois 

fatores: identificação (encontra-se a oportunidade) e diferenciação (definição das 

características que o produto irá apresentar baseadas nos recursos disponíveis). 

Desenvolvidos e acompanhados de maneira correta, a empresa/marca/produto se 

destacará das demais, tornando-se uma referência no momento de decisão de compra 

do consumidor.  

2.9 BENCHMARKING 

É uma técnica de melhoria contínua, onde o objetivo principal é adotar inovações que 

levarão ao aprimoramento das funções e processos dentro das empresas. 

Segundo Spendolini (1993, apud ARAUJO 2001, p. 185), “A conceituação passaria por 

um menu de palavras no qual as idéias mais adequadas as necessidades dos 

interessados seriam escolhidas, de sorte que estes montassem a definição que 

solucionasse melhor os problemas vivenciados”. 

Para desenvolver melhorias práticas que levarão a um desempenho melhor, uma das 

formas adotadas por essa técnica é a comparação/identificação, o estudo e os 

levantamentos em relação a um processo já existente e bem sucedido, buscando 

descobrir a “fórmula” utilizada para se chegar a esse resultado. Descobrindo essas 

informações é possível criar novas ou aperfeiçoar idéias já existentes. 
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O benchmarking pode ser estudado ou aplicado baseado em quatro tipologias: 

competitivo, genérico, funcional e interno. 

2.10 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING (CIM) 

Geralmente várias empresas desenvolvem e/ou atualizam suas linhas de produtos 

gastando valores altos, porém, mesmo com todo esse investimento, sua marca poderá 

vir a não ter um rendimentode lucratividade esperado. Esse problema geralmente 

ocorre pelo não conhecimento de seu público-alvo eda sua linha de produtos ou 

serviços, por isso o marketing pode se de desenvolver de duas formas: informativa e 

competitiva. A forma informativa busca informar o público-alvo sobre o produto. A 

competitiva tende a convencer o cliente que seu produto é melhor que o do concorrente 

e atenderá melhor a necessidade do mesmo. Enfim, comunicação interna de marketing 

é todo ou qualquer tipo de processo usado pela empresa para influenciar seus clientes 

e esses processos são um conjunto de ações realizadas por todas as partes da 

empresa, não sendo atribuídas para apenas um setor. 

2.11 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O estudo do comportamento do consumidor envolve a maneira de como o consumidor 

pensa, age e, conseqüentemente, compra. Entender como o consumidor age após essa 

compra, o que percebe e o que não percebe, o que valoriza e o que não valoriza, é 

fundamental para uma execução perfeita, refletindo, assim, no objetivo esperado: o 

sucesso. 

Conforme Schiffman e Kanuk (1997, p.5), “O comportamento do consumidor engloba o 

estudo de: o que compram, por que compram, onde compram com que freqüência 

compram e com que freqüência usam o que compram”. 
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“O comportamento do cliente é definido como as atividades físicas e mentais realizadas 

por clientes de bens de consumo e industriais que resultam em decisões e ações, como 

comprar e utilizar produtos e serviços” (SHETH, MITTAL, NEWMAN, 2001, p. 29). 

Dessa maneira o estudo do comportamento do consumidor pode ser entendido como 

uma maneira de interpretar o cliente, e desta forma fornecendo a este um fator que 

supra alguma necessidade. Interpretar o que o consumidor necessita é uma tarefa que 

exige pesquisas e estudos aprofundados. 

A importância do estudo do comportamento do consumidor, por parte de uma 

organização, se dá ao entendimento do que realmente é valorizado pelo consumidor, ou 

seja, o que influencia um indivíduo a tomar uma decisão na hora da escolha pelo 

produto, seja esse fator financeiro, temporal ou físico.  Segundo Schiffman e Kanuk 

(1997, p.6), “Como empresas e futuros profissionais de marketing, é importante para 

nós reconhecer por que e como indivíduos tomam suas decisões de consumo, de tal 

modo que, possamos tomar decisões melhores de estratégias de marketing”. 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 
4.1 PESQUISA COM OS CLIENTES 

 
Os dados foram coletados a partir de questionários realizados com os clientes externos, 

que são os frequentadores do Victoria Villa. O critério utilizado para validar as respostas 

foi que o entrevistado frequentasse a casa pelo menos uma vez ao mês, caso contrário 

sua opinião seria descartada. A seguir, a demonstração gráfica dos resultados. 

