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Resumo : A sociedade contemporânea modificou a relação trabalho e lazer 
conferindo um aspecto de maior importância no equilíbrio entre as duas esferas. É 
possível observar uma demanda crescente por experiências que tragam não só a 
diversão e o ato de entreter, mas também significado e envolvimento com o público. 
Com isto, este estudo analisou o entretenimento noturno, e escolheu a casa Valen 
Bar +18 para um estudo de caso, buscando responder como a temática erótica pode 
ser utilizada como estratégia de marketing. Objetivou-se estudar o marketing desta 
casa noturna, como esta temática poderia ser utilizada como uma estratégia de 
comunicação e como o erotismo pode ser um elemento de diferenciação no 
mercado do entretenimento adulto. Para este estudo, foi necessário aplicar a análise 
de conteúdo. Analisou-se uma das redes sociais da casa, através de suas 
postagens, suas fotos, elementos e argumentos, visando principalmente, como o 
erotismo era aplicado à comunicação do bar com o seu consumidor. Concluindo-se 
que a casa obteve sucesso ao conseguir mostrar os seus objetivos ao target, de 
forma clara e distinta dos concorrentes. 
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Abstract : Contemporary society has modified the relation between work and leisure, 
giving an aspect of greater importance in the balance between the two spheres. It is 
possible to observe a growing demand for experiences that bring not only the fun and 
the act of entertaining, but also meaning and involvement with the public. With this, 
this study analyzed the night entertainment, and chose the house Valen Bar +18 for a 
case study, aiming to answer how the erotic thematic can be used as a marketing 
strategy. The objective was to study the marketing of this nightclub, how this theme 
could be used as a communication strategy and how eroticism can be an element of 
differentiation in the adult entertainment market. For this study, it was necessary to 
apply the content analysis. One of the social networks of the house was analyzed, 
through its posts, its photos, elements and arguments, seeking mainly, how the 
eroticism was applied to the communication of the bar with its consumer. It was 
concluded that the house succeeded in showing its objectives to the target, clearly 
and distinctly from the concurrents. 
 
Keywords : Marketing. Eroticism. Marketing strategy. 
  
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Buscar formas de detectar as necessidades de compra dos consumidores se 

apresenta como um imprescindível desafio diário para as organizações na pretensão 

de satisfazer o cliente. Compreender suas necessidades básicas não resolve mais. 

É necessário conhecer profundamente o cliente e conectar-se com seus valores. 

Para conseguir vender seus produtos, as empresas precisam atingir um nível 

de comunicação muito alto com seu possível consumidor e, conforme Kotler (2010), 

o marketing 3.0 deve envolver seu cliente emocionalmente para que a comunicação 

tenha os efeitos desejados. Para isso, se faz necessário ter estratégias eficientes e 

extremamente alinhadas com o target e seus valores pessoais. 

Com o setor do entretenimento não é diferente. A sociedade contemporânea 

modificou a relação trabalho e lazer conferindo um aspecto de maior importância no 

equilíbrio entre as duas esferas. Segundo Kotler (2008) o momento de 

entretenimento e lazer é necessário para incentivar a criatividade e aumentar a 

produção do ser humano. Nesse sentido, é possível observar uma demanda 

crescente por experiências que tragam não só a diversão e o ato de entreter, mas 

também significado e envolvimento com o público. 

Tendo isto em vista, o presente estudo tem como tema estudar a temática 

erótica aplicada ao marketing de uma casa noturna, objetivando a compreensão 

desta temática como estratégia de diferenciação no ambiente competitivo de uma 

capital como Porto Alegre. 
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Especificamente, o foco do trabalho se deu na casa Valen Bar +18, que se 

localiza num dos bairros mais nobres da cidade de Porto Alegre, Moinhos de Vento, 

e existe desde o mês de outubro de 2013. A casa faz parte da primeira rede de 

bares com temática erótica no Brasil. Com a intenção de ser o Hard Rock Café do 

Erotismo, o grupo aborda a temática através de sua gastronomia, atrações, 

interações e arquitetura.  

Este empreendimento noturno tem como missão “propagar o erotismo pelo 

mundo, ajudando as pessoas a falarem mais e melhor sobre sexo e relacionamento 

através de gastronomia, cultura e entretenimento”4 conforme estudos da casa. 

Erotismo é tabu mesmo numa sociedade pós-moderna. O setor é envolto em 

preconceitos e trabalha para ampliar dados que permitam analisá-lo. Motivo este 

que fez surgir a Associação Brasileira do Mercado Erótico e Sensual (Abeme), com o 

intuito de, ao lado dos empreendedores, destituir estes preconceitos oriundos da 

sexualidade humana, além de promover e distribuir livros, seriados, filmes, 

brinquedos, acessórios e cosméticos. 

A intenção deste mercado apresenta menções ao romantismo, ao amor e à 

família, buscando um público que ainda não se permitiu contato com a temática 

erótica, propondo-se como importante ferramenta para a felicidade, a melhoria da 

qualidade de vida e do bem-estar íntimo dos casais.  Este segmento tem como 

principais inimigos o tabu e o preconceito, e o seu maior desafio é instruir e 

desmistificar o tema. 

