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RESUMO
A indústria do entretenimento tem como característica principal vender diversão envolvendo atividades
variadas, como por exemplo, as casas noturnas, principalmente nas grandes cidades. Nas últimas
décadas o setor de entretenimento vem demonstrando evolução no Brasil, e fazer uso desses serviços
são cada vez mais recorrentes na vida das pessoas, sobretudo aquelas que buscam opções de lazer e
divertimento. Diante deste cenário, o presente estudo se propôs a identificar as estratégias competitivas
adotadas pelas casas noturnas da cidade de Uberlândia/MG, analisando-as à luz das teorias de marketing
e do planejamento estratégico, o modo de delinear um perfil da gestão estratégica adotado por estas
empresas. A pesquisa foi qualitativa com aplicação de entrevista, para onze proprietários ou sócios
proprietários de casas noturnas. Como resultado, foi identificado que dentre as principais estratégias
estão os descontos por fidelização e as promoções em bebidas e ingressos. Os empresários apostam
também na estilização do ambiente conforme o estilo musical predominante, em alguns casos até estilo
único, com o foco de atrair públicos específicos.
Palavras-Chave: Casas noturnas. Estratégias competitivas. Mix de Marketing.

ABSTRACT
The entertainment industry's main selling feature involving various fun activities, such as nightclubs,
especially in large cities. In recent decades the entertainment sector has shown progress in Brazil, and
make use of these applicants are increasingly on people's lives, especially those seeking leisure and
entertainment options services. Against this backdrop, the present study was to identify the competitive
strategies adopted by nightclubs in the city of Uberlandia / MG, analyzing them in the light of theories
of marketing and strategic planning, how to draw a profile of strategic management adopted by these
companies. The research was qualitative with application interview, eleven owners’ partners or owners
of nightclubs. As a result, it was identified that among the main strategies are the loyalty discounts and
deals on drinks and tickets. Entrepreneurs are bucking the stylization of the environment as the
predominant musical style, in some cases unique style, with the focus to attract specific audiences.
Keywords: Nightclubs. Competitive Strategies. Marketing Mix.
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1 Introdução
Devido as oportunidades no mercado do entretenimento e o avanço de empresas atuantes neste
segmento julgou-se oportuno conhecer as estratégias competitivas adotadas nos negócios frente
à concorrência do setor. Para melhor compreensão para deste estudo, buscou-se entender
principalmente o conceito de entretenimento.
O entretenimento significa aquilo que diverte com distração ou alegria, em um episódio
procurado ou não, tornando-se interessante ou divertido (GABLER, 1999). O entretenimento é
um elemento socializador e mercadológico, envolvendo ideias, hábitos, circunstâncias,
momentos do cotidiano, fazendo com que estes sejam consumidos na forma de bens culturais,
e acompanhados de divertimentos e distrações (GALINDO E DEJAVITE, 2000). Sob a ótica
mercadológica, o entretenimento representa a exploração de atividades comerciais
caracterizadas na oferta de serviços de lazer e divertimento e, em muitos casos, associada à
venda de produtos.
Com o aumento da competitividade, as casas noturnas precisaram ajustar a alocação dos seus
recursos e esforços para a formulação e implementação de estratégias competitivas mais
eficazes. Conhecer estas estratégias permite compreender a razão de tantos casos de sucesso no
ramo de entretenimento na cidade de Uberlândia/MG, que pode servir de orientação e
motivação, por exemplo, para negócios neste segmento em outras cidades.
Diante deste cenário, o presente estudo buscou responder a pergunta problema: Quais são as
estratégias competitivas de marketing adotadas pelas casas noturnas da cidade de
Uberlândia/MG? Frente a esta questão, delineou-se o objetivo geral que é identificar as
estratégias competitivas adotadas pelas casas noturnas da cidade de Uberlândia/MG,
analisando-as à luz das teorias de marketing e do planejamento estratégico, o modo de delinear
um perfil da gestão estratégica adotado por estas empresas. Uberlândia reúne alta concentração
de jovens com idades entre 16 e 28 anos atraídas por escolas, universidades e faculdades e pelas
oportunidades de emprego, típico de cidades de médio e grande porte, reforçando a atratividade
do município para negócios no ramo de entretenimento. (SMDET1, 2012).
A motivação para o desenvolvimento de um estudo sobre o assunto estratégias competitivas do
setor de entretenimento, com foco nas casas noturnas, surgiu de interesse particular em
conhecer mais profundamente a gestão desses negócios. Também face à escassez de
informações, conhecimentos e estudos na área, favorecendo novos investimentos e, para as
empresas em atividade, aumentando suas chances de sucesso num segmento que cresce
vertiginosamente, já que a intenção é a produção de material teórico baseado, sobretudo, em
informações e práticas estratégicas nesse mercado do entretenimento.
Este estudo está dividido em cinco seções, a primeira parte a introdutória, em seguida a revisão
bibliográfica, a terceira a metodologia, a quarta a análise dos resultados e, por último, as
considerações finais.
2 Revisão Bibliográfica
Esta seção aborda os conceitos teóricos sobre as estratégias competitivas e o composto
mercadológico.
2.1 Estratégia Competitiva
A palavra estratégia é de origem grega, e vem de strategos e significa plano de manobra. O
termo era utilizado pelo general em planos militares contra o inimigo. (OLIVEIRA, 1988).
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A estratégia competitiva traduz como a empresa decide competir em um mercado em resposta,
sobretudo, às estratégias e posições de seus competidores de modo a ganhar vantagem,
aproveitando de suas competências e recursos disponíveis. A estratégia competitiva faz
referência ao planejamento assumido pelas organizações empresariais para aumentar sua
participação de mercado conquistando, inclusive, clientes de empresas concorrentes. Para isto,
é preciso que ajam competidores, ou seja, empresas concorrendo num mesmo mercado ou
segmento, já que o propósito do planejamento estratégico é tornar a empresa apta a ganhar
eficientemente vantagem sustentável sobre seus concorrentes. (OHMAE, 1983).
Porter (1980) define estratégia competitiva como sendo a capacidade da organização em fazer
suas funções no mercado de forma diferente da concorrência. Em outras palavras, o de produzir
algum produto ou serviço reconhecido pelos compradores como diferente ou único, de modo a
obter compensação financeira ou vantagem para a organização. Quando uma empresa assume
uma postura competitiva, isso quer dizer que ela define formas de se diferenciar dos
concorrentes aos olhos e entendimento dos consumidores. Portanto, a postura competitiva é a
diferenciação embutida pela empresa em seus produtos e serviços, de tal forma que isso possa
determinar a escolha do consumidor por aqueles produtos e serviços. A diferenciação, contudo,
pode se apresentar em diversas dimensões, como amplitude da linha de produtos, características
do produto, funcionalidade, qualidade dos serviços, disponibilidade, imagem e reputação,
vendas e preço. (FAHEY, 1994).
A escolha da estratégia competitiva, segundo Porter (1991), é baseada em duas questões
centrais: a atratividade da indústria e a posição competitiva dentro dela. A primeira questão
consiste em analisar se a indústria é atrativa em termos de rentabilidade em longo prazo e tentar
identificar os fatores que determinam essa atratividade. A outra se refere aos determinantes da
posição competitiva, que podem variar de uma indústria para outra. O segredo é a combinação
dessas duas questões para a determinação da melhor estratégia competitiva. De acordo com
Courtney et. al. (1997), para identificar e avaliar as opções estratégicas os gestores podem
utilizar ferramentas como pesquisa de mercado, análise de custos e capacidade dos
competidores, e o modelo das cinco forças de Porter, entre outras.
A natureza da competição mercadológica pode ser avaliada em função de cinco forças: (1)
Poder de barganha dos fornecedores; (2) Novos entrantes; (3) Poder de barganha dos clientes;
(4) Produtos substitutos e (5) Competidores. O nível de cada força é que vai definir as
capacidades das empresas em obter lucros sobre o investimento do custo do capital; já a
estrutura da indústria é que vai influenciar na capacidade de cada uma das cinco forças. Por
exemplo, existem estruturas industriais que geram a competição por preços, com margens mais.
O objetivo estratégico da empresa é buscar uma posição no setor para se defender contra as
forças e influenciá-las a seu favor ganhando vantagem sobre seus concorrentes, e isso independe
do ramo de atividade, claro que respeitadas as características particulares de cada segmento de
negócio. A ameaça de novos entrantes, Porter (1980) diz que isso se refere ao grau de
competitividade do mercado ou até que ponto as empresas são capazes de entrar nele e concorrer