O feedback das entrevistas aplicadas aos frequentadores levou aos seguintes 

resultados: das 187 pessoas entrevistadas, 76 (40%) possuem idade entre 23 a 27 

anos; a pesquisa foi respondida por mais homens (54%) do que mulheres (45%); a 

frequência em média é de uma vez por mês (37%); a casa foi avaliada como “boa” pela 

maioria (35%); o fator principal que leva os clientes a ter preferência pelo Victoria Villa 

são suas atrações (33%); a divulgação que mais tem atingido o público ocorre através 
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das redes sociais (47%); as promoções realizadas pela casa (bônus) também são um 

fator decisório (86%); 96% dos entrevistados indicariam a casa a outra pessoa.  

Em relação aos atributos da casa comparados aos seus concorrentes, os números 

indicam que os clientes do Victoria Villa o comparam melhor nos seguintes quesitos: 

camarotes (34%); atrações (50%); acústica (57%); formas de bônus (63%); 

estacionamento (66%); preço dos petiscos (51%); promoções (57%); bares (36%); perfil 

dos frequentadores (27%). 

Os atributos que segundo a pesquisa igualaram o Victoria Villa com as demais casas 

são: segurança (57%); portfólio das bebidas (71%); preço da entrada (53%); ambiente 

(42%); caixas (37%);atendimento em geral (46%); formas de pagamento (70%); 

garçons (43%); site (49%); Facebook (56%); aplicativo (73%). 

 

 

4.2 PESQUISA COM O GERENTE DE MARKETING 

 

Buscando identificar quais são os fatores que diferem a casa noturna Victória Villa das 

demais, tornando-a referência a nível nacional no ramo sertanejo, aplicou-se um 

questionário qualitativo a um de seus gerentes de marketing. A pesquisa tem por 

objetivo avaliar a metodologia de marketing utilizada pela empresa, verificando quais 

são as ferramentas que mais atingem seu público-alvo e como são mensurados os 

resultados obtidos com essa aplicação. Por esse motivo a opinião do representante da 

mesma foi de grande valia para o êxito desse estudo. 

Atualmente o mercado sertanejo mantém-se aquecido, sendo este o estilo musical 

preferido do público e o mais tocado nas rádios. Na opinião do representante da 

empresa, os fatores que mantém a casa por tanto tempo atuando nesse mercado são 

os investimentos em shows nacionais e em seu capital humano, onde os funcionários 
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vestem a camisa da empresa buscando sempre atender da melhor forma possível seus 

clientes. Outro ponto importante citado foi o foco da empresa, que busca manter-se 

voltado ao sertanejo e suas raízes, não variando para outros tipos de públicos. 

Ao indagado sobre os principais pontos que mantém a casa em alta, o gerente de 

marketing destacou: shows nacionais, estrutura; estacionamento próprio 

proporcionando mais comodidade aos clientes, preço justo, equipe de profissionais 

enxuta e com experiência, público fiel, parcerias formadas ao longo dos anos com 

empresários do ramo (duplas sertanejas, rádios e fornecedores). 

Outra questão citada durante a entrevista foi em relação aos avanços tecnológicos e 

como o Victória Villa os tem utilizados. Segundo ele, essa está entre as principais 

ferramentas que reforçam e evidenciam a casa, pois através dela é possível aumentar 

seu contato com o cliente e divulgar o que ela tem de melhor. A tentativa dos mesmos é 

sempre aplicar os recursos de marketing que outras empresas já utilizam, como por 

exemplo, as lojas on-line que tentam ao máximo converter o investimento em lucro e o 

próprio site. Além disso, há duas inovações que estão em fase de testes: o APP 

(aplicativo) que possibilitará uma comunicação mais rápida e prática com os clientes, 

reforçando ainda mais a “parceria” entre ambos e a rádio on-line que está sendo 

desenvolvida graças à ascensão da tecnologia 4G.  