Assim, o presente estudo pretende responder de que forma a temática erótica 

é aplicada como estratégia de marketing em uma casa noturna. Como objetivo geral 

a investigação irá analisar o marketing de uma casa noturna de Porto Alegre. 

Especificamente, será estudada a história do erotismo onde busca-se compreender 

como ele pode ser uma estratégia de comunicação e, também, avaliar como o 

erotismo pode ser um elemento de construção de diferenciais mercadológicos no 

ambiente de entretenimento adulto. 

 

 

 

                                                 
4 Extraído do material de apresentação da casa noturna Valen Bar +18. 
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2 UM OLHAR SOBRE O EROTISMO 

 

Para começar o entendimento sobre erotismo recorre-se a mitologia grega e 

seu contexto. Segundo Brandão (1987), Eros é o amor em forma de pessoa, o Deus 

do amor, da paixão. Em grego traz o significado de “desejo dos sentidos”.  

Filho de Afrodite, Eros era uma criança travessa que lançava setas que feriam 

os humanos de amor e paixão. Feridas essas que ardiam e consumiam os mortais 

(VASCONCELLOS, 1998). 

De acordo com Quadros (2011), o significado de Eros, com o passar do 

tempo, ganha também o imaginário popular de “Cupido” na interpretação dos 

romanos. Para o autor: “Eros objetiva a união, a superação das diferenças desta 

relação de opostos numa unidade que sintetize todas as potencialidades e, portanto, 

num desejo de elevação, de progresso a um nível superior.” (QUADROS, 2011, 

p.166). 

Para Vasconcellos (1998) a mitologia grega difere-se do conceito de amor 

para com o cristianismo explicando que: 

 

O mundo grego compreende o amor numa relação em que o desejo do 
perfeito, do melhor, consiste no grande ‘motor’ da vivência amorosa. Por 
outro lado, o cristianismo apresenta o amor como algo que nasce de uma 
gratuidade em que a origem do amor se dá a partir de um ato de humildade 
da divindade. (VASCONCELLOS, 1998, p. 170). 

  

 Essas diferenças são compreendidas por Barros (2007) quando fala que o 

erotismo é configurado numa sociedade a partir de seus contextos sociais e 

culturais. O erotismo é inerente ao ser humano de forma constante, porém a questão 

cultural, freia, e se instala dentro de cada um “concebendo restrições conhecidas 

sob o nome de proibições”, de onde pode-se analisar que ele pode ser percebido 

“como resistência do sujeito, e a sexualidade como dispositivo de poder” (BARROS, 

2007, p.1). 

O conceito de erotismo no dicionário só foi possível em 1566 na França, 

segundo Del Priore (2014, p. 15), após o surgimento do Renascimento na Europa, e 

significava “o que tiver relação com amor ou proceder dele”. Esse período retirou 

Deus e colocou o homem no centro de tudo, descobrindo inclusive os corpos e o nu. 

 Atualmente a associação de erotismo com o nu acontece, mas no 

Renascimento eles não eram sinônimos. Segundo Del Priore (2014, p. 15): “Isso 
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significa que as palavras, os conceitos e seus conteúdos mudam, no tempo e no 

espaço; o que hoje é erótico, não o era para os nossos avós”. 

 Segundo Bataille (1987) a diferença entre atividade sexual e o erotismo está 

no âmbito psicológico, independente do ato da reprodução. Este sentido de erotismo 

só é feito pelo homem, que faz de sua atividade sexual uma atividade erótica, 

diferentemente de todos os outros seres.  

Para Camargo e Hoff (2002) o erotismo é vida porque escolhe os 

relacionamentos a partir de uma relação erótica para resolver uma carência 

existencial humana: atualizar a vida de forma a adiar a morte através da procriação. 

Segundo os autores, nos relacionamos para dar continuidade no outro através de 

uma ação erótica. 

Nos primeiros séculos da colonização brasileira, a privacidade e o público 

eram duas coisas que se misturavam. O que acontecia dentro das casas não era 

sinônimo de segredo. Sabia-se tudo que acontecia em todos os lugares e com todas 

as pessoas. Qualquer fresta e espaço entreaberto eram motivo aos fofoqueiros 

bisbilhotarem (DEL PRIORE, 2014). 

A mulher era tratada com o ser pecador, que comeu o fruto proibido. Já o 

homem, era quem procurava o “responsável pelo sofrimento, o fracasso, o 

desaparecimento do paraíso terrestre e encontrou a mulher.” (DEL PRIORE, 2014, 

p.35). Por quinze séculos o cristianismo a culpou pelo fato de ser filha de Eva e ter 

cometido o pecado, e para ser perdoada só poderia ser através das dores ao dar à 

luz. Assim, o desejo sexual virou inexistente, considerada um “ser assexuado, 

embora tivesse clitóris, à mulher só cabia uