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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido à grande concorrência presente em praticamente todos os nichos de mercado 

na contemporaneidade, seja de produtos ou serviços, a busca por espaço está cada vez mais 

acirrada em qualquer segmento. Considerando também que cada vez mais os grupos sociais 

entram em contato com diversas fontes de informação, é fundamental que as organizações 

explorem novas estratégias e formatos de comunicação com seus públicos, a fim de obterem 

melhores resultados em vendas. Devido ao constante aumento dos níveis e padrões de 

qualidade, seja em produtos ou serviços, todos necessitam de diferenciais para manter-se 

estáveis no mercado.  

As expectativas em relação às empresas do ramo de entretenimento estão 

aumentando, visto que cada vez mais o cliente espera a excelência dos serviços nos pequenos 

detalhes e em novas e relevantes experiências. Desta forma, a captação de novos clientes e 

fidelização dos mesmos torna-se progressivamente necessária, porém mais desafiadora. As 

organizações necessitam estar preparadas e informadas quanto às necessidades e desejos de 

seus frequentadores/consumidores.  

De uma maneira mais ampla, percebe-se que as empresas que se propõem à 

atividades semelhantes possuem quase sempre as mesmas funções. Mais especificamente, as 

empresas relacionadas a eventos e a entretenimento, por exemplo, que atendem às mais 

variadas demandas, precisam se diferenciar quanto ao formato de áudio, vídeo, atendimento, 

distribuição, atrações e à comunicação, a fim de satisfazer seus clientes. Para Kotler (1998), 

referindo-se ao especialista do marketing, esse conceito só se torna eficaz quando todos os 

colaboradores da empresa sabem o valor e o impacto do marketing e quando trabalham 

ligados a outros departamentos, não funcionando se for de forma isolada. Além disto, Kotler e 

Keller (2006) dizem que marketing é definido como aquilo que supre as necessidades 

lucrativamente, isto é, a satisfação das necessidades humanas e sociais. Diante disso, percebe-

se que é essencial ao profissional do marketing entender as necessidades reais dos 

consumidores.  

Para beneficiar a organização e seu público, conforme Kotler e Keller (2006), é 

necessário que o marketing seja visto como uma função organizacional, juntamente a um 

conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os 

clientes, levando em conta a administração do relacionamento com os mesmos. 

Já Kotabe (2000) explica o marketing como uma atividade corporativa criativa, que 

não apenas satisfaz as necessidades dos consumidores mas também antecipa e identifica suas 
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tendências futuras através do planejamento, determinação de preço, promoção e distribuição 

de ideias, produtos e serviços. Já para Cobra (1997), os elementos do marketing estão 

interligados ao meio ambiente e este inter-relacionamento pode ser entendido através dos 

4„P‟s – produto, promoção, preço e praça. 

A delimitação do tema desta investigação está na fixação do elementos do mix de 

marketing, aplicando as variáveis produto e promoção do composto 4P‟s na análise dos três 

melhores clubs de música eletrônica do Brasil. Estes foram eleitos pela renomada revista 

HouseMag (2015), que, conforme a descrição em sua fanpage no Facebook, teve sua 

publicação iniciada em Santa Catarina/PR e converteu-se, em pouco tempo, na principal 

revista sobre música eletrônica do País. O veículo de comunicação possui uma equipe 

destacada de colaboradores e um ranking anual respeitado, que o tornou uma referência no 

seu segmento de conteúdo e publicação. Em sete anos de existência, sempre contando com 

entrevistas, coberturas de festivais, produção e tecnologia, a HouseMag alcançou 

recentemente a marca de 100 mil seguidores no Facebook, sendo vencedora, em 2013 e 2014, 

da categoria veículo especializado no RMC – prêmio do maior encontro do gênero na 

América Latina
1
.  

 

      Figura 01 - Premiação no RMC 2013             Figura 02 - Premiação no RMC 2014 

  

             Fonte: House Mag (2015)
1
                                Fonte: House Mag(2015)

2
                         

 

          

 

                                                 
1
 Disponível em: <http://www.housemag.com.br/www/noticia/2472-house-mag-e-bicampea-no-iii-premio-

rmc.html>. Acesso em: 01 mai.2016. 
2
 Disponível em: <http://www.housemag.com.br/www/noticia/2472-house-mag-e-bicampea-no-iii-premio-

rmc.html>. Acesso em: 01 mai.2016. 
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Foram analisados neste trabalho somente os elementos produto e promoção do 

composto Mix de Marketing. O produto, assim como a promoção, considerou a estrutura, as 

atrações e a popularidade de cada uma das casas. Referente à promoção, foi compreendida 

mais especificamente a presença digital via Facebook, visto que atualmente este é o principal 

canal de comunicação das casas presentes neste ranking. Para que fosse possível mensurar e 

descrever as semelhanças e diferenças entre cada uma das casas, investigaram-se os principais 

fatores que motivaram suas colocações no ranking da renomada revista House Mag, pois os 

próprios frequentadores das casas que decidiram quais eram os melhores estabelecimentos do 

País. 

 

Figura 03 - Capa Top 50 Clubs 2015 House Mag 

 

Fonte: House Mag
3
 

 

Ainda neste trabalho será apresentada uma contextualização mais aprofundada sobre 

o gênero música eletrônica, o qual se popularizou na década de oitenta, baseado em 

sintetizadores, gravadores digitais, computadores ou softwares de composição, ou seja, 

equipamentos e instrumentos eletrônicos que produzem uma sonoridade única do estilo 

(SADIE, 1994). O gênero vem ganhando destaque progressivo no Brasil, fato verificável 

pelos festivais de grande porte que vêm, nos últimos anos, encontrando espaços para realizar 

suas edições no País.  

Creamfields, Ultra festival e Tomorrowland são alguns dos maiores festivais de 

música eletrônica do mundo,  além dos festivais realizados por produtores nacionais, como o 

                                                 
3
 Disponível em: <http://www.housemag.com.br/www/noticia/2901-house-mag-abre-votacao-para-o-top-50-

clubs.html >. Acesso em: 03 mai.2016. 
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TribalTech e Warung Day Festival, que acontecem em Curitiba/PR anualmente. Ambos são 

exemplos do sucesso que este movimento vem tomando. Ademais, as muitas casas noturnas 

existentes no País, exclusivamente de música eletrônica, os denominados clubs, estão numa 

constante crescente no Brasil.  

Conforme publicação na revista House Mag, club pode ser definido como "um grupo 

de indivíduos livremente associados que tenham em comuns gostos e opiniões artísticas, 

literárias, desportivas, recreativas ou simplesmente desejos de relação e interação social". O 

club pode ser traduzido como um local que funciona na intermediação entre as trocas de 

informações e conhecimentos dos DJs/Produtores com os presentes, conectados por vertentes 

e sonoridades em que se identificam (HOUSE MAG, 2015).  

No anseio de identificar os motivos pelos quais a Green Valley, Dedge e Warung 

ocupam os três primeiros lugares no ranking da House Mag, estabeleceu-se como problema 

de pesquisa a seguinte pergunta: quais são as principais características de produto e promoção  

dos três melhores clubs de música eletrônica eleitos pela revista House Mag em 2015? 

 Com base nessa problemática, o objetivo geral deste estudo consiste em compreender 

quais as principais características do produto e promoção, a partir de suas fanpages no 

Facebook, das três principais casas eleitas pela House Mag segundo o ranking 2015. Como 

objetivos específicos, definiu-se:  

 a) discutir a ferramenta do mix de marketing com ênfase no "P" de produto e "P" de 

promoção;  

 b) identificar as principais características do produto e promoção de cada uma das 

casas, a partir da fanpage das mesmas no Facebook;  

 c) descrever as principais características das três casas e verificar as semelhanças e 

diferenças entre as estratégias utilizadas pelas mesmas. 

Conforme Barreto e Honorato, (1998), é fundamental que o tema a ser investigado 

esteja vinculado a uma área de conhecimento com a qual a pessoa já tenha alguma intimidade 

intelectual, sobre a qual já tenha alguma leitura específica e que, de alguma forma, esteja 

vinculada à carreira profissional que esteja planejando para um futuro próximo. 

Desta forma, o tema foi escolhido por que os elementos de pesquisa se aproximam 

mais da realidade na qual o pesquisador está inserido e os objetivos se provam mais úteis e 

proveitosos em sua atuação profissional, visto que o mesmo possui clientes (empresas) 

presentes no ranking House Mag das casas noturnas brasileiras. 
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Nesta fase final do curso de Publicidade e Propaganda, o fator motivacional que 

também justifica essa pesquisa é a grande influência e envolvimento que o pesquisador possui 

frente ao segmento, estando desde o início do curso presente de forma ativa na divulgação e 

organização de grandes eventos do gênero nos municípios de Santa Maria/RS, Chapecó/SC e 

Florianópolis/SC, entre outras regiões. Com o passar dos semestres, este conhecimento 

empírico acabou sendo lapidado e, cada vez mais, o aprendizado adquirido na universidade 

serviu para o aperfeiçoamento dos eventos de música eletrônica. 

 O presente estudo está organizado em três seções além dessa introdução. A primeira 

discorre sobre o Mix de Marketing, apresentando seus principais conceitos a partir de autores 

como Kotabe (2000), Silva (2000); nesta seção, ainda apresenta-se a segmentação do mercado 

por Kotler (1993), com base em Churchill e Peter (2005), Las Casas (2006), Safko e Brake 

(2010), entre outros, contextualizado o Mix de Marketing com ênfase nos P‟s de produto e 

promoção.  A segunda seção busca ampliar o conhecimento sobre a música eletrônica, 

apresentando a mesma, mostrando fatos, entrevistas e artigos de autores como Sadie (1994), 

Monteiro e Ramariz (2012) sobre a música eletrônica no Brasil e no mundo por autores como 

Korte e Finco (2014) e Antunes (2012), em artigos publicados em renomadas revistas do 

gênero, como a Revista Forbes (2015), House Mag (2015), entre outras, A terceira seção 

aborda a metodologia utilizada e seus resultados a partir de uma descrição de sua estrutura, 

atrações e  popularidade realizada apenas a partir de suas fanpages no Facebook.   



 

 

2 MIX DE MARKETING  

 

 A fim de esclarecer e compreender melhor a área de marketing, este capitulo discorre 

sobre alguns conceitos citados por autores de grande relevância na literatura. 

 

2.1 CONCEITOS DE MARKETING 

  

Segundo o maior especialista em marketing (KOTLER, 1998), esta área estratégica 

da gestão de negócios funciona apenas quando todos os funcionários da empresa sabem o 

valor e o impacto do mesmo, pois ele trabalha intimamente ligado a outros departamentos, 

não funcionando se for de forma isolado. Além disso, "marketing é definido como aquilo que 

supre as necessidades lucrativamente, é a satisfação das necessidades humanas e sociais " 

(KOTLER; KELLER, 2006, p. 4). Diante disso, percebe-se que "é essencial ao profissional do 

marketing entender as necessidades reais dos consumidores" (KOTLER, 1998, p. 38). 

Atualmente, os consumidores buscam produtos de boa qualidade e preços compatíveis com 

esta qualidade. Por este motivo, se faz tão necessária a compreensão de suas necessidades por 

parte do profissional de marketing.  

 Para beneficiar a organização e seu público, conforme Kotler e Keller (2006), é 

preciso que o marketing seja visto como uma função organizacional juntamente a um 

conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os 

clientes, levando em conta a administração do relacionamento com os mesmos. 

 Para Silva (2000, p. 138), "marketing é o desempenho de atividades empresariais que 

dirigem o fluxo de mercadorias e serviços dos produtores para os consumidores finais".  Já 

Kotabe (2000) argumenta que o marketing pode ser descrito, de uma forma lúdica, como uma 

troca, uma prática empresarial criativa que engloba o planejamento e as estratégias definidas 

para concepção do serviço ou produto, assim como a determinação de preço, promoção e 

distribuição de ideias; ou seja, uma troca que não apenas satisfaz as necessidades dos 

consumidores mas também prevê as tendências futuras dos mesmos com determinado lucro. 

Este autor também descreve o marketing como uma atividade voltada para a satisfação das 

necessidades e desejos por meio da troca, corroborando para a importância do mesmo em 

criar valor para motivar e convencer o cliente para realizar essa troca, isto é, comprar os 

produtos ou os serviços oferecidos.  

 Blessa (2001, p. 17) conceitua marketing como o "processo de planejamento, 

execução, preço, comunicação e distribuição de ideias, bens e serviços, de modo a criar trocas 
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(comércio) que satisfaçam aos objetivos individuais e organizacionais". Acrescenta, ainda, 

que a ação de marketing deve ter seu porte definido pelo enfoque e necessidade de cada 

empresa. 

Portanto, observa-se que a palavra marketing abrange inúmeras definições, porém a 

essência de todas se resume a um conceito de troca. O marketing tem por objetivo satisfazer a 

necessidade dos clientes, e de posse desse conhecimento, utilize as ferramentas 

mercadológicas capazes de convencer o cliente que determinado produto ou serviço oferecido 

será o responsável por satisfazer suas necessidades ou desejos. 

Seguindo na apresentação dos conceitos que norteiam o marketing, o trabalho aborda 

também a importância que as necessidades e os desejos têm frente ao marketing, presando 

mais especificamente pela compreensão e a distinção entre esses diferentes conceitos.  

Duas importantes teorias motivacionais relacionadas à análise do consumidor e do 

marketing são evidenciadas na obra de Kotler e Armstrong (1998): as teorias de Freud e de 

Maslow. Freud afirma que, ao longo do tempo, os indivíduos ficam imersos em referências 

obtidas conforme seu crescimento, as quais fazem parte das forças psicológicas que moldam 

sua personalidade e comportamento. De acordo com ele, "à medida que elas crescem, 

reprimem muitos dos seus impulsos, os quais nunca são eliminados nem perfeitamente 

controlados" (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p. 98). Desta forma, Freud "sugere que 

ninguém chega a compreender por completo suas motivações" (KOTLER; ARMSTRONG, 

1998, p. 99).  

Gade (1998, p. 1) afirma que "o comportamento do consumidor são as atividades 

físicas, mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos e serviços para 

satisfação de necessidades e desejos". Dessa forma, no auxílio de um planejamento e 

estratégias mais eficazes, deve-se estudar também o comportamento do consumidor, 

identificando assim o que realmente têm valor frente à troca, discutida no subcapítulo sobre os 

conceitos de marketing.  

Segundo Kotler (1993, p. 33), "uma necessidade humana é um estado de privação de 

alguma satisfação básica [...] elas fazem parte da biologia e condição humana". Desta forma, 

reconhece-se um estado de privação intrínseca na população, seja por fatores biológicos, 

como por necessidades básicas de sobrevivência relacionadas à moradia e à alimentação, 

como também por fatores relacionados à segurança e ao bem estar social. 

Já em relação aos desejos, Kotler (1993, p.33) explica que estes constituem 

"vontades para satisfações específicas das necessidades mais profundas[...], os desejos 
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humanos são constantemente mudados pelas forças e instituições sociais, tais como igrejas, 

escolas, famílias e as empresas". Considerando esta citação, pode-se afirmar que os desejos 

estão em constante mudança e relacionados à fatores culturais, filosofia de vida, valores e 

referências adquiridas ao longo do tempo.  

Partindo-se do princípio dessas afirmações, pode-se concluir que, a partir da análise 

do comportamento do consumidor, a empresa pode obter inúmeras as informações necessárias 

para a conquista de um espaço no mercado. Sobretudo cabe afirmar que, para alcançar seus 

objetivos, o profissional deve identificar as necessidades e entender os desejos de seus 

clientes para desenvolver as mais variadas formas de satisfazer os consumidores, os quais 

serão compreendidos no próximo subcapítulo. 

Até há pouco tempo atrás, Nickels e Wood (1999) compreendiam o estudo do 

comportamento do consumidor como inerente e abstrato, concentrando-se em decisões e 

ações comuns dos mesmos. A abordagem possibilitava visões úteis, porém não analisava os 

consumidores de forma individual. Por conta disso, os profissionais do marketing acabavam 

tomando decisões não muito precisas, ou seja, baseadas em pouco conhecimento sobre os 

detalhes a respeito de seus clientes.  

O estudo do comportamento do consumidor visa compreender a forma com que os 

indivíduos tomam decisões na hora de investir seus recursos, sejam eles tempo, dinheiro ou 

esforço, que de alguma forma se relaciona com o consumo. "O comportamento do 

consumidor engloba o estudo de o que compram, por que compram, quando compram, onde 

compram, com que frequência compram e com que frequência usam o que compram" 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 5). 

Já na obra Comportamento do Consumidor, escrita por Engel, Blackwell e Miniard 

(2000, p. 3), este tema pode ser definido como "as atividades diretamente envolvidas em 

obter, consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que 

antecedem e sucedem estas ações".  

Na visão de Czinkota et al. (2001, p. 138), comportamento do consumidor "é a 

atividade mental e física realizada por consumidores domésticos e comerciais, que resulta em 

decisões e ações de pegar, comprar e usar produtos". Czinkota et al. (2001, p. 146) definem 

necessidades como "condições insatisfatórias do consumidor, que o levam a ações que 

melhorarão estas condições"; para estes autores, desejos "são aspirações de obter mais 

satisfação do que o absolutamente necessário para melhorar uma condição insatisfatória".  
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Para Gade (1998, p. 1), o comportamento do consumidor "são as atividades físicas, 

mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos e serviços para 

satisfação de necessidades e desejos". Nos dias atuais, quem dita as regras e constitui o 

mercado são os consumidores que, na concepção de Gade (1998, p. 2), são "os clientes 

potenciais que partilham de uma necessidade ou desejo e estão aptos a engajar-se num 

processo de troca para satisfazer esta necessidade ou desejo".  

O ato de consumo, na posição de Giglio (1996, p. 16), consiste em: 

 

É um processo dinâmico de escolha. Podemos entendê-lo como uma série de passos 

que se inicia com a percepção dos desejos e expectativas. O próximo passo é buscar 

as alternativas que as satisfaçam. O terceiro passo é o julgamento sobre o consumo. 

Se o consumo for aprovado, o próximo passo é a compra propriamente dita. 

Finalmente, o último passo do consumo é a avaliação pós-compra. [...] Cada um 

desses passos tem características próprias, que ensejam ações específicas.  

 

Giglio (1996, p. 23) afirma que consumir "é uma das infinitas possibilidades do 

comportamento humano, buscando a realização dos planos de vida. [...] Consumir é escolher, 

entre alternativas oferecidas pelo mercado, aquela que nos parece mais apropriada para suprir 

nossas expectativas". Conhecer sobre a psicologia do consumidor e estudo do 

comportamento, para  Gade (1998, p. 6), constitui um conhecimento que "é realizado para 

permitir o desenvolvimento de estratégias de marketing mais eficazes". 

O comportamento do consumidor, como uma disciplina de marketing independente, 

cresce cada vez mais, e não é para menos, pois existem diversas razões pelas quais ele se 

consolida, como a percepção dos profissionais em relação aos consumidores, os quais nem 

sempre agem de acordo com os paradigmas vistos nas teorias de marketing. Percebe-se, 

também, que estão cada vez mais diversificadas as preferência dos mesmos. Schiffman e 

Kanuk (2000) citam que:  

 

À medida que pesquisadores de mercado começaram a estudar o comportamento de 

compra dos consumidores, logo entenderam que, apesar de uma abordagem de 

identificação em relação a produtos da onda e da moda, muitos consumidores se 

rebelavam contra o uso de produtos idênticos aos que todo mundo usava. Ao 

contrário, preferiam produtos diferenciados que eles sentiam refletir suas 

necessidades próprias e especiais, personalidades e estilos de vida.  

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 07). 
  

Sendo assim, algumas empresas utilizam a estratégia de posicionamento e criam as 

mais diversas táticas para colocar seus produtos em uma determinada esfera, a fim de fazer 

com que os consumidores tenham uma lembrança de marca sólida e presente. Desta forma, 
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para atender os grupos segmentados grande parte das empresas adotou essa política de 

segmentação de mercado, cuja principal característica consiste dividir os possíveis e 

potenciais consumidores totais em grupos menores, homogêneos, para os quais elas poderiam 

elaborar produtos e promoções específicas (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).  

Schiffman e Kanuk (2000) elencam, ainda, outras questões que levaram ao 

desenvolvimento e interesse sobre o tema comportamento do consumidor como, por exemplo, 

a "taxa de desenvolvimento de novos produtos, o crescimento dos movimentos de defesa do 

consumidor, as preocupações relativas à ação governamental, as preocupações ambientais e o 

crescimento do marketing filantrópico e internacional" 

Pode-se concluir, neste capítulo, que cada um dos consumidores, de forma 

individual, possui interesses e motivações específicas que comprovam suas trocas/compras, 

justificando a extrema importância do conhecimento sobre seu comportamento. Para lidar 

com clientes de clubs de música eletrônica, objeto de pesquisa desse estudo, é importante 

saber que esse assunto, que já parece segmentado pelo gênero musical, ocorre novamente de 

forma ainda mais especifica e individual, podendo este ser dividido em música eletrônica 

conceitual e música eletrônica comercial, tema que será compreendido no próximo capítulo.  

A segmentação do mercado, citada anteriormente, sobre o comportamento do 

consumidor, é de suma importante para que a empresa não venha a perder o foco de suas 

atividades, devendo assim direcioná-las a fim de maximizar seus efeitos frente a um mercado-

alvo.  

 

Um mercado é formado por compradores que diferem entre si em um ou mais 

aspectos. Eles podem diferenciar em seus desejos, recursos, localização geográfica, 

atitudes e práticas de compra. Quaisquer destas variáveis podem ser usadas para 

segmentar o mercado (KOTLER, 1993,p. 321). 

 

Dessa forma, é de extrema importância o conhecimento da segmentação, a qual tem 

por objetivo direcionar as atividades empresariais e mercadológicas para determinado nicho 

de consumidores. Além disso, Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 39) defendem que "seguir 

uma orientação para o cliente traz para a empresa vantagens competitivas que levam a um 

desempenho empresarial mais alto, na forma de um aumento da lucratividade e de um 

crescimento da receita". 

Tendo como base esse pensamento, pode-se ajustar as ações de uma empresa a fim 

de atender as características mais singulares de determinado grupo de consumidores, gerando 

vantagens oriundas da identificação de mercados-alvos, centrando o maior número de 
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oportunidades e opções para os mesmos. Dessa forma, no entendimento de Kotler, a 

segmentação de mercado é compreendida como: 

 

Dividir um mercado em grupos distintos de compradores, que podem exigir mix de 

produtos e/ou de marketing distintos. A empresa identifica maneiras diferentes para 

segmentar o mercado e desenvolver os perfis dos segmentos resultantes (KOTLER, 

1993, p. 320). 

 

Partindo dessa premissa, todas as empresas devem estar atentas às variáveis do 

comportamento desse mercado em particular, com a noção de que os atos que são tomados 

como eficazes para tal grupo de clientes podem não ser para outro. Para tanto, convém 

comprovar a ideia colocada acima nos seguintes termos: 

 

A segmentação de mercado é um processo de identificação de subgrupos de clientes 

cujas necessidades, desejos e/ou recursos são diferentes, de maneira que os fazem 

responder de forma diferente a um dado composto de marketing (SHETH, MITTAL 

e NEWMAN, 2001, p. 412). 

 

Direcionando essa citação para termos empíricos, pode se traduzir que existem 

clientes específicos que optam por festas underground com pouco luxo e ambientes mais 

rústicos, enquanto outros consumidores preferem festas comerciais que envolvem glamour e 

um elevado nível de status, nas quis a bebida, em geral, é mais cara e servida por garçons 

exclusivos.  

Para Mowen e Minor (2006, p. 23) a segmentação pode ser vista como a "divisão do 

mercado em subconjuntos distintos de clientes com vontades e necessidades semelhantes. 

Cada subconjunto deverá ser atingido por um mix de marketing diferente". Sendo assim, 

pode-se perceber os mais diferentes segmentos atuando em um mesmo mercado. 

Partindo desse princípio, Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 412) complementam: 

"em suma, as respostas variadas dos clientes a um ou mais elementos do composto de 

marketing formam a base lógica da segmentação". Percebe-se, desta forma, o crescente 

surgimento das mais variadas empresas de segmentos específicos e da implementação 

profissionais capazes de analisar e aplicar os elementos do composto.   

De acordo com Slywotzky (2009), organizações que investem na implementação de 

estratégias do mix de marketing dos mais variados segmentos apresentam uma maior 

rentabilidade e adesão frente ao mercado de atuação, maximizando a sua participação.  

Desta forma, fica visível e evidente, a partir dessas afirmações, que empresas que 

possuem um foco central, com atividades incisivas e maleáveis, que permitem ajustar 
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produtos, preços, canais de distribuição e nas promoções, de modo que atendam os desejos e 

necessidades mais singulares de público-alvo, geram uma lembrança de marca mais sólida e 

marcante. 

 

2.2 MIX DE MARKETING  

 

A partir do conteúdo vistos até então, vale ressaltar que as empresas que se 

apropriam de diversas ferramentas e estratégias, na ânsia de posicionar seus produtos e 

serviços no mercado, com intuito de conquistar novos clientes e a manutenção dos já 

existentes, estão atentas ao composto de marketing.  

Confirmando este pensamento, Las Casas (2006) afirma que empresas que têm como 

base o mix de marketing em suas estratégias apresentam maior facilidade para alcançar seus 

objetivos específicos, aumentando a chance de posicionar-se de forma sólida perante o 

mercado determinado.  

Além disso, na descrição de Churchill e Peter (2005, p. 164), "cada elemento do 

composto de marketing – produto, preço, praça (canais de distribuição) e promoção 

(comunicação de marketing) – tem potencial para afetar o processo de compra em vários 

estágios".  

Partindo dessa visão, Churchill e Peter (2005, p. 20), afirmam que o "composto de 

marketing é uma combinação de ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os 

clientes e alcançar os objetivos da organização". Sendo assim, evidenciam-se o produto, o 

preço, a praça e a promoção como quatro das principais ferramentas primárias, sendo vistas 

como os "4Ps de Marketing". Apresenta-se aqui as quatro ferramentas do composto de 

marketing, ilustrados pelos autores na Figura 4. 
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Figura 04 - Os quatro Ps. 

 

Fonte: (CHURCHILL; PETER, 2005, p. 20). 

 

Ressalta-se a importância e o peso que o equilíbrio entre os 4p‟s têm frente à uma 

dinâmica crescente de vendas, uma vez que possibilita explorar novos e específicos mercados, 

podendo também definir um posicionamento de marca sólido, capaz de inserir novos produtos 

e serviços, por meio de um planejamento estrategicamente elaborado e pensado entre as 

variáveis de produto, preço, praça e promoção para atingir determinado mercado-alvo. 

Esta afirmação é confirmada por Las Casas (2006, p. 98), o qual afirma que "cada 

grupo de consumidores que a empresa tem interesse de atingir teria um composto de 

marketing específico, especialmente dirigido ao segmento-alvo visado". 

Desta forma, entende-se que a implementação das ferramentas explicitadas neste 

subcapítulo deve acontecer de forma harmônica, buscando um equilíbrio entre cada uma das 

ferramentas e considerando as características peculiares de cada um dos elementos que o mix 

de marketing em relação ao mercado-alvo com o qual a organização propõe se relacionar. 

O mix de maketing se mostra tão importante para o alcance dos objetivos das 

organizações segmentadas, devendo ser compreendido cada um dos elementos que compõem 

o mix de marketing, com maior aprofundamento nos P‟s de produto e promoção, os quais 

foram analisados no presente estudo. 

 

2.3 PRODUTO 

 

Para falar sobre produto, deve-se entender do que o mesmo trata, visto que ele está 

como primeiro elemento apresentado entre todos os conceitos trazidos. O produto é tudo 

aquilo que a empresa oferece de forma tangível ou intangível para seus clientes/consumidores. 
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Desta forma o produto se constitui como de extrema importância para complementar a 

presente pesquisa e atingir seus objetivos.  

 

2.3.1 Posicionamento de marca 

 

Torna-se impossível falar sobre produto sem antes conceituar a marca e seu 

posicionamento frente ao mercado. A marca é um dos principais elementos que compõem o 

sucesso dos produtos ofertados por ela. O posicionamento de marca destaca a característica 

dos produtos. Ademais, é extremamente relevante que o produto possua uma identidade, algo 

que possa assegurar que tal produto possui qualidade.  

Na visão de Gomes (2003, p. 182), "marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou 

desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um 

vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los".  

Para fixar uma marca na lembrança de um consumidor, deve-se ter objetivos além de 

um simples nome, pois uma marca possui personalidade, ou seja, constitui um processo 

inerente à percepção do consumidor, que se expressa por meio de diversos atributos, capazes 

de transmitir uma imagem sólida ao mercado. 

Ainda para Gomes (2003), a fixação da marca é compreendida por meio de um 

processo analógico em conjunto com a personalidade humana, quando é concebido um 

"caráter" para o produto, construindo histórias, experiências e vivências junto ao seus 

consumidores ao longo de sua permanência no mercado, mantendo uma percepção forte e 

marcante, de modo a vincular confiança e popularidade, que irá despertar interesse na decisão 

de compra.  

Dessa forma, vale ressaltar que o conceito da marca envolve elementos intangíveis, 

que se relacionam com atitudes e valores que os consumidores podem ou não se identificar, 

sendo fundamental elevar a qualidade de seu produto para que uma marca siga imperando e 

sustentando a posição de destaque de um produto frente à concorrência.  

Partindo dessas afirmações, compreende-se que o conhecimento prévio do mercado-

alvo é de extrema importância para lançar e gerenciar produtos e serviços aptos a suprir os 

desejos e necessidades do consumidor com o qual pretende se relacionar. 

Na visão de Las Casas (2006), o produto é visto como um instrumento que permite a 

concretização dos objetivos do consumidor. Pode-se afirmar que o conhecimento aprofundado 

sobre o produto é a base para desenvolvimento de estratégias e táticas adequadas ao mercado 
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no qual  a empresa se propõe a atuar. Ademais, todos os itens da construção de um produto 

podem ser alterados a qualquer momento, de acordo com a situação do mercado-alvo. 

Dessa forma pode-se dizer que, de certa forma, o posicionamento da marca é a 

ferramenta principal para alcançar metas de vendas, a qual deve ser planejada tendo em vista 

o envolvimento, conhecimento do consumidor, satisfação e necessidade, através de uma 

relação sólida e respeitada entre a marca e mercado-alvo na qual a mesma está inserida. 

 

2.3.2 Conceitos de Produto 

 

A fim de conceituar este elemento, Kotler (1993, p. 506) afirma que "um produto é 

algo que pode ser oferecido a um mercado, para sua apreciação, aquisição, uso ou consumo, 

que pode satisfazer um desejo ou uma necessidade". Já para Czinkota et al. (2001) o produto 

vai muito além, pois abrange assuntos como a composição da marca, da embalagem, a 

rotulação, posicionamento, consumidor-alvo e o gerenciamento das estratégias ao longo de 

sua permanência no mercado.  

Partindo dessas afirmações, compreende-se que o conhecimento prévio do mercado-

alvo é de extrema importância para lançar e gerenciar produtos e serviços aptos a suprir os 

desejos e necessidades do consumidor com o qual a marca pretende se relacionar. 

Na visão de Las Casas (2006), o produto é visto como instrumento que permite a 

concretização de seus objetivos. Pode-se afirmar que o conhecimento aprofundado sobre o 

produto oferecido aos consumidores constitui a base para desenvolvimento de estratégias e 

táticas adequadas ao mercado no qual se propõe a atuar. Ademais, todos os itens da 

construção de um produto podem ser alterados a qualquer momento de acordo com a situação 

do mercado-alvo. 

Dessa forma, pode-se dizer que o produto de certa forma, é a uma das principais 

ferramentas para alcançar as metas de vendas, o qual deve ser planejado levando em conta o 

envolvimento, conhecimento do consumidor, satisfação, necessidade, e qualidade dos 

produtos ou serviços ofertados. 

Outro assunto que não se pode deixar de compreender quando se fala em produtos e 

serviços, é a qualidade, ou seja, os elevados níveis de exigências e cumprimento de regras que 

uma empresa se propõe a atender quando resolve lançar um produto ou serviço são de suma 

importância para garantir a popularidade e a fidelização dos consumidores. 
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Segundo Gomes (2003, p. 183), "tudo o que se diz do produto é o ideal e, por sua 

vez, tudo o que foi idealizado se demonstra através dele". Pensando assim, qualquer falha no 

entendimento ou atendimento às especificações propostas pode interferir diretamente na 

imagem e popularidade de uma marca, tornando-se de suma importância o zelo pela qualidade 

dos produtos e serviços. 

 

Definida em termos de percepções dos usuários e aplicável às marcas nacionais, 

privadas e genéricas, qualidade é a habilidade estimada da marca de desempenhar 

suas funções através de atributos objetivos e subjetivos, como durabilidade, 

segurança, confiabilidade, aparência, facilidade de operação e certeza do serviço. 

(SANDHUSEN, 1998, p. 311).  

 

Dessa forma, no decorrer dos conteúdos apresentados até então, percebe-se uma 

evidente aproximação entre a qualidade do produto e a consolidação de uma marca, sendo que 

o equilíbrio entre os mesmos resulta na precificação do produto ou serviço oferecido. 

 

2.4 PREÇO 

 

Em uma visão mais ampla, pode-se dizer que o preço é o valor monetário concedido 

a um produto ou serviço lançado no mercado. Dessa forma, entende-se o mesmo como a "a 

quantidade de dinheiro, bens ou serviços que deve ser dada para se adquirir a propriedade ou 

uso de um produto" (CHURCHILL; PETER, 2005, p. 314).  

Ademais, Churchill e Peter (2005) afirmam que no processo de precificação de um 

produto ou serviço, o profissional deve considerar todos os fatores psicológicos que, de uma 

forma ou de outra, incidem no fator de decisão de compra. 

Sendo assim, é importante que as organizações se apropriem de estratégias e táticas 

capazes de elevar o valor percebido dos produtos, possibilitando um aumento do preço e das 

vendas de tal produto. 

Nas palavras de Kotler (1993, p. 558) o impacto  desta variável é maior, pois ele diz 

que "o preço é o único elemento do composto de marketing que gera receita; os outros 

elementos produzem custos". Pensando assim, é necessário que as empresas saibam definir 

seus preços de maneira coerente, uma vez que este elemento é de suma importância para 

alcançar suas metas e maximizar suas receitas. 
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A empresa deve primeiro decidir qual o propósito específico do produto em questão. 

Caso a empresa já tiver escolhido seu mercado-alvo e seu posicionamento de 

mercado, sua estratégia de composto de marketing, inclusive de estabelecimento de 

preço, estará no caminho certo. Por exemplo, se uma empresa fabricante de veículos 

de passeio desejar produzir um trailer de luxo para o segmento de consumidores de 

maior poder aquisitivo, isto implicará a fixação de um preço alto. Assim, a estratégia 

de preço é amplamente determinada pela decisão prévia de posicionamento de 

mercado. (CHURCHILL; PETER, 2005, p. 452).  

 

Assim, compreende-se que a estratégia de precificação de um produto é uma variável 

capaz de nortear o comportamento dos consumidores no momento da decisão de compra, 

ficando explícito que a clareza de sua proposta trará facilidade no momento de estabelecer o 

preço. 

 

2.5 PONTO DE VENDA/PRAÇA 

 

Após a criação, fabricação e definição de preço, chega a hora de transferir este 

produto para o cliente, sendo que este elemento do composto de marketing assume o 

importante papel de definir os pontos de venda, localização e distribuição do mesmo.  

Ademais, pode-se perceber no discurso de Etzel, Walker e Stanton (2001, p. 348) que 

"o papel da distribuição dentro de um mix de marketing é levar o produto até seu mercado-

alvo. Nesse processo, a atividade mais importante é acertar sua venda e a transferência da 

propriedade, do produtor ao consumidor final".  

Em um primeiro momento, discute-se a importância atribuída a elementos como 

produto e preço, descrevendo tal processo e posicionando-os como peças essenciais do 

composto de marketing. Segundo Sandhusen (1998), a vantagem em saber planejar e tomar 

decisões coerentes acerca de um produto pode ir por água abaixo caso não haja o mesmo 

cuidado sobre a praça, de forma especial com o lugar onde o produto é oferecido e facilidades 

de acesso ao local de distribuição ou consumação.  

Dessa forma, percebe-se a existência de questões que estão diretamente ligadas às 

dúvidas sobre onde localizar seus pontos de venda, a fim de torná-los mais adequados 

possíveis aos interesses dos consumidores.  

Na visão de Sandhusen (1998), as questões que envolvem  o produto podem ser 

consideradas tanto na sua concepção do produto a ser comercializado quanto no ambiente 

altamente competitivo no qual ele está inserido assim como na transparência de suas políticas 

e recursos a fim de satisfazer os desejos e necessidades de seus clientes.  
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Para isso, pode-se dizer que as decisões de praça são de extrema importância nas 

mais diversas características que englobam o marketing, podendo refletir em decisões que 

envolvem o preço e até mesmo a comunicação do produto.  

 

2.6 PROMOÇÃO 

 

Até então, foram apresentados três dos elementos que compõem o mix de marketing, 

sendo eles o produto, o preço e o ponto de venda. Para finalizar o subcapítulo, há necessidade 

de compreender e se aprofundar na promoção, que é um dos elementos que irá nortear a 

pesquisa ao lado do produto.  

Autores como McCarthy e Perreault (1997, p. 230) veem a promoção como "a 

comunicação da informação entre vendedor e comprador potencial ou outros do canal para 

influenciar atitudes e comportamento".  

Desta forma, pode-se definir que a função básica da promoção consiste em 

aproximar o produto do consumidor, informando aos mesmos os pontos de venda, preços, 

benefícios e informações de acesso ao mesmo, através de campanhas publicitárias e ações que 

mantenham a ativa a relação entre consumidores e a própria marca.  

Nesse sentido, é possível optar por diversos métodos promocionais, partindo de 

alternativas  diversas, como a venda pessoal, por meio de promotores, bem informados e 

treinados quanto ao produto que estão apresentando. 

Segundo Kandybin e Grover (2009, p. 44), "o marketing e a publicidade podem 

sempre se apresentar e transformar um conceito „mais ou menos‟ em sucesso de vendas". 

Destarte, tal assertiva denota a relevância da adoção de medidas coerentes no que concerne à 

aplicação das estratégias promocionais, sendo essa uma ferramenta essencial no 

posicionamento de uma marca ou produto no âmbito mercadológico.  

O P de promoção também "se refere a outras atividades de promoção, além da 

propaganda, da publicidade e da venda pessoal, que estimulam o interesse, experimentação ou 

compra por consumidores finais ou por outros participantes do canal" (MCCARTHY; 

PERREAULT, 1997).  

Atualmente, a comunicação e grande parte de suas estratégias integradas ao 

marketing de uma empresa estão voltadas para o marketing digital, como é o caso das marcas 

que são analisadas no presente estudo.  
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Para compreender por completo o P de promoção, é de suma importância discorrer 

sobre a comunicação contemporânea e sobre a popularização da Internet como meio de 

comunicação, na qual o marketing digital se desenvolve na mesma velocidade das redes 

sociais e se torna cada vez mais presente no cotidiano das empresas.  Ogden e Crescitelli 

(2007, p. 101) dizem que "o objetivo do marketing digital é usar o poder da rede mundial de 

computadores interconectados (World Wide Web) para realizar um novo tipo de comunicação 

e de relacionamento com os consumidores", em um momento no qual o consumidor se tornou 

protagonista nesse processo de comunicação. 

 

2.6.1 Redes sociais na internet 

 

As redes sociais, compreendidas através de instintos humanos, segundo Safko e 

Brake (2010), antecedem toda a tecnologia digital, de modo que conversar e se relacionar é 

algo natural quando duas ou mais pessoas se reúnem. Para Torres:  

 

As redes sociais são criadas pelo relacionamento contínuo e duradouro das pessoas e 

das comunidades que participam e têm um valor intrínseco, pois criam uma enorme 

rede de propagação de informações. Nelas, cada indivíduo influencia não um grupo 

de amigos mas vários grupos de comunidades as quais pertence, com várias pessoas 

que influenciam outras comunidades, em uma progressão geométrica, que leva ao 

chamado efeito viral, que multiplica e amplifica qualquer mensagem de interesse 

coletivo (TORRES 2009, p.114). 

 

Torres (2009, p.116) define que "as redes sociais são sites onde as pessoas se 

cadastram, registram seus dados pessoais, nos chamados perfis, e podem se relacionar com 

outras pessoas, publicando fotos, enviando mensagens e criando listas de amigos". O autor 

expõe ainda que as redes sociais digitais viabilizam a produção de conteúdo e a troca de 

informações de pessoas para pessoas, em uma via na qual o consumidor produz e consome 

informação ao mesmo tempo.  

Torres (2009) diz ainda que o poder para produzir opiniões deu grande força às 

novas mídias, modificando o comportamento do consumidor, que antes recebia informações 

apenas de veículos tradicionais especializados, como tv, jornal, rádio, revista, entre outros. 

Agora, além de produzir informações, o meio possibilita a pesquisa de opiniões de quem já 

teve experiências com tal produto. Dessa forma, essa mídia, se não for bem planejada e 

monitorada junto ao departamento de promoção, pode prejudicar a sua reputação, da mesma 

forma que pode contribuir de forma positiva para construção de uma marca. 
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Com advento das redes sociais, os usuários podem compartilhar informações 

pessoais, de utilidade pública, hábitos de consumo, interesses comerciais e afetivos e, ainda, 

expressar opiniões de sobre produtos e gerar interação a partir de suas publicações, Segundo 

Safko e Brake (2010), a motivação em participar das redes sociais é geralmente social e não 

comercial. Porém, ao gerar uma mensagem de interesse coletivo, que acaba sendo propagada, 

essa ação garante grande visibilidade, podendo até vir a viralizar, levando essa mensagem a 

diferentes grupos e pessoas. 

Para Kotler e Keller (2012), direcionar esforços para estratégias digitais se tornou 

essencial para empresas de pequeno a grande porte. Para Torres (2009), a implementação das 

redes sociais nas organizações possibilita criar um ambiente de relacionamento, o qual se 

torna valioso, podendo gerar retorno sobre o investimento, gerando uma concretização de um 

vínculo afetivo por meio dos usuários para com a empresa, chamado de capital social.  

 

2.6.2 Facebook 

 

Segundo Kotler e Keller (2012), a rede social com maior número de usuários 

atualmente é o Facebook: "é o site de rede social mais popular do mundo, com mais de 500 

milhões de usuários ativos". Safko e Brake (2010, p.304) dizem que a mesma é "uma 

plataforma para que os usuários se conectem rapidamente com amigos, familiares, colegas e 

conhecidos em vários grupos em rede". Kotler & Keller (2012) o evidenciam apenas como 

uma ferramenta capaz de "dar o poder de compartilhar e tornar o mundo mais aberto e 

conectado". 

Desde o ano de 2008, o Facebook permite o acesso de pessoas pelo mundo todo, pois 

logo que foi criado era permitido apenas para estudantes de Harvard. Na atualidade, essa rede 

social permite tanto usuários pessoais como comerciais, artísticos, sendo a nomenclatura 

correta a utilizar perfis e fanpages. As comunidades, mais conhecidas como Fanpages, 

servem para reunir públicos com interesses em comum, podendo ser páginas de artistas, de 

gastronomia, cidades ou marcas, permitindo a criação de eventos como também a criação de 

grupos para organizar ações escolares, gincanas e conteúdos acadêmicos de forma 

segmentada. Suas páginas só podem ser acessadas por quem possui uma conta nesse site e 

grupos necessitam de aprovação por parte do administrador ou não para participar, assim 

como eventos necessitam de convites para participar. 
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O Facebook pode ser utilizado em ambientes de negócios para networking, para 

localizar oportunidades de negócios, como um método de comunicação entre 

empresas, como uma plataforma para organizar e controlar eventos e como um meio 

para fornecer atualizações entre organizações e departamentos. Devido à 

popularidade, o Facebook poderia ser utilizado para promover um novo produto, 

serviço ou como publicidade boca a boca por meio dos “amigos” dentro de uma rede 

social. Nos ambientes acadêmicos, o Facebook pode ser utilizado para promover ou 

melhorar a comunicação do curso, organizar as funções da escola e como uma 

plataforma para organizar e controlar eventos internos e extracurriculares (SAFKO; 

BRAKE, 2010, p.305). 

 

O crescimento do Facebook permitiu que as marcas pudessem divulgar seu conteúdo 

não só através de suas fanpages, mas também criando anúncios e promovendo-os. Na página 

Facebook Business, é possível ver todas as etapas dessa divulgação, como na imagem a 

seguir:  

 

Figura 05 - Processo de divulgação de marcas no Facebook. 

 

Fonte: Facebook 
4
 

 

Para Kotler e Keller (2012), o Facebook apresenta uma nova ferramenta de 

marketing, que desperta o desejo das pessoas de se comunicar, interagir e de forma inocente 

ajudar as empresas a alcançar seu público-alvo.  

 
As páginas do Facebook oferecem a grupos e marcas uma forma de interagir 

pessoalmente, construir consciência, comunicar e oferecer informações para quem 

tenha algum interesse específico. As empresas usam o Facebook para lançar 

produtos, apresentar vídeos e promoções, fazer upload de imagens, comunicar-se 

com consumidores, ouvir feedback e criar um estilo pessoal (KOTLER & KELLER, 

2012, p.606). 

 

Torres (2009) define o Facebook como uma ferramenta de marketing de conteúdo, 

pois diz que "o uso do conteúdo em volume e qualidade suficiente para permitir que o 

consumidor encontre, goste e se relacione com uma marca, empresa ou produto". 

                                                 
4
 Disponível em: <https://www.Facebook.com/business/overview>. Acesso em: 04 mai.2016. 



 

 

3 SEGMENTO DA MÚSICA ELETRÔNICA 

 

3.1 A MÚSICA ELETRÔNICA NO MUNDO 

 

A música eletrônica é, basicamente, toda música criada ou modificada através do uso 

de equipamentos e instrumentos eletrônicos, tais como sintetizadores, gravadores digitais, 

computadores ou softwares de composição (SADIE, 1994). 

Nessa primeira fase, discorre-se sobre os termos que cercam os estilos mais 

conhecidos, falando sobre a história da música eletrônica, de onde se originaram as principais 

influências, quais os artistas que impulsionaram esse gênero que hoje representa mais do que 

um estilo musical, constituindo um estilo de vida. 

Segundo Monteiro e Ramariz
5
 (2012), "hoje, a música eletrônica é um dos mais 

importantes pilares da indústria fonográfica. Desde seus gigantescos festivais até a influência 

na composição da música contemporânea, a electronic dance music, popularmente conhecida 

como EDM, é a vertente musical que mais cresceu nos últimos anos".  

 

Antes de ser sinônimo de balada e tecnologia, a música eletrônica foi algo rústico e 

até erudito. Os primórdios deste estilo são conectados à Thomas Edison, renomado 

inventor estadunidense que, entre inúmeras criações, fez o fonógrafo, primeiro 

aparelho a conseguir reproduzir eletricamente sons previamente gravados algo que 

ainda é o cerne da EDM atual (MONTERO; RAMIRIZ, 2012)
6. 

 

A Revista Phouse
7
 (2015) afirma que "a música eletrônica começou a se popularizar 

com o surgimento dos sintetizadores digitais, posteriormente com os samplers". Para Fritsch 

(2013), a consolidação da música eletrônica nos dias atuais também provém de algumas 

tecnologias como, por exemplo, a criação do gramofone, o qual permitiu pela primeira vez a 

gravação de sons e, em seguida, começaram a surgir as primeiras modificações, como 

acelerar, reduzir e reproduzi-lo em reverso. A Phouse (2015) confirma ainda que o "boom" 

ocorreu com os computadores pessoais, que possibilitaram o acesso aos recursos de áudio e 

ofereceram a facilidade para se montar um estúdio caseiro e lançar produções independentes. 

                                                 
5
 Disponível em: <http://omelete.uol.com.br/musica/artigo/musica-eletronica-especial-parte-i/>. Acesso em: 04 

abril.2016. 
6
 Disponível em: <http://omelete.uol.com.br/musica/artigo/musica-eletronica-especial-parte-i/>. Acesso em: 04 

abr.2016. 
7
 Disponível em: <https://www.phouse.com.br/o-brasil-e-o-pais-da-musica-eletronica/>. Acesso em: 17 abr. 

2016. 
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A partir dessas descobertas e possibilidades, a produção da música eletrônica mudou. 

Segundo Monteiro e Ramariz
8
 (2012), foi o start de uma fase de reprodução e disseminação 

das inúmeras expressões artísticas envolvidas com o som.  

 

Já no final da década de 1940, com essa possibilidade de gravar e reproduzir sons 

cada vez mais expandidos, o francês Pierre Schaeffer começou a unir diferentes 

instrumentos e gravações em uma só música. Os ruídos gerados pelos toca-discos de 

vinil, unidos à manipulação da velocidade ou do sentido da leitura feita nas 

gravações, deu origem às primeiras mixagens. Naquele mesmo período, a e-music 

começava a tomar forma também na Alemanha. Werner Meyer-Eppler, Herbert 

Eimert e Robert Beyer se uniram para criar o primeiro estúdio totalmente dedicado  

ao estilo. Enquanto na França os experimentos eram feitos com objetos sonoros e 

instrumentos musicais, as técnicas alemãs eram aplicadas a sons gerados por 

osciladores elétricos. Ambas vertentes traziam um caráter experimental e ainda 

clássico, para um tipo de música que dali a alguns anos se tornaria tão popular 

quanto o rock'n'roll (MONTERO E RAMARIZ, 2012). 

 

Porém, somente após ganhar o mercado da música nos Estados Unidos, na década de 

60, foi que o estilo musical conquistou a cultura mundial, sendo que Montero e Ramiriz, 

(2012) 3 afirma que "o uso de vertentes da música eletrônica teve grande influência nos 

trabalhos de bandas como The Beatles e Beach Boys, que deixavam de lado o uso de 

instrumentos acústicos para usar sintetizadores e outros equipamentos eletrônicos".  Porém, 

até então a e-music era percebida como um sub-gênero, algo que se aproveitava de estilos já 

consagrados como rock e jazz. 

  

Em meados dos anos 70, o Kraftwerk inverteu este cenário. O grupo alemão 

começou com trabalhos experimentais, onde unia instrumentos comuns, como baixo, 

guitarra e violinos, a sintetizadores e osciladores; formando, àquela época, um som 

único. A popularidade veio com os discos lançados entre 1975 e 1978, cujos 

conceitos influenciaram a música contemporânea dali em diante. (MONTERO E 

RAMARIZ, 2012). 

 

A Phouse (2015) 9afirma que, após a popularização destes instrumentos no mundo, 

surgiram diferentes estilos musicais, que hoje correspondem à música industrial, à música 

eletrônica dançante, que deu origem ao house, trance, acid house, techno, hardcore techno, 

tribal, entre vários outros ritmos criados em diferentes partes do mundo.  

                                                 
8
 Disponível em:  <http://omelete.uol.com.br/musica/artigo/musica-eletronica-especial-parte-ii/>. Acesso em: 01 

mai.2016 
9
  Disponível em: <https://www.phouse.com.br/o-brasil-e-o-pais-da-musica-eletronica/>. Acesso em: 17 abri. 

2016. 
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Conforme Monteiro e Ramariz
10

 (2012), por meio da disseminação e comercialização 

desse estilo, que se tornou popularmente conhecido a partir dos anos 70, através de um 

conceito vanguardista que permanecia intrínseco na cultura, a e-music começou a explorar 

ambientes undergrounds como refúgio, quando as criações independentes começaram a surgir 

com maior frequência. Com o acesso a estes conteúdos, era natural o surgimento de novas 

vertentes, tendo como base as tecnologias oferecidas na época. 

Com o ressurgimento em um âmbito mundial, nos anos 80, o gênero veio 

acompanhado de uma mistura entrelaçada a diferentes estilos, conforme Montero e Ramariz 

(2012): 

 

O ressurgimento em âmbito mundial veio novamente com uma mistura atrelada a 

outros estilos. O synthpop, exemplificado por obras de bandas como Depeche Mode, 

Pet Shop Boys e New Order, usava os sintetizadores eletrônicos e tendências dance 

music, totalmente influenciadas pelos conceitos criados pelo Kraftwerk. E, assim 

como toda moda que se preze, bastou a música eletrônica chegar a uma grande 

mídia, neste caso o cinema, para que a popularização se concretizasse de uma vez. 

Os Embalos de Sábado À Noite, com John Travolta, firmou a ascensão das 

discotecas e da dança misturada ao estilo eletrônico, na chamada Era do Disco. 

Dessa junção, surgem os sub-gêneros mais conhecidos como o house, o techno e o 

trance. (MONTERO E RAMARIZ, 2012). 

 

Desde então, estes estilos ganharam espaço na cena mundial, sendo cada sub-gênero 

com sua história e seus representantes. Foi uma explosão, disseminando pelo mundo uma 

sonoridade que marcou a geração de boa parte de músicos contemporâneos.  

 

3.2 A MÚSICA ELETRÔNICA NO BRASIL 

 

Korte e Finco (2014)
11

 relatam que nos anos 60 a música brasileira chamou a atenção 

do mundo. A bossa nova de Tom Jobim e João Gilberto ganhou tamanha projeção no exterior 

que até hoje "Garota de Ipanema" ostenta o posto de segunda canção mais executada no 

planeta, atrás apenas de "Yesterday", dos Beatles. Após mais de seis décadas depois, a 

invenção musical brasileira volta a surpreender  os ouvidos estrangeiros, desta vez com um 

estilo bem diferente, o eletrônico.  

 

 

                                                 
10

 Disponível em: < https://omelete.uol.com.br/musica/artigo/especial-o-mundo-da-musica-eletronica-parte-iii/>. 

Acesso em: 02 mai.2016 
11

 Disponível em: <http://epoca.globo.com/vida/noticia/2014/11/musica-eletronica-do-brasil-bconquistou-o-

mundob.html >. Acesso em: 04 mai.2016. 
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Nas pistas do mundo inteiro, o público se empolga ao som do batidão único, 

animado e cheio de personalidade do eletrônico brasileiro. Ele virou item de 

exportação da cultura musical. Nomes de DJs brasileiros como Felguk, Renato 

Ratier e Gui Boratto se tornaram familiares no exterior. Regularmente, tocam para 

multidões de até 200 mil pessoas e arrancam elogios dos maiores nomes da indústria 

musical. O remix autorizado de artistas consagrados, como Madonna, é feito por 

brasileiros, em outra demonstração de prestígio. Recentemente, o jornal inglês The 

Financial Times colocou o DJ Renato Cohen entre os 25 brasileiros mais influentes 

do mundo, ao lado de Neymar, Gisele Bündchen e Joaquim Barbosa, ex-presidente 

do Supremo Tribunal Federal. Hardwell, o DJ mais celebrado do mundo, vira e 

mexe apresenta sucessos brasileiros para as multidões. (KORTE E FINCO, 2014)
12

 

 

Segundo Antunes (2012)
13

, de acordo com um estudo realizado pelo Rio Music 

Conference, conhecido por RMC, o maior encontro de música eletrônica e entretenimento da 

América Latina, foi arrecadado cerca de $515.000.000 dólares em eventos deste gênero no 

Brasil em 2011, chegando a ter um aumento de 56,64% em relação ao ano anterior. O estudo 

também mostra que o segmento de e-music no Brasil movimentou cerca de 19,5 milhões de 

pessoas no ano de 2010 e gerou receita próxima aos US$ 626 milhões em hotéis, restaurantes, 

transporte, entre outros itens que a cena da EDM movimenta. 

Definitivamente, o Brasil é um dos grandes contribuintes da cena eletrônica mundial. 

Antunes (2012) intitula-o como país da música eletrônica em seu artigo publicado na revista 

Forbes: “esqueça a Bossa Nova, Brasil é o novo país da música eletrônica". Também em 

revistas nacionais especializadas no gênero afirmou-se que "realmente o Brasil agora é mais 

do que nunca o país da música eletrônica" (PHOUSE, 2014)
14

, situação que colocou o País na 

rota de grandes artistas do mercado da música eletrônica mundial. 

Antunes (2012) diz ainda que a crescente da indústria de e-music no país do carnaval 

também é uma boa notícia para DJs internacionais, como David Guetta, Ferry Corsten, Sven 

Vath, Erick Morillo, Fatboy Slim, Bob Sinclair, Armin van Buuren, The Prodigy, Kaskade e 

Nalaya, que vem percebendo o Brasil como um mercado fértil para realização de shows, com 

cachês de até US $ 100.000 por apresentação.  

Antunes (2012) segue dizendo que a cena underground no Brasil é favorecida por 

boates como o D-Edge Club, localizada em São Paulo. Com painéis de LED sincronizados 

com as batidas, que ficam abertos até o meio-dia, a D-Edge que foi inaugurada em 2003 e 

rapidamente tornou-se o endereço para um público exigente e interessado na e-music. 

                                                 
12

 Disponível em: <http://epoca.globo.com/vida/noticia/2014/11/musica-eletronica-do-brasil-bconquistou-o-

mundob.html>. Acesso em: 8 de mai. 2016. 
13

 Disponível em: <http://www.forbes.com/sites/andersonantunes/2012/02/27/forget-thebossa-nova-brazil-is-

now-the-country-of-electronic-music/>. Acesso em: 04 mai.2016. 

 
14

 Disponível em: < http://www.phouse.com.br/historia-da-musica-eletronica/ > Acesso em 11 de maio. 2016 

http://epoca.globo.com/?s=Joaquim%20Barbosa
http://epoca.globo.com/?s=stf
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Ainda em seu artigo publicado na Forbes, Antunes (2012)
15

 diz que poucos lugares 

no Brasil têm apresentado um crescimento tão dinâmico no negócio de e-music como a cidade 

de Balneário Camboriú, localizada em uma região turística do sul do País. Balneário 

Camboriú recebe mais de um milhão de turistas brasileiros e estrangeiros a cada ano e muitos 

deles visitam a região apenas para desfrutar de sua vida noturna. A cidade, que está localizada 

no Estado de Santa Catarina, possui dois dos melhores clubs do Brasil, de acordo com a 

revista especializada e mundialmente conhecida Dj Mag. Um deles é a casa noturna Green  

Valley, que está listada pela publicação da Dj Mag como o terceiro melhor club do mundo, 

chegando a movimentar até US $ 1,6 milhões por noite. O outro club é  o Warung, que 

oferece algo mais refinado e possui como residentes alguns dos maiores nomes da cena 

underground do mundo. 

 

3.3 GÊNEROS E SUBGÊNERO 

 

Antes de falar sobre estilos musicais, é preciso esclarecer sobre a cultura 

underground e comercial, Leo Mendes (2015)
16

 afirma, em seu artigo publicado na Phouse 

em 2015, que o comercial é logicamente aquilo que é mais facilmente comercializado, que 

atinge um maior público; já a música conceitual ou underground é algo que parte de um 

conceito, que em alguns momentos é algo inovador e que irá agradar ouvidos mais 

preparados.  

A palavra, se traduzida em um sentido literal, significa subterrâneo, subsolo ou 

submundo. Segundo Cremogema (2012)
17

, no sentido figurado a expressão ou o termo refere-

se a uma cultura marginal, independente do reconhecimento oficial, estatal e da massa, pois 

não tem vínculo com a cultura popular massificada alicerçada na banalidade, no conteúdo 

limitado, na produção enlatada e alienada, na criação de cunho artístico chulo e manipulado 

pelas mídias dominantes. 

 

Já o Mainstream é definido ainda por como a contraposição do underground, ou 

seja, o oposto dele. É o meio onde se encontra o que é familiar as massas, o que é 

comum ou usual, o que tem relações e laços comerciais como ponto principal, é 

aquilo que está disponível ao público, é o mundo pop, é o lugar-comum, é a 

                                                 
15

 Disponível em: <http://www.forbes.com/sites/andersonantunes/2012/02/27/forget-thebossa-nova-brazil-is-

now-the-country-of-electronic-music/>. Acesso em: 11 mai.2016. 
16

 Disponível em:  <https://www.phouse.com.br/mainstream-x-underground-de-novo/>. Acesso em: 12 

mai.2016.  
17

 Disponível em: <http://culturaempeso.com.br/2012/04/13/underground-e-mainstream/>. Acesso em: 12 

mai.2016. 
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mecanização e artificialidade dos segmentos socioculturais. Neste campo de ilusões, 

é fácil detectar a cópia barata da cópia, a falta de originalidade, a banalidade e 

futilidade artística (se é que se pode chamar de arte), as personalidades e estilos 

modistas de butique, aquilo que é passageiro, a alienação embutida de forma 

escrachada, a falência do intelecto e o centro de tudo que existe lá, que é o dinheiro. 

A palavra mainstream em português significa corrente principal (Main = principal. 