Em relação às ferramentas de marketing utilizadas pela casa, perguntou-se qual delas 

mais atinge o público, e quais ações são realizadas através do site e de mídias sociais. 

Para o gerente de marketing, a busca por uma fatia desse mercado tão competitivo 

como é o de casas noturnas, aplicam-se estratégias de marketing digital, como o 

Facebook. Está é a ferramenta que mais tem dado retorno, utilizada principalmente 

para a divulgação da programação de shows e eventos. As postagens são objetivas, 

fator esse que leva os clientes a curtirem a página, que é a segunda maior em números 

de fãs do Brasil, dentre as casas sertanejas, segundo o gerente de marketing da casa. 

Para evitar o marketing negativo, a utilização da rede social é direcionada somente ao 

público sertanejo. Além do Facebook, outras ferramentas foram introduzidas, como:  
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• Google Remarketing: ferramenta que marca o indivíduo que acessou a página da 

empresa, podendo assim direcionar propagandas em diversos sites que 

posteriormente for acessado por ele;  

• SEO (SearchingEngineOptimization – otimização de sites): organização melhor 

do site para facilitar o filtro em sites de buscas;  

• Hashtag: todas as fotos postadas na rede social Instagram com a hashtag do 

Victória Villa aparecem nas telas da empresa, facilitando assim seu controle;  

• Lista de contatos segmentada: possibilita enviar SMS e e-mail diretamente para o 

cliente (marketing direto sem dispersão nas campanhas de prospecção). 

Para acompanhar o andamento das campanhas de marketing da empresa e saber qual 

o grau de aceitação do público, perguntou-se se são realizadas pesquisas de medição 

de satisfação e que ações são tomadas para melhorar esses indicadores. Segundo o 

gerente, esta ocorre através de pesquisas físicas e/ou online uma vez ao ano, onde o 

frequentador poderá expressar sua opinião através de um questionário quantitativo. No 

site há um campo chamado “Lista Vip”, onde o cliente que deseja participar de algum 

show ou evento cadastra-se para retirar um bônus, onde o preço da entrada é 

convertido em consumação. Além de pedir os dados, são adicionadas perguntas 

durante o processo de cadastramento. Dessa forma é possível identificar quais são as 

principais preferências do público em relação à casa e suas atrações e adequar-se a 

elas. 

Por fim, compararam-se as atrações e os diferenciais atuais do Victória Villa em relação 

a 2007, ano de sua fundação. Na opinião do entrevistado, em 2007 os artistas/bandas 

permaneciam por mais tempo em exposição na mídia. Atualmente, como todo o 

mercado de entretenimento, é mais rápido. Artistas aparecem e desaparecem em 

alguns meses. A busca então é pela identificação do melhor momento para a 

contratação do show. Outra mudança grande foi a realização de shows nacionais. Há 

alguns anos atrás se realizavam shows de grande porte a cada dois meses. Hoje, os 

shows nacionais são realizados quase todas as sextas. Além disso, nos dias atuais as 

pessoastêm saído menos. Isso ocorre por vários fatores, dentre eles a lei-seca. A 
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principal causa, na opinião do gerente entrevistado, é a falta de profissionalismo dos 

empresários do ramo, que por muitos anos visaram apenas o lucro, deixando de lado 

as necessidades do cliente. Isso gerou negatividade, onde muitas pensam que sair é 

sinônimo de fila, empurra-empurra e falta de segurança. 