por clientes. Em relação à ameaça de serviços substitutos, está relacionado por imporem um
teto aos preços, os serviços substitutos limitam o potencial de um setor, a menos que este
consiga melhorar a qualidade do produto ou, de alguma forma, estabelecer uma diferenciação.
Esta força é a principal variável que define preço no mercado e ativa a concorrência. Contudo,
a qualidade dos produtos ou serviços será a estratégia que determinará a opção final do
consumidor.
Quanto ao poder de negociação dos fornecedores, Porter (1980) diz que esse fator é capaz de
exercer ameaça ao desempenho das empresas, sobretudo, por meio da elevação dos preços ou
da redução da qualidade dos bens e serviços. Em tese, conforme explica o autor, os fornecedores
poderosos dispõem de condições para espremer a rentabilidade de um setor que não consiga
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compensar os aumentos de custos nos próprios preços. De maneira semelhante, o poder de
negociação dos consumidores gera situações também capazes de forçar a baixa dos preços, de
exigir melhor qualidade ou de cobrar mais prestação de serviços, jogando os concorrentes uns
contra os outros em detrimento dos lucros do setor. (PORTER, 1980).
No quesito rivalidade entre as empresas existentes, Porter (1980) destaca que quanto maior a
rivalidade maior será a possibilidade de ocorrência de guerras de preços, disputas publicitárias,
investimentos em qualidade, dentre outros. Com base nessas cinco forças, Porter (1980)
apresenta três estratégias competitivas genéricas, explicadas no tópico seguinte, a partir da
posição da empresa perante seus concorrentes, congruentes com os objetivos do negócio e onde
se pretende chegar em termos de crescimento e desenvolvimento. Num sentido mais amplo, o
mesmo autor aponta a existência de três estratégias genéricas, internamente consistentes e
potencialmente poderosas para se criar uma posição defensável em longo prazo e superar os
concorrentes.
Conforme Porter (1980) a estratégia de liderança no custo total, que é quando a empresa investe
em escala de produção para conseguir baratear custos na cadeia toda, sendo estes de matéria
prima, manutenção, rateamento de custos fixos, depreciações, dentre outros, além também de
buscar constantemente a diminuição e a manutenção dos custos. A diferenciação é uma
estratégia não só utilizada em produtos e serviços, que podem ser produtos únicos, com maiores
vantagens em geral do que os da concorrência, com opções diferentes, maior qualidade, dentre
outros, mas também em aspectos relacionados à empresa e que acabam se relacionando com os
clientes, como por exemplo, atendimento, relacionamento, pós venda, localidade, informações,
disponibilidade, formas de pagamento e que de certa forma essas ações acaba sendo melhor do
que a concorrência por atender de maneira mais satisfatória o cliente, tornando a empresa
diferente para o consumidor.
A última estratégia é o enfoque, onde se determina um rumo, no sentido de se atender um nicho
de mercado específico ou produtos para determinados segmentos ou determinadas regiões
geográficas. Nessa estratégia, utiliza-se as duas primeiras estratégias naturalmente, buscando
por baixo custo e diferenciação. O enfoque é uma estratégia que equilibra todas as estratégias e
esforços que são utilizados para se conseguir uma vantagem competitiva favorável.
Dentre estas estratégias competitivas genéricas, destacam-se a diferenciação e o enfoque. A
partir do enfoque, ou seja, a definição de público-alvo específico e com preferências também
específicas em relação às opções de entretenimento, essas empresas direcionam esforços para
a diferenciação de sua prestação de serviços. Atingindo o cliente por meio da diferenciação e
da especificidade conseguem atribuir preços que, embora não pareçam competitivos, os clientes
estão dispostos a pagar.
2.4 Composto Mercadológico
O composto mercadológico está diretamente ligado à área de marketing e é muito forte dentro
das organizações por ser a principal fonte de receitas. (SILVA; SAUAIA, 2010). Devido a essa
importância do marketing, os profissionais envolvidos estão o tempo todo propondo estratégias
e tomando decisões com base em alguns aspectos, tais como: situação da atual da empresa em
seu mercado de atuação, análise da concorrência e conhecimento e análise do comportamento
do consumidor.
Nesse contexto, Churchill (2005) diz que o desafio que se põe é gerenciar o composto de
marketing, mais conhecido como 4P’s, para alcançar os objetivos da empresa e produzir
resultados compatíveis com os objetivos do negócio.
A expressão do composto de marketing ou 4P’s começou a ser difundida em meados de 1960