Stream = fluxo, corrente), dessa forma fica claro o seu emprego para nomear o “Pop 

World”(CREMOGEMA, 2012)
18.

 

 

Leo Mendes (2015)
19

 afirma ainda que os artistas da música pop ou mainstream 

possuem cachês altíssimos, glamour e o apoio da mídia de massa, seguem uma estrutura que 

sabidamente funciona e é de fácil assimilação. Já a música conceitual/underground, como o 

nome já diz, cria conceitos, é de vanguarda, ou seja, não segue nenhuma fórmula ou estrutura 

necessariamente, o que permite inovar a cada nova música, percebendo-se a ausência de 

cachês altíssimos e do reconhecimento da social. 

 

Ao chegar nesse ponto, aqueles que rapidamente disseram com muita propriedade 

qual a diferença entre os dois, podem dizer: “Mas ué, isso é exatamente o que eu 

falei, comercial ou popular é o que tem grande destaque na mídia e o conceitual ou 

seja lá qual for o nome, não”. Seguindo esse raciocínio nós poderíamos dizer então 

que Carl Cox e Marco Carola, por exemplo, são Mainstream? Ou você vai dizer que 

ambos não estão em destaque na mídia? Estão e não é de hoje não, tem muito tempo. 

Se não conhece aproveita pra pesquisar e conhecer mais um pouquinho da música 

eletrônica e sua história… Eu poderia citar ainda muitos outros não só do techno e 

house, que também fazem um enorme sucesso em suas vertentes, que tem cachês 

altíssimos, milhões de seguidores, e que, como os dois que eu citei, fazem sim 

música Underground (LEO MENDES, 2015). 

 

Partindo deste princípio, underground X mainstream, serão vistas, a seguir, as 

principais características dos gêneros que correspondem ao estilo dos clubs analisados neste 

projeto. A fim de esclarecer a confusão cometida pela maior parte dos consumidores, como 

por exemplo, o conflito entre a disco e a house music¸observa-se o texto abaixo. 

 

Em 1979, após acompanhar o crescimento de movimentos contrários à disco e-

music, a cidade de Chicago, nos EUA, foi palco do nascimento de uma das casas 

noturnas mais importantes da história da EDM, a The Warehouse. Nela, residia 

Frankie Knuckles, que ao lado de Larry Levan - um dos precursores da disco -, era 

considerado o pai da house music. Enquanto Levan tinha como sua marca registrada 

as batidas repetidas - as famosas 4x4 - Knuckles acrescentava a isso o R&B, o jazz e 

o soul, popularizando ainda mais o estilo (MONTERO; RAMARIZ, 2012)
20

. 

 

                                                 
18

 Disponível em: <http://culturaempeso.com.br/2012/04/13/underground-e-mainstream/ >. Acesso em: 7 

mai.2016. 
19

 Disponível em: <https://www.phouse.com.br/mainstream-x-underground-de-novo/ >. Acesso em: 12 

mai.2016. 
20

 Disponível em: <https://omelete.uol.com.br/musica/artigo/especial-o-mundo-da-musica-eletronica-parte-iii/>. 

Acesso em:  02 mai.2016. 
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A ida da house music para o continente europeu foi marcada na segunda metade da 

década de 80, Monteiro e Ramariz (2012) explicam esta fase: 

 

Primeiro, ela chegou à Inglaterra e posteriormente à Ibiza, que viria a ser um dos 

destinos mais procurados pelos apreciadores da e-music. Um dos maiores 

produtores e DJs de todos os tempos, Paul Oakenfold, foi um dos responsáveis 

pela disseminação do estilo estadunidense - principalmente de Chicago - à Europa. 

Oakenfold e mais alguns amigos elegeram Ibiza como ponto de partida para uma 

nova etapa da EDM. A cidade turística das classes mais ricas do Velho Continente 

tinha uma "vibe" inusitada e, até então, inédita - com uma infalível mistura entre 

natureza, música eletrônica e drogas. A segunda fase foi levar este novo 

sentimento para a Inglaterra, que se tornou a cidade disseminadora da cultura pop 

da música eletrônica. (MONTERO; RAMARIZ, 2012). 

 

A partir da invasão maciça da música eletrônica no continente americano e 

europeu, a música eletrônica começava a se tornar global, fazendo que novos subgêneros da 

música eletrônica surgissem, conforme a citação de Monteiro e Ramariz (2012)  

 

Durante o fim dos anos 80 e toda a década de 90, novas tendências musicais foram 

criadas a partir da house music. Entre eles existem o techno e o drum and bass, 

por exemplo. Outros subgêneros tão populares quanto estes são o acid, odeep e 

o tech house, produções comparadas com as composições mais antigas, e que 

consequentemente têm um apelo maior ao público underground; além dos 

"hitmakers" do progressive e electro house, onde estão concentrados a maioria dos 

artistas do mainstream da EDM como David Guetta, Swedish House Mafia, Bob 

Sinclair e deadmau5. (MONTERO; RAMARIZ, 2012). 

 

O surgimento do techno, "irmão nervoso" da house music, se deu após o destaque 

do cenário em Chicago e Nova York, quando a música eletrônica se tornava cada vez mais 

um conhecida e popular. Monteiro e Ramariz (2012) afirmam que "novas vertentes surgiam 

e começavam a apresentar uma nova roupagem para a e-music. Nos arredores de Detroit, no 

estado de Michigan, nasceu a techno music." 

Pode-se perceber, até então, que a essência do techno é a sua batida pesada e 

vibrante, possuindo como característica principal a ausência de vocais, o que no início 

causou grande desconforto à crítica, pois naquela época ninguém achava que poderia 

emplacar um som sem vocais. 

A chegada ao continente europeu gerou forças na Holanda e outros países, não 

demorando muito para o estilo se espalhar e, segundo Monteiro e Ramiriz)
21

 "permitir que 

fosse modificada a maneira de se fazer música e, aos poucos, o experimentalismo ia 
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tomando conta dos artistas que surgiam. Com isso, sub-gêneros, como o minimal techno e o 

acid techno, foram criados". 

Considerando que surgimento do techno no subúrbio da cidade de Detroit ocorreu 

por parte de muitos afro-americanos, que se tornaram os principais djs disseminadores do 

estilo, o techno hoje é considerado como ferramenta para alcançar as classes mais altas da 

sociedade. Segundo Monteiro e Ramiriz, "por outro lado, ele nunca deixou as suas raízes do 

underground, apesar de grandes nomes que passaram pelo mainstream como Moby, The 

Zombie Hunter's Guild, Orbital e Future Sound of London". 

Segundo matéria publicada na revista Phouse (2014)
22

, no Brasil surgiu um novo 

estilo de música eletrônica denominada Electronic Live Music, que é a inserção e modificação 

do som pela eletricidade no exato momento em que a música está sendo propagada, ou seja, a 

música vai sendo modificada ao mesmo tempo em que está sendo executada ao vivo. Um 

elemento importante para o desenvolvimento da música eletrônica dançante foi o 

desenvolvimento das raves. Tais festas de música eletrônica começaram como uma reação às 

tendências da música popular, à cultura de casas noturnas e o rádio comercial. 

 

                                                 
22

 Disponível em: < http://www.phouse.com.br/historia-da-musica-eletronica/ > Acesso em 11 maio 2016 



 

 

4 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. A pesquisa qualitativa entende que existem 

relações “entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 

números” (SILVA; MENEZES, 2005, p. 20). A interpretação e o significado dos dados 

coletados é o que caracteriza essa abordagem, que não necessita de dados quantificáveis e 

nem estatísticos.   

O universo da pesquisa consiste nos 50 clubs que participam do ranking anual da 

revista House Mag
23

(2015). O corpus foi formado somente pelas três primeiras posições, 

considerados pelo público os três melhores clubs de música eletrônica do Brasil, eleitos por 

voto popular na revista House Mag em 2015, entre os quais foi realizada uma análise 

comparativa.  

No que concerne ao aspecto comparativo, Prodanov (2013, p.37) explica tratar-se de 

um estudo centralizado na busca de "semelhanças e diferenças, esse método realiza 

comparações com o objetivo de verificar semelhanças e explicar divergências". Ao proceder 

desta maneira tal intuito investigativo "permite analisar o dado concreto, deduzindo elementos 

constantes, abstratos ou gerais nele presentes" (PRODANOV, 2013, p. 37). 

Quanto às etapas metodológicas, primeiramente foi realizada uma pesquisa de revisão 

de literatura, na qual buscou-se o entendimento amplo em torno do marketing com ênfase no 

mix de marketing, conhecendo cada um dos 4P‟s, com aprofundamento maior nos P‟s de 

produto e promoção, os quais serão a base das análise, a partir de pesquisadores renomados no 

campo do marketing. 

Juntamente ao referencial teórico também foram compreendidos o surgimento da 

música eletrônica no Brasil e no mundo, seus gêneros e subgêneros, entendimento sobre a 

diferença entre o mainstream e o underground, a fim de agregar bases teóricas e conceituais 

que afirmassem com clareza os objetivos geral e específicos. Desta forma, o referencial 

teórico se torna responsável por familiarizar o estudo com o problema, tornando possível a 

construção, a partir dele, de hipóteses e comparações.  

A presente pesquisa buscou analisar as características, com base nos P‟s de produto e 

promoção, dos clubs Green  Valley, D-EDGE e Warung Beach Club, eleitos os três melhores 

clubs de música eletrônica do Brasil pela renomada revista House Mag em 2015, com o 

objetivo de identificar as semelhanças e as diferenças entre os mesmos, a partir do produto 
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que eles disponibilizam e da forma que os mesmos são apresentados/oferecidos aos seus 

clientes através do Facebook, a fim de esclarecer suas posições nesse ranking. 

A análise dos resultados foi feita por meio da comparação. Foram selecionadas, a 

priori, duas categorias (P de produto e P de Promoção) por se aproximarem da área de 

investigação temática desse estudo. Estas categorias foram desdobradas em subcategorias, 

quais sejam: estrutura, atrações e popularidade de cada um dos clubs.  

Os dados utilizados nessa pesquisa foram extraídos via online, a partir dos conteúdos 

publicados única e exclusivamente nas fanpages das casas no Facebook, sendo esses: posts, 

fotos e número de seguidores e formato padrão no Facebook. 

 



 

 

5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Essa seção está apresentada em duas partes. A primeira que discorre e descreve as 

três casas noturnas, buscando, por meio das imagens visuais e suas descrições, mostrar o 

conteúdo na sua essência publicitaria bem como os serviços ofertados pelas casas em questão. 

Salienta-se que a apresentação das casas já atende ao critério de colocação do ranking, que se 

deu por voto popular. A segunda parte analisa as três casas por meio das categorias 

selecionadas a priori, estrutura, atração e popularidade. 

 

5.1 APRESENTANDO AS CASAS NOTURNAS 

 

5.1.1 Green Valley 

 

A partir da descrição apresentada no resultado da votação na revista House Mag 

(2015)
16

, o club Green Valley teve uma base muito bem construída, a qual foi pensada, 

projetada e executada por uma equipe formada por profissionais capazes de transformar 

sonhos em realidade. O projeto arquitetônico seguiu uma integração dos ambientes internos e 

externos, criando ligações com lagos naturais, morros e todo aparato nativo da região. Dizem 

ainda que a ideia era aliar, juntamente à originalidade e requinte, toques de modernidade e 

rusticidade.  

 
Figura 6 – Foto de divulgação da colocação do club na votação House Mag 

 

Fonte: House Mag
24
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A House Mag (2015)
25

 argumenta que, desde a inauguração, em novembro de 2007, 

o club é conhecido como um oásis da música eletrônica no Brasil. Sua modalidade fez com 

que, pela primeira vez na história, um club brasileiro fosse comparado de igual para igual com 

grandes referências do entretenimento do mundo. O club possui cerca de dez mil m² de área, 

com lagos, pista de dança, camarotes, bares, banheiros, loja, praça de alimentação e um palco 

com equipamentos de ponta e alta tecnologia, abriga cerca de 15 mil pessoas e possui como 

público-alvo pessoas de 18 a 45 anos, adoradores de música eletrônica, muitas vezes turistas 

de diversas cidades do Brasil e fora do País. 

 

Os maiores DJs do planeta já passaram pelo club nos últimos cinco anos em 

apresentações que muitos deles consideram históricas em suas carreiras. Dos 30 

melhores posicionados na lista dos Top 100 DJ Mag, nada menos que 24 já 

estiveram no Green  Valley, um índice único no mundo em um club tão jovem. 