Comparando as respostas do sócio com o resultado da pesquisa aplicada aos 

frequentadores da casa, chega-se a conclusão de que o público curitibano entrevistado 

realmente prefere o Victoria Villa em relação às outras casas do mesmo segmento.  Os 

principais motivos que levam a essa preferência são suas atrações, estrutura (acústica, 

espaço, estacionamento) e o perfil de quem frequenta.  E a principal ferramenta que 

tem dado retorno, atingindo o público alvo com mais intensidade é o marketing digital 

através da rede social Facebook. Nos demais atributos o Victoria Villa se iguala aos 

concorrentes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estruturou-se uma pesquisa científica para definir quais seriam os diferenciais de 

marketing do Victória Villa, que a tornam uma referência no ramo de casas noturnas 

voltadas ao sertanejo raiz e universitário. Após a estruturação do estudo, foi 

estabelecido o método que seria aplicado para a coleta de dados, que seriam 

transformados em informações para que assim chega-se às devidas conclusões sobre 

quais fatores mantém a empresa atuando com força, mesmo após tanto tempo.  

Foram realizadas duas pesquisas, a qualitativa aplicada a um dos sócios da casa e a 

quantitativa, aplicada aos frequentadores da mesma. A primeira, qualitativa, teve por 

objetivo a avaliação da metodologia de marketing utilizada pela empresa, verificando 

quais são as ferramentas que mais atingem seu público-alvo e como são mensurados 

os resultados obtidos com essa aplicação. A segunda, quantitativa, aplicada a 187 

frequentadores da casa, buscou identificar quais são os fatores que influenciam na 

escolha dos mesmos em relação às casas noturnas voltadas ao sertanejo. 
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Comparando as respostas do sócio com o resultado da pesquisa aplicada aos 

frequentadores da casa, chega-se a conclusão de que o público curitibano entrevistado 

realmente prefere o Victoria Villa em relação às outras casas do mesmo segmento, 

assim como afirma a questão nove do apêndice B que no qual compara o Victoria Villa 

com as demais casas noturnas.  Essa preferência e a sua permanência de sucesso 

nesse ramo por tanto tempo ocorre devido as suas atrações, estrutura (acústica, 

espaço, estacionamento) e o perfil de quem frequenta.  E a principal ferramenta que 

tem dado retorno, atingindo o público alvo com mais intensidade é o marketing digital 

através da rede social Facebook. Nos demais atributos o Victoria Villa se iguala aos 

concorrentes. 

Essa pesquisa mostra que os diferenciais da casa estão relacionados diretamente com 

seu setor de marketing, pois os mesmos utilizam seus conhecimentos sobre o cenário 

atual em que ela está inserida e sobre seu público-alvo para então direcionar seus 

investimentos, conforme citado pelo próprio sócio da empresa durante a entrevista. Os 

gráficos da pesquisa quantitativa apresentam um panorama da imagem percebida de 

seus frequentadores, onde é possível definir que a superioridade do Victoria Villa é 

formada por uma cadeia de acontecimentos, em outras palavras, um conjunto de itens 

que vem desde suas ações promocionais até sua capacidade de recursos humanos, 

físicos e financeiros, este último oriundo de parcerias de longo prazo, que fortalecem a 

empresa e preparam-na para o futuro. 

O objetivo da pesquisa foi alcançado, onde se percebeu que a opinião do representante 

da casa e a do público que frequenta o local é bem semelhante, concordando nos 

fatores que diferenciam o Victoria Villa das demais casas noturnas do segmento 

sertanejo. Além disso, a pesquisa científica identificou que a principal ferramenta 

utilizada pelo marketing da casa é a rede social Facebook. Através dela, além do site, 

ocorre a divulgação dos shows e eventos, além do desenvolvimento de promoções de 

vendas. A empresa mostra-se antenada as novidades, pois além da utilização dessa 

rede social desenvolveu um aplicativo que facilita a participação mais ativa de seus 

frequentadores, seguindo assim as tendências e os avanços tecnológicos, buscando 
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assim fortalecer-se ainda mais, estando preparada para o futuro, com o objetivo de 

sempre adquirir vantagem competitiva. 
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