por profissionais e acadêmicos norte-americanos, fazendo referência às variáveis produto,
praça, preço e promoção, como descreveram Urdan e Urdan (2006). O composto de marketing
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também é conhecido como mix de marketing, e é uma junção de ações e estratégias utilizadas
para atrair os consumidores no intuito de atingir objetivos da empresa. Para Kotler e Keller
(2006) os elementos do composto mercadológico são básicos na formulação de qualquer
estratégia de vendas e no controle e análise dela para se atingir o objetivo desejado. Explicando
o composto de marketing, tem-se que o produto é a ponte direta entre as empresas e os
consumidores.
Os produtos podem ser tangíveis (um bem físico) ou intangíveis (serviço ou marca). Nos dois
tipos, seus elementos ofertados podem ser suas qualidades, design, cores, características,
marcas, dimensões, embalagens, serviços, tempo, garantia, entre outros. Segundo Urdan e
Urdan (2009), o preço é aquilo que é cobrado pelas empresas ou pessoas por algum produto ou
serviço, ofertando este para suprir as necessidades existentes dos compradores. Para Peter e
Churchill (2000) o preço é a quantidade de dinheiro que é despendida para aquisição de um
bem ou serviço (IRIGARAY et. al, 2006).
Kotler e Keller (2006) enfatizam que o preço é o único elemento do mix de marketing que gera
receita direta para a empresa, sendo que os outros elementos geram custos. Ainda segundo os
autores, o preço é o item mais flexível, pois pode se alterar seu valor de forma mais simples,
diferente dos elementos praça e produto. Apesar dessa maleabilidade do preço perante os outros
elementos do mix de marketing, a empresa não detém total controle sobre este item, pois a
grande competitividade e a concorrência do mercado acabam fazendo com que a empresa
precifique seus produtos e serviços de maneira a não perder espaço no mercado, tendo na
maioria das vezes suas margens e lucros reduzidos.
O terceiro elemento é a praça que também é conhecido como canais de distribuição; podem ser
desde o caminho que os produtos percorrem até chegarem ao varejo, como também o ponto
comercial onde o consumidor final irá frequentar. Kotler e Keller (2006) afirmam que a praça
representa os canais de distribuição por onde os produtos percorrerão, os locais de
armazenamentos no caminho e por fim as lojas onde o produto será comercializado. Os autores
orientam que para a empresa atingir seu público alvo, deverá analisar o mercado e os elementos
da praça, e definir sua estratégia para atingir os objetivos da melhor maneira possível e com o
menor custo. Para Peter e Churchill (2000), a praça é um canal de distribuição que forma um
circuito sincronizado de empresas que executam as tarefas necessárias para levar os produtos
ou serviços do local onde é produzido até aos consumidores que os adquiri. Urdan e Urdan
(2009) orientam que existe o desafio para gerir os canais de distribuição tendo em vista o
trabalho conjunto, que reúne as empresas envolvidas na cadeia e os agentes interdependentes
no sistema. (SILVA; SAUAIA, 2010).
A promoção é o último elemento, e completa o mix de marketing, que por sua vez ajuda na
conquista dos clientes em vários aspectos e também na atração e na comunicação com outros
tipos de clientes ou mercados (SILVA; SAUAIA, 2010). Para Kotler e Keller (2006), a
promoção envolve as ferramentas de comunicação necessárias para que a mensagem alcance o
público-alvo da empresa, ou seja, a promoção abrange todos os esforços e estratégias que são
utilizados para que os produtos e serviços sejam adquiridos por novos clientes e também pelos
já conquistados, destacando-se frente ao que é oferecido pela concorrência.
A promoção de vendas tem uma série de objetivos estratégicos de curto prazo, dos quais os
mais comuns são o aumento da participação de mercado, a ampliação do mercado-alvo e a
criação de uma ideia positiva da marca, fundamentada em conhecimentos empíricos e à
ampliação do valor agregado para o produto (BURNETT, 1996). As promoções são frequentes,
nesse mercado, em vista da alta rotatividade dos públicos consumidores, tendo este além da
sazonalidade de consumo, um rodízio de escolha entre as opções ofertadas quando consumidas.
As promoções vão desde descontos, entradas francas, brindes, bônus, benefícios, regalias, entre
outros.
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3 Procedimentos Metodológicos
A presente pesquisa objetiva identificar as estratégias competitivas utilizadas entre as empresas
do setor de entretenimento noturno na cidade de Uberlândia/MG, localizada na região Triângulo