(HOUSE MAG, 2016)
26

.  

 

 Prêmios mais importantes já acumulados pelo Green  Valley: 

• Melhor club do mundo - Top 100 clubs DJ Mag Inglesa em 2013 e 2015; 

• 2º melhor club do Mundo - Top 100 clubs DJ Mag Inglesa em 2012 e 2014. 

• 3º melhor club do mundo - Top 100 clubs DJ Mag Inglesa em 2011;  

• Melhor club do Brasil pela DJ Sound Awards em 2010, 2011 e 2012; 

• Melhor super club/Destaque do ano pela Cool Awards entre 2008 e 2012. 

 

5.1.2   Warung Beach Club 

 

A House Mag
27

(2015) diz que "para o povo Balinês, Warung significa casa". Dessa 

forma, entende-se que é um local que sente prazer em receber turistas, visitantes e 

principalmente, amigos. O club, após sua inauguração em novembro de 2002, foi rapidamente 

considerado o conceito número um do Brasil. Conquistou vários prêmios nacionais como 

melhor Super Club em dez oportunidades pela renomada revista Cool Awards e três 

consecutivas pelo Rio Music Conference, além de ganhar holofotes e entrevistas ao redor do 

mundo. Entre as principais. 
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Foi eleito em novembro de 2005 por uma das mais importantes revistas 

especializadas do mundo, a inglesa Mix Mag, entre os três melhores do planeta. No 

início de 2006, numa matéria intitulada com um explícito "Paradise Found" 

(Paraíso Encontrado), a DJ Mag dá o veredicto: "Se sua intenção é conhecer os 

melhores clubs do mundo, então o Warung é parada obrigatória" (HOUSE MAG, 

2015). 

 

 

A House Mag (2015) salienta ainda que, após 13 anos de sua inauguração, é difícil 

descrever como um estabelecimento consegue se manter como destino preferido pelos 

apreciadores do gênero, mesmo considerando a constante renovação da cena. 

 

Figura 07 - Foto de divulgação da colocação do club na votação House Mag 

 

Fonte: House Mag
28

 

 

O club tem reconhecimento nacional e internacional, não só pela qualidade mas 

também pelo aporte natural, que mantém os frequentadores em contato direto com o sol e a 

natureza, à vista para o mar. O amor pela música dos seus frequentadores o tornam único. 

O Club está localizado na cidade de Balneário Camburiú e abriga cerca de 3,500 

pessoas, atendendo a um público de 18 a 45 anos, adoradores de música eletrônica, residentes 

da cidade de Balneário Camboriú e turistas que visitam a cidade.  

 

5.1.3   D-edge 

 

A House Mag (2015)
29

 afirma que uma das principais características que elevaram o 

conceito sofisticado do D-Edge é o seu design. O club é mundialmente reconhecido pela 
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excelência de uma identidade única, pois construiu seu prestígio ao manter elevados níveis de 

elegância em torno de uma arrojada proposta visual. Muito mais que uma questão de mera 

decoração ou arquitetura, cada elemento é pensado com cuidado para formar uma totalidade 

que intensifica a experiência sensorial de todos em seu interior. 

 
Partindo de um sound system poderoso e de qualidade impecável, à escolha de 

alguns dos melhores artistas da cena musical contemporânea, tudo passa pela 

preocupação em prover o melhor àquilo que faz dessa pista um lugar tão especial: o 

público (HOUSE MAG, 2015). 

 

O que faz do D-edge um club único com conceito original reconhecido no mundo 

inteiro é a sua excelência em equipamentos de áudio e seu design.  

 

Figura 08 - Foto de divulgação da colocação do club na votação House Mag 

 
Fonte: House Mag

30
 

 

A House Mag
31

 (2015) diz ainda que a reputação do club entre os grandes do mundo 

foi gradativamente consolidando-se na mídia, ultrapassando até mesmo os limites da imprensa 

especializada e materializando-se em prêmios consecutivos conferidos por sua arquitetura, 

iluminação, som, atendimento, projetos, noites, artistas e praticamente tudo que conforma o 

diferencial da casa. 
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O Club D-edge localiza-se no centro da cidade de São Paulo e sua estrutura tem 

espaço para abrigar cerca de 1500 pessoas simultaneamente, recebendo em seus eventos um 

público com idade entre 18 e 45 anos, que reside na cidade ou viajantes de toda a parte do 

mundo. 

 

5.2 ANALISANDO O P PRODUTO E P PROMOÇÃO 

 

5.2.1 P de Produto  

 

Em relação ao produto, buscou-se analisar a estrutura oferecida pelos clubs aos seus 

clientes. Nesta fase, foram selecionados e comparados os detalhes e as características dos três 

melhores clubs de música eletrônica do Brasil. 

 
                 Fonte: Facebook 

32
                             Fonte: Facebook 

33
                               Fonte: Facebook 

34
 

 

Em relação à estrutura, a Green  Valley, assim como a Warung, se mostram bem 

localizadas, pois ambos ficam localizados próximos ou na beira da praia de Balneário 

Camboriú. Conforme a Figura 09, a Green  Valley possui um palco estruturado com treliças 

de alumínio e painéis de led de última geração. Percebe-se que o investimento possui valores 

elevados frente à sua estrutura, um espaço que comporta cerca de 15 mil pessoas, nos quais já 

percebe-se com clareza a cultura do mainstream presente em seu produto, cujo termo significa 

a contraposição do underground, o qual pode-se identificar na estrutura do Warung (Figura 
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Figura 09 - Foto da estrutura de 

palco a Green  Valley 

Figura 10 - Foto da estrutura de 

palco ao Warung Beach Club 

Figura 11 - Foto da estrutura de 

palco da casa três D-edge 
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10), que conta com um palco rústico, conceitual e vanguardista, construído com baixo valor 

de investimento, percebendo-se a ausência de glamour e de uma grande massa de 

apreciadores.  

Em contrapartida, no mesmo quesito, a Green  Valley (Figura 09) e o D-edge (Figura 

10) possuem um palco contemporâneo, com altos níveis de investimentos. Porém, o D-edge 

(Figura 10) se destaca por construir um conceito único, o qual se encaixa perfeitamente dentro 

da cultura underground, possuindo lindos painéis de LED sincronizados com as batidas e um 

sistema de som impecável. O club encontra-se localizado na cidade de São Paulo, uma 

metrópole rodeada de prédios, e a sua estrutura abriga, além da boate, um restaurante (Figura 

12) e um estúdio (Figura 13) de produção disponível para seus residentes criarem suas 

músicas. 

No quesito atração, foi identificado e selecionado a priori, para representar o 

produto, um webcard principal de cada uma das casas, que apresenta as atrações contratados 

pelas três casas em suas fanpages na rede social Facebook. 

  

Figura 14 - Flyer principal dos 

artistas da casa Green  Valley 

Figura 15 - Flyer principal dos 

artistas do Warung 

Figura 16 - Flyer principal dos 

artistas do D-edge 

 

Fonte: Facebook 
35

                             Fonte: Facebook 
36

                           Fonte: Facebook 
37

 

 

Percebe-se na Green Valley (Figura.14) um posicionamento claro voltado para a 

cultura mainstrean, pois contrata artistas com forte apelo comercial e reconhecidos pela 

mídia, com estilos ancorados no gênero da EDM, como David Guetta, Swedish House 

Mafia, Bob Sinclair, Vintage Culture, entre outros djs e produtores que seguem uma mesma 
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estrutura musical, que se encaixa no rádio, na televisão, que sabidamente funciona e é de fácil 

assimilação.  

Já o Warung (Figura15) oferece artistas pertencentes a cultura underground. Em 

contrapartida, possui um apelo comercial bastante presente. Porém, no âmbito musical eles 

representam uma pequena parcela da população, a qual se identifica com uma cultura mais 

conceitual, com ouvidos mais preparados,  pois são sonoridades um pouco mais complexas, 

geralmente artistas reconhecidos apenas dentro da cultura, com cachês medianos, que não 

estão presentes na mídia de massa, como radio e televisão.  

O D-edge (Figura 16), neste quesito, se mostra underground, pois oferece artistas 

muitas vezes desconhecidos, com forte potencial criativo e inovador, em sua grande 

maioria, influentes em pequenos grupos, geralmente limitados geograficamente, a fim de 

incentivá-los e difundir ainda mais a contracultura, proveniente, muitas vezes, da periferia, 

assim como também traz grandes nomes do gênero undeground mundial.  

O quesito popularidade do produto foi descrito a partir do número de seguidores 

nas fanpages das três casas em análise e da verificação oficial do Facebook, visto uma vez 

que seguir uma fanpage significa prestar apoio à causa, conforme pode-se conferir nas 

imagens a seguir (Figuras 17,18,19). 

 

 

Fonte: Facebook
38

 

 

Fonte: Facebook
39

 

 

Fonte: Facebook
40

 

 

 

As três casas (Figura.17,18,19) se mostram bem posicionadas e possuem altos 

índices de seguidores frente às suas fanpages, podendo ser comparadas nos printscreen 

capturados para essa análise. A Green  Valley (Figura 17) possui cerca de 510 mil seguidores 

e tem um forte apelo comercial envolvido em seu produto, apropriando-se de técnicas 3D na 
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Figura 17 - Fanpage da Green  

Valley 

Figura 18 - Fanpage do Warung 

Beach Club 

Figura 19 - Fanpage do D-edge 
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confecção de seus materiais a fim de enaltecer o seu produto. Já a Warung (Figura 18) e D-

edge (Figura 19) possuem 274,891 e 213.754 seguidores que, com base em seus discursos 

underground, acabam abrangendo uma menor parcela da comunidade, refletindo assim em 

seus números de seguidores, porém não frente ao engajamento de suas publicações, que 

possuem layouts modernos e mais conceituais. No caso do club D-edge (Figura 19), pode-se 

perceber que a capa de sua fanpage possui apenas uma imagem preta com linhas brancas, a 

fim de representar o seu design interno que é baseado em leds, conferida no quesito estrutura 

(Figura 11) conforme analisado a seguir no P de Promoção.  

Na Green  Valley e no Warung, a partir das imagens (Figuras 17 e18), permite-se 

perceber que possuem o símbolo de verificado ao lado de seus nomes em suas fanpages, pois 

o mesmo garante que a fanpage é oficial e certifica aos seus usuários que todos os conteúdos 

publicados são de caráter oficial e proprietário da marca em questão. Neste mesmo item, o D-

edge (Figura 19) não possui o selo de verificação do Facebook, o que demonstra não se 

preocupar com a comunicação, visto que é um club extremamente underground e não está 

interessado em difundir seu conceito para a grande massa.   

 

5.2.2 P de Promoção 

 

 Nesta seção, foi analisada apenas a comunicação empregada na rede social 

Facebook pelas três casas, a partir das subcategorias denominadas anteriormente: estrutura, 

atrações e popularidade.  

O quesito estrutura foi comparado a partir de uma analise das informações contidas 

nas fanpages na rede social Facebook das três casas analisadas. A primeira imagem refere-se 

à fanpage da Green Valley,  a segunda ao Warung e a terceira D-edge. 
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Figura 20 - PrintScreen Fanpage Green  Valley 

 

 
Fonte: Facebook 

41
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Conforme a imagem em análise (Figura 20), a fanpage da Green Valley é seguida 

por cerca de 510 mil fãs, elemento analisado para concluir sobre a popularidade frente a seu 

público-alvo no subcapítulo anterior. Percebe-se que a capa é atualizada conforme os futuros 

eventos, mantendo o avatar
42

 com a mesma identidade. Ainda analisando-se o topo da 

fanpage, percebe-se que a Green  Valley optou por inserir o botão Fale conosco, que permite 

ao usuário tirar dúvidas e sugerir novidades.  

Analisando a barra lateral, pode-se perceber que a organização de suas informações 

ocorre de forma com que o usuário visualize primeiramente os amigos em comum que já 

visitaram a casa ou curtem a página, tendo como primeiro tópico o índice de avaliações, 

número de seguidores, chekins, informações sobre os horários de funcionamento, os quais se 

encontram desatualizados, informações sobre a localização, endereço e telefone.  

Ainda na coluna da esquerda está localizada a seção de aplicativos, que permite ao 

usuário saber quais são os pontos de venda, acessar o Instagram da casa e adquirir seu 

ingresso para os eventos realizados pela Green  Valley. Na sequência, pode ser conferida a 

seção dos futuros eventos, seção de vídeos e fotos.  

Analisando os três últimos conteúdos publicados no período que antecede da data de 

acesso (Figura. 20), percebe-se que a Green  Valley opa por grandes textos, imagens 

trabalhadas e criadas conforme a identidade de cada evento. As mesmas retém um baixo 

índice de engajamento, visto que suas publicações em média têm cerca de 60 likes, quando 

não impulsionadas.  
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Figura 21 - PrintScreen Fanpage Warung Beach Club 

 

 
Fonte: Facebook 
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 Disponível em: < https://www.facebook.com/warung/?fref=ts > Acesso em: 13 jun.2016 
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A fanpage do Warung Beach Club (Figura 21), é seguida por cerca de 270 mil fãs. 

Sua capa explora elementos naturais relacionados com a sua estrutura, mantendo o avatar 

com o layout padrão da marca e fundo branco. O club optou por incluir na capa, além dos 

botões curtir e compartilhar, que o padrão Facebook exige, o botão Compre agora, que 

permite ao usuário perceber e comprar o seu ingresso logo ao acessar a página. 

 A organização das informações da coluna da esquerda é basicamente a mesma entre 

a Green  Valley (Figura 20) e o Warung (Figura. 21),. Inicialmente, o Warung possui o índice 

de avaliações, sistema de reserva, informações sobre o local e endereço. Ainda analisando a 

barra lateral, encontra-se a seção de aplicativos com os links do Instagran e novamente o 

aplicativo de acesso ao Compre aqui, seguido dos Eventos futuros, seção de Vídeos e Fotos.  

Em relação aos três conteúdos publicados no período que antecede da data de acesso 

(Figura 21), percebe-se que o Warung opta por pequenos textos em suas publicações, 

explorando fotos da estrutura e a localização privilegiada que a mesma possui, de frente para 

o mar. O engajamento de suas publicações é visivelmente maior que o engajamento da Green  

Velley (Figura 20), chegando a uma média de 431 likes por conteúdo.  
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Figura 22 - PrintScreen Fanpage D-edge 

 

 

Fonte: Facebook 
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 Disponível em: <https://www.facebook.com/dedgeclub/?fref=ts> Acesso em: 13 jun 2016. 
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A fanpage do club D-edge (Figura22), é seguida por cerca de 214 mil fãs. Utiliza sua 

capa para divulgar a agenda das festas que ocorrem no mês. O club  abre em média duas vezes 

por semana e da mesma forma que a Green  Valley (Figura. 20), o D-edge (Figura.22) optou 

pelo botão Fale conosco para tirar dúvidas e enviar sugestões por parte de seus usuários,  

possuindo uma seção de informações estruturada conforme as casas anteriormente analisadas 

(Figuras 20 e 21), iniciando com o índice de avaliações, amigos que curtiram e chekins 

realizados na boate. Na sequência expõe o endereço, telefone, percebendo-se a ausência do 

horário de funcionamento e faixa de preço.  

Ainda analisando a coluna da esquerda, pode-se visualizar a seção de aplicativos que 

contém links voltados para o Youtube, Instagram e uma área especial que expõe as condições 

especiais para os clientes comemorarem o aniversário com seus amigos no club, denominada 

Aniversários, seguido da seção de Fotos, Eventos futuros, avaliações novamente, Curtidas 

desta página e, por último, a seção de vídeos.  

Em relação aos conteúdos, da mesma forma que o Warung (Figura. 21), opta por 

pequenos textos. (Figura. 22). Em contra partida preferem imagens mais trabalhadas, com um 

conceito underground e minimalista intrínseco em seus materiais, possuindo poucos detalhes, 

utilizando cores escuras e apenas as informações necessárias (data, nome do evento e 

atrações).  

No quesito atração, foi identificado e selecionado, a priori, como promoção, o 

formato de webcard padrão (Figuras 23, 24 e25) de apresentação dos artistas em suas 

fanpages na rede social Facebook, passíveis de comparação.  

Fonte: Facebook 
45

                          Fonte: Facebook 
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 Disponível em: <https://www.Facebook.com/Green Valleybr/photos/a.10150596445628640.391258.9363810 

8639/10153764502023640/?type=3&theater > Acesso em: 06 jun.2016 
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 Disponível em: < https://www.Facebook.com/Warung/photos/a.56645678151.66288.23297478151/10153844 

194088152/?type=3&theater > Acesso em: 06 jun.2016. 
47

 Disponível em: < https://www.Facebook.com/Dedge club/photos/a.88353376635.94850.43164401635/10153 

686342811636/?type=3&theater > Acesso em: 06 jun.2016. 

Figura 23 - WebCard Green  

Valley que anuncia atração 

principal no em sua fanpage no 

Facebook 

Figura 24 - WebCard Warung 

que anuncia atração principal no 

em sua fanpage no Facebook 

Figura 25 - WebCard D-edge que 

anuncia atração principal no em 

sua fanpage no Facebook 
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Em relação às atrações, nesta seção, as três casas utilizam como plataforma principal 

o Facebook, com um formato padrão, quadrado, no qual expõem seus artistas, logomarcas, 

data do evento, apoiadores, horário e local. O texto que acompanha o post é relativamente 

pequeno nas três casas, abordando a principal característica de cada um dos artistas.   

O webcard da Green Valley (Figura 23) possui elementos comerciais como 

megafones, vitrolas e céu azul, entre outros, facilmente assimilados por qualquer público, 

cores claras com destaque na foto do artista principal. Já o club Warung (Figura 24) utiliza 

apenas a foto anexada a seu layout padrão, o qual representa a estrutura arquitetônica do club. 

Em contrapartida o D-edge utiliza um layout ainda mais minimalista, expondo apenas a foto, 

nome do artista e data do evento. 

Em relação ao engajamento de cada um dos posts, a Green Valley obteve cerca de 

4.100 likes ao anunciar o Vintage Culture, artista que tem um forte apelo maisntream frente 

ao público que se propõe a apreciar o seu trabalho. Visivelmente, percebe-se um alto índice de 

investimento frente ao direcionamento da publicação que, se comparado às publicações das 

atrações dos clubs Warung (Figura 24) e D-edge (Figura. 25), percebe-se uma maior adesão 

do público em massa.  

Já analisando os artistas em relação ao Warung (Figura 24) e ao  D-edge (Figura 25) 

os mesmos apresentam artistas pertencentes a cultura underground, o que mais uma vez 

reflete no engajamento da cultura adotada por eles, que refere-se a uma cultura marginal, 

independente do reconhecimento oficial, estatal e da massa, pois não tem vínculo com a 

cultura popular massificada alicerçada na banalidade. 

 O quesito popularidade foi analisado no P de promoção a partir dos eventos (Figuras 

26, 27 e 28) criados para cada um dos artistas selecionados anteriormente (Figura s 23, 24 e 

25). 
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Fonte: Facebook 
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Em relação à popularidade, analisou-se o engajamento frente aos eventos (Figuras 26, 

27 e 28) criados pelas três casas, selecionados a priori e passíveis de comparação. A partir 

deles. pode-se perceber que a Green Valley (Figura 26) possui um engajamento elevado, 

indicando um forte investimento voltado para o direcionamento do evento, que têm cerca de 

10 mil pessoas convidadas, 15 mil pessoas confirmadas e cerca de 22 mil pessoas possuem 

interesse no evento anunciado.  

Já o Warung (Figura 27) possui números reduzidos se comparadas à Green  Valley 

(Figura 26). O mesmo possui 968 pessoas convidadas, 2 mil pessoas confirmadas e cerca de 

2900 pessoas com interesses no evento, que possui uma capa com a foto dos principais 

artistas, line-up
51

 completo expondo todos artistas da noite, assim como informações de 

horário e uma descrição capaz de sanar todas as dúvidas referentes ao evento.   

O Club D-edge, conforme seu webcard (Figura 25), possui uma capa minimalista, 

contendo apenas a foto, nome do artista e do evento no qual o mesmo irá se apresentar. O 

evento possui cerca de 2900 pessoas convidadas, 956 pessoas confirmadas e cerca de 1100 

pessoas demonstrando interesse pelo evento, novamente considerado um baixo nível de 

engajamento, reproduzindo o conceito de cultura underground, o qual é consumido por uma 

menor parcela da população.  
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 Disponível em: <https://www.Facebook.com/events/1715919758659764/>. Acesso em: 09 jun.2016. 
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 Disponível em: <https://www.Facebook.com/events/714840945324509/>.  Acesso em: 09 jun.2016. 
50

 Disponível em: <https://www.Facebook.com/events/484907435038421/>. Acesso em: 09 mai.2016 .  
51

 Nomenclatura utilizada para denominar o conjunto de artistas que irão se apresentar na mesma noite. 

Figura 26 - Evento da Green  

Valley 

Figura 27 – Evento do Warung Figura 28 - Evento do D-edge 



 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As principais características do míx de marketing e fatores que levaram os objetos de 

pesquisa a ocupar os três primeiros lugares do ranking em análise são referentes à  estrutura. 

Analisando os produtos, pode-se perceber que os clubs Green  Valley e D-edge investem em 

tecnologia de ponta, ambos com propostas diferentes, Green  Valley de uma maneira 

comercial, utilizando de elementos facilmente assimilados pela grande massa; já o D-edge de 

forma conceitual e única, assumindo os riscos em utilizar elementos até então desconhecidos, 

fazendo com que a experiência de seus frequentadores seja única. Por sua vez, o Warung se 

mostrou um club underground, disposto a oferecer um ambiente conceitual e rústico, 

construído em meio a natureza, de frente para o mar.  

Referente às atrações, percebe-se novamente a cultura underground X mainstream 

presentes em suas curadorias artísticas. Quando há referências à Green  Valley, citam-se 

artistas como Vintage Culture, David Guetta, entre outros, pertencentes à cultura maisntream, 

que produzem músicas com estilos que são familiares às massas, que tem relações e laços 

comerciais como ponto principal e do mundo pop, que a maior característica é a sua 

popularidade frente ao segmento, o que acabou se tornando um dos fatores principais a levar a 

casa a ocupar o primeiro lugar na votação popular do top 50 clubs, realizado pela House Mag.  

Ainda sobre as atrações, percebe-se, através deste estudo, que os clubs D-edge e 

Warung, em sua grande maioria, oferecem artistas do mesmo nível de cultural, em 100% das 

vezes pertencentes ao underground, que muitas vezes se apresentam um dia no D-edge e 

outro dia no Warung. Em contrapartida, o D-edge está localizado em uma metrópole, rodeada 

de prédios e indústrias, o que acarreta para sua imagem um tom ainda mais obscuro. Já o 

Warung está localizado na beira da praia, em Balneário Camboriú, referência em turismo no 

País, o que faz do local um ambiente descontraído e cheio de boas vibrações, uma das 

principais características que fazem do club ser o segundo colocado na votação. 

Referente à popularidade, pode-se concluir que as três casas possuem um apelo forte 

frente e presente na comunidade, dispondo-se a criar relação e canais eficazes, capazes de 

sanar as dúvidas, informar sobre futuros eventos, valores de ingressos, localização, horário de 

atendimento, pontos de vendas e estrutura física. Entre outras informações presentes na 

presente análise, a popularidade pode ser vista de um âmbito físico estrutural. A partir do que 

esta pesquisa demostrou, cada uma das casas possui características únicas, construídas com 

base em seus discursos culturais com influência do local na qual estão inseridas. Cada casa 
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possui uma peculiaridade em específico, o que certifica que realmente elas deveriam estar 

ocupando os três primeiros lugares do ranking em análise.  

Na posição de pesquisador, pode-se afirmar que este estudo foi válido para 

aperfeiçoamento do mesmo na área profissional, visto que possui como cliente o Amazon 

Club, localizado na cidade de Chapecó, no Estado de Santa Cataria, que conta com cerca de 

60 mil seguidores e atualmente ocupa o décimo lugar deste mesmo ranking que a pesquisa se 

propôs a analisar. Ainda contribui para o âmbito acadêmico consultar sobre o conhecimento 

da música eletrônica, mix de marketing e, a partir desta pesquisa, se torna fácil pesquisar 

sobre casas noturnas, formatos padrão de comunicação via Facebook, entre outras 

possibilidades.  
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ANEXO 

 

 
Figura.12 - Restaurante localizado no D-edge            Figura13 - Estúdio disponível para residentes do club 

 
Fonte: Site D-edge 
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