Mineiro, Minas Gerais. O município conta atualmente com 14 casas noturnas, destas 11 fizeram
parte do estudo. As demais não quiseram participar da pesquisa.
Quanto aos meios utilizados, Vergara (2007) evidencia a importância da pesquisa bibliográfica
e de campo. Portanto, esta pesquisa se caracteriza pela utilização desses dois procedimentos:
pesquisa bibliográficas em livros e artigos sobre estratégias e competitivas e gestão de
marketing; e pesquisa de campo feita em 11 casas noturnas na cidade de Uberlândia/MG.
Quanto à forma de abordagem a pesquisa se caracteriza como qualitativa.
Segundo Lüdke e André (1986), a pesquisa qualitativa se caracteriza por cinco características
básicas e por ter o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu
principal instrumento. Os autores afirmam que os dados coletados são predominantemente
descritivos, que existe uma preocupação com o processo mais do que com o produto.
Os dados foram coletados entrevistando-se 11 empresários de casas noturnas na cidade de
Uberlândia-MG, por meio de entrevista padronizada aberta, cujas questões foram respondidas
pelos próprios entrevistados, com a finalidade de recolher os dados descritivos na linguagem
do próprio sujeito, verificando desse modo, as estratégias utilizadas e a opinião dos empresários,
sobre as ações dos concorrentes. Para a coleta de dados foi desenvolvido um roteiro de
entrevista com perguntas abertas. A entrevista foi gravada para posterior transcrição dos dados.
4. Resultados e discussão
Como transcrito na metodologia, foram pesquisadas 11 empresas que atuam no ramo de
entretenimento na cidade de Uberlândia, entre casas noturnas. Os entrevistados exercem função
administrativa e de gestão, em alguns casos foi o proprietário ou sócio o participante da
pesquisa. Pelas observações, mais da metade das empresas estão no mercado do entretenimento
há menos de dois anos, e dentre estas há uma que está atuando há seis meses e outra
praticamente em início de atividade, fundada em janeiro último. As demais foram abertas há
mais de três anos, com destaque para uma que tem 27 anos de existência.
A intenção de caracterizar as empresas segundo o tempo de atuação se deveu ao fator
experiência de mercado, que é importante pelo histórico de estratégias competitivas que as
mantiveram em atividade, o que pode indicar a adoção de um modelo de gestão estratégica que
tem dado certo.
Para dimensionar o tamanho físico dos estabelecimentos, questionou-se sobre a capacidade de
público, apurando que cerca de 30% suportam entre 600 e 800 pessoas e as demais entre 180 e
pouco mais de 500 pessoas. Quanto ao estilo, quatro empresas se caracterizaram como casas
temáticas de entretenimento, uma dedicada ao estilo sertanejo, outra ao rock, uma ao pub inglês
e outra ao house music. As demais fazem um mix de estilos afins. Por exemplo, em uma rola
rock, dance, blues, reggae, soul music; outra sertanejo e pagode; noutra pop rock, blues, rock,
jazz, MPB; e um bem eclética onde, segundo o entrevistado, rola de tudo, inclusive forró.
Vale dizer que o estilo da casa de entretenimento, sobretudo aquelas com estilo bem definido e
pouco eclético, atrai públicos muito específicos. E para públicos específicos se exigem
estratégias de atração e retenção igualmente específicas.
O perfil do público que frequenta os locais pesquisados constitui-se de pessoas das classes A,
B e C a partir dos 18 anos. Pouco menos da metade destacou como público-alvo pessoas das
classes A e B. Uma das empresas citou como público-alvo a população GLS,
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predominantemente universitários com idades entre 18 e 25 anos. Nesta parte de caracterização
das empresas pesquisadas, e considerando o perfil dos serviços oferecidos nenhuma opera nas
segundas e terças-feiras. O funcionamento vai de quarta a domingo, algumas somente sexta e
sábado. Passando ao objeto deste estudo, que é conhecer as estratégias competitivas das casas
noturnas na cidade de Uberlândia, a tabela 1 apresenta as respostas obtidas quanto à utilização
de estratégias empresariais e competitivas.
Optou-se por apresentar as respostas levantadas para depois analisá-las, tornando mais fácil a
compreensão das discussões, levando em conta que a leitura deste estudo poderá ser feita por
quem não participou diretamente da pesquisa. Em alguns casos, as respostas foram sintetizadas,
extraindo-se o essencial e o que de fato se quis saber por meio deste trabalho acadêmico.
TABELA 1: ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELAS EMPRESAS DO SETOR DE ENTRETENIMENTO
Empresa
Pesquisada

Respostas

Empresa 1

Fortalecimento da identidade. Ruptura com o comodismo na operacionalização dos serviços.

Empresa 2

Marketing via Facebook.

Empresa 3

Divulgação, panfletagem, arte social e, no dia a dia atendimento de qualidade.

Empresa 4

Qualidade nos serviços e no atendimento.

Empresa 5

Investe em identidade própria e vanguarda.

Empresa 6

Divulgação nas redes sociais e nas mídias físicas nas ruas.

Empresa 7

Atendimento personalizado ao cliente.

Empresa 8

(sem resposta)

Empresa 9

Decoração diferenciada, ao estilo europeu. Cervejas importadas e comidas criadas e
elaboradas com exclusividade.

Empresa 10

Investe na identidade do bar, cuja proposta é a de um lugar para se curtir boa música.

Empresa 11

(sem resposta)

Fonte: Dados da Pesquisa (2014).

As estratégias adotadas pelas empresas são fortalecimento de identidade própria, mídia social,
qualidade do atendimento, personalização do atendimento e estilização do ambiente de acordo
com o estilo que adotam e seu público-alvo. Estas estratégias não divergem das teorias sobre
estratégia competitiva e tampouco acrescentam algo novo ou alguma ação estratégica peculiar
ou exclusiva do negócio.
O que se percebe é que as empresas continuam fazendo o que sempre fizeram e da forma como
sempre foi, quando se compara estas estratégias àquelas que são adotadas por muitas outras, até
mesmo de outros segmentos de mercado. Isso mostra que elas mantêm estilos de gestão
estratégica semelhantes, divergindo somente em relação à especificidade de cada uma, ou seja,
de acordo com o estilo dos serviços prestados e do público-alvo atendido. Na tabela 2, tem-se
como resultado o que os entrevistados disseram sobre o diferencial de suas empresas e sobre o
que fazem para se sobressaírem em relação à concorrência.
TABELA 2: DIFERENCIAL DAS EMPRESAS EM RELAÇÃO À CONCORRÊNCIA
Empresa
Pesquisada

Respostas

Empresa 1

Atendimento diferenciado em ambientes diferenciados, com um estilo musical para cada
ambiente. Oferece restaurante, adega e espaço para aperitivos, vinhos e queijos.

Empresa 2

Qualidade do som e dos serviços prestados e atendimento de qualidade aos clientes.
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Empresa 3

Atendimento de qualidade.

Empresa 4

Único estilo e temática, atendimento de qualidade e flexibilidade nos dias de funcionamento.

Empresa 5

Atendimento e estilo próprio.

Empresa 6

Estilo musical característico, som de qualidade e atendimento de excelência.

Empresa 7

Atendimento especializado para o público universitário jovem.

Empresa 8

Estilo musical específico do seu público-alvo.

Empresa 9

Entretenimento com estilo próprio, qualidade da comida e da bebida e som.

Empresa 10

Atrações e shows, predominantemente, inéditos na cidade.

Empresa 11

Melhor preço em ingressos e bebidas.

Fonte: Fonte: Dados da Pesquisa (2014).

Agrupando as respostas por estilo e temática na oferta dos serviços, começando pelas empresas
que oferecem sertanejo e pagode e aquela que se caracterizou como eclética o diferencial
comum, que acaba deixando ser, por isso, um diferencial é o atendimento de qualidade.
Chama-se a atenção para a empresa que investe em um único estilo musical e temática, assim
como também flexibilidade e dias e horários de funcionamento. Com isso pode-se dizer que há
direcionamento dos esforços estratégicos num universo definido e não muito amplo, o que pode
conferir à empresa eficiência em suas estratégias competitivas.
Ainda neste grupo, merece atenção a empresa que investe em atrações e shows inéditos como
diferencial competitivo. Se a atração ou o show for de visibilidade nacional e bem aceito pelas
pessoas que se divertem na noite, isso pode ser um ponto diferencial positivo para a imagem da
casa noturna.
No grupo das empresas que têm estilo musical voltado ao dance e ao rock, estas também
compartilham da atenção ao atendimento como diferencial competitivo e, mais uma vez, sendo
assim o atendimento deixa de ser um diferencial, a menos que haja características específicas
ou exclusivas nesse atendimento, como é o caso da Empresa 4, onde a venda das bebidas e
drinks não é feita pelo balcão como nas outras casas e sim por meio de garçons. Levantou-se
ainda nesse grupo a indicação da qualidade do som como diferencial.
O que chama a atenção nesse grupo é o diferencial da Empresa 1, que dispõe de ambientes
diferenciados funcionando simultaneamente, com um estilo musical para cada ambiente. Essa
característica pode ser vista, de fato, como um diferencial em relação às demais empresas
pesquisadas.
A Empresa 8 e a Empresa 10 apostam em um único estilo. A questão é que este é um diferencial
limitado e que se aplica a públicos muito específicos, uma espécie de segmentação. Esse
diferencial pode dar certo até que surjam outras empresas que ofereçam, separadamente, pub
inglês e estilo alternativo como único estilo. Na tabela 3 o resultado expressa o foco de atuação
das empresas, cujo questionamento partiu da premissa de que é necessário saber aonde se quer
chegar para definir o melhor caminho.
TABELA 3: FOCO DAS EMPRESAS E COMO ESTE ASPECTO INFLUENCIA NA EMPRESA
Empresa
Pesquisada

Respostas

Empresa 1

Eventos empresariais e comemorativos, inclusive aniversários. Grandes shows e baladas
diferenciadas como, por exemplo, noites flashbacks e noites eletrônicas.

Empresa 2

Melhorar a cena do rock no município, conquistando a valorização da imagem
organizacional por aqueles que apreciam este estilo musical.

Empresa 3

Música de qualidade, bom atendimento, conforto e diversão para o cliente.
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Empresa 4

Inovação em termos de casas de sertanejo em Uberlândia, trazendo algo diferente para os
clientes.

Empresa 5

Atrações e shows que reforçam a identidade da empresa.

Empresa 6

Crescimento e expansão do negócio no mercado de atuação.

Empresa 7

Solidez na relação com o cliente para a conquista da sua fidelidade, o que se dá
proporcionando experiências satisfatórias no quesito entretenimento noturno.

Empresa 8

Manter a tradição do pop rock, blues rock, jazz, MPB e pub que caracterizam um estilo
de vida em Uberlândia.

Empresa 9

Tem como foco o público adulto, com idade entre 25 e 40 anos, oferecendo um bar de
rock ambientado e introduzir a cultura da cerveja importada.

Empresa 10

Criar uma identidade eclética oferecendo música de qualidade.

Empresa 11

Manter o foco no público universitário, identificando suas preferências em relação ao
pagode e ao sertanejo, sem deixar de lado o eletrônico e oferecer serviços exclusivos.

Fonte: Fonte: Dados da Pesquisa (2014).

O resultado mostra a diversidade de foco das empresas, o que talvez não poderia ser de outra
forma, já que cada uma determina seu foco segundo seus objetivos e a relação que quer
estabelecer com o mercado e com seu público-alvo.
Portanto, no quesito foco percebe-se certa paridade entre os focos de cada empresa com seu
próprio objetivo de mercado. Esses elementos incorporados à cultura organizacional
direcionam os esforços de atuação e estratégicos para a conquista de clientes e sua fidelização.
Na tabela 4, têm-se os resultados sobre o questionamento em relação à política de preço. Porter
(1980) defende que o preço, um dos compostos de marketing, deve ser visto como estratégia
competitiva, sobretudo para aquelas empresas que não dispõem de atributos suficientes que
diminuam a importância do preço nas decisões dos consumidores.
TABELA 4: POLÍTICA DE PREÇOS DAS EMPRESAS PESQUISADAS
Empresa
Pesquisada

Respostas

Empresa 1

Segue o preço do mercado.

Empresa 2

Preço moderado, segundo o mercado e o público-alvo.

Empresa 3

Segue o preço do mercado.

Empresa 4

Preço um pouco acima do mercado como filtro de público-alvo.

Empresa 5

Segue o preço do mercado.

Empresa 6

Precificação baseada na importância do evento realizado.

Empresa 7

Preço abaixo do mercado, considerando a disposição de pagamento do seu público-alvo,
composto essencialmente de estudantes universitários.

Empresa 8

Segue preço do mercado e considera a variedade dos shows.

Empresa 10

No início os preços eram acima do mercado para atrair um público mais seleto. Como
não deu certo, passou-se a praticar preços condizentes com o mercado.
Segue preço do mercado, oferecendo preços abaixo do mercado em dias de menor
movimento para atrair mais público.

Empresa 11

Segue preço do mercado, variando para mais de acordo com a importância do evento.

Empresa 9

Fonte: Dados da Pesquisa (2014).

Percebe-se certa equiparação entre os preços praticados, ou ao menos em relação à política de
precificação baseada no mercado e nos concorrentes.
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A exceção fica por conta da Empresa 4, que informou praticar preços acima do mercado no
intuito de filtrar o público-alvo. Conforme se observou esta empresa busca atrair consumidores
com maior poder aquisitivo, o que pode ser vantajoso se esse intento for efetivamente
alcançado, mesmo que provoque segmentação e até certo grau de exclusão em relação a outros
grupos sociais. Na tabela 5, estão descritas as promoções oferecidas pelas empresas pesquisadas
no intuito de atrair mais público e até fidelizá-lo.
TABELA 5: PROMOÇÕES OFERECIDAS PELAS EMPRESAS
Empresa
Pesquisada
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3

Respostas
Baixo nível de promoções. Basicamente isenção de portaria para aniversariantes do dia,
com possibilidade de extensão desse benefício a alguns de seus convidados.
Promoção de bebidas. Sorteios de entradas. Nome na lista com desconto na bilheteria e
até isenção desse pagamento.
Nenhuma promoção.

Empresa 4

Entrada revertida em consumo nos primeiros 90 minutos. Promoção do baldinho de
cerveja, no qual a compra de dois baldes garante o terceiro por conta da casa.

Empresa 5

Em um dia da semana o valor da entrada é revertido em consumo.

Entrada franca para o aniversariante e um acompanhante, e desconto na bilheteria para os
amigos/convidados.
Desconto no valor da entrada e promoção de bebidas. Adota o nome na lista que pode até
Empresa 7
isentar o valor da entrada para os que confirmarem presença em determinados eventos.
Promoção Quinta na Faixa, com entrada franca. Promoção de bebidas, com bebida em
Empresa 8
dobro. Ingresso mais barato até as 23h.
Desconto no valor da entrada para quem chega mais cedo. Promoções em bebidas
Empresa 9
importadas.
Promoção de bebidas por conta da casa, cobrando um pouco mais pelo ingresso. Sorteio
Empresa 10
de ingressos pela internet.
Valor da entrada revertido em consumação. Promoções para aniversariantes e
Empresa 11
convidados. Promoções ocasionais, como dose dupla e drink gratuito na hora.
Fonte: Dados da Pesquisa (2014).
Empresa 6

Este resultado também mostra relativa semelhança entre os pontos de vista dos gestores em
relação à oferta de promoções. Nenhuma promoção fora do habitual ou nenhuma grande ideia
promocional foi identificada. Como o estudo não teve como objetivo levantar os resultados
obtidos pelas empresas de entretenimento pesquisadas, não é possível ponderar sobre a
eficiência dessas promoções, restando aceitá-las como suficientes considerando que as essas
empresas continuam em atividade no mercado, algumas há muito tempo.
A última pergunta da entrevista foi em relação à escolha do local para o funcionamento da
empresa. Julgou-se desnecessário apresentar esse resultado numa tabela pela unanimidade das
respostas em sua essência, ou seja, os locais foram estrategicamente escolhidos, priorizando
aquelas de maior concentração do público-alvo e facilidade de acesso, além da escolha por uma
região onde se concentram as principais casas noturnas.
5 Considerações Finais
O universo no qual as empresas estão inseridas é por natureza altamente competitivo. Qualquer
segmento de negócio, por mais contemporâneo que seja não se leva muito tempo para que novas
empresas entrem como concorrentes, sobretudo, quando o empreendimento demonstra o
aproveitamento de uma boa oportunidade.
No ramo do entretenimento, considerando tanto o crescimento populacional quanto as
melhorias nas condições de vida das populações, mais ainda das grandes cidades, o que os
empresários estão experimentando é o crescimento do setor e o surgimento constante de novas
empresas explorando a indústria do entretenimento.
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A cidade de Uberlândia, por exemplo, a maior cidade do Triângulo Mineiro está em franco
crescimento e desenvolvimento e a presença de importantes faculdades e universidades tem
atraído consideravelmente o público jovem. E este é o principal público-alvo das casas
noturnas, embora públicos de outras idades também estão frequentando esses ambientes de
lazer e de entretenimento.
Portanto, a partir das pesquisas bibliográficas e das respostas obtidas nas entrevistas
padronizadas abertas realizadas com onze empresários do setor de entretenimento na cidade de
Uberlândia, mais precisamente proprietários de casas noturnas, o principal aspecto que
exploram como diferencial competitivo é a ambientação e o atendimento personalizado a um
público-alvo específico, agrupados por opção de gênero musical.
Além disso, implementam ações de atração e retenção de clientes, como por exemplo, descontos
por fidelização, promoções em bebidas e ingressos em determinados dias.
No início da pesquisa e do levantamento bibliográfico, talvez com base nas teorias sobre
marketing, acreditava-se que o aspecto preço fosse um dos principais no quesito
competitividade. Mas o estudo mostrou que não.
Quando a empresa agrega outros valores aos seus serviços os clientes se mostram bem dispostos
a pagar até preços mais elevados em comparação com outras empresas do mesmo segmento. O
que vale para eles é o atendimento de suas expectativas em relação à um espaço de lazer,
diversão, entretenimento e de relações interpessoais.
Assim, como o objetivo do estudo foi levantar e discutir as estratégias competitivas adotadas
pelas casas noturnas na cidade de Uberlândia, traçando um perfil da gestão estratégica desses
estabelecimentos, notou-se que a diversidade de serviços oferecidos, até certo ponto, perde
espaço para ambientes que agregam mais exclusividade e são dirigidos a públicos bem
específicos.
Não é propriamente uma maneira de segregação de público, mas sim uma forma de atender com
mais especificidade pessoas que preferem determinado gênero musical em detrimento de
outros. Com isso o atendimento se torna também exclusivo e dirigido, o que tem se mostrado
eficiente como estratégia competitiva.
Seria interessante que novos estudos fossem desenvolvimento sobre o assunto, desta vez
abordando os clientes para conhecer seus pontos de vista sobre as casas noturnas que
frequentam e, sobretudo, o que de fato os fazem escolher por esta ou aquela casa noturna.
Com isso, poder-se-ia traçar um paralelo entre as estratégias aplicadas pelos gestores e o que
de fato interfere no comportamento dos consumidores dos serviços da indústria do
entretenimento, o que pode ampliar o campo de visão sobre a gestão de negócios ligados ao
entretenimento.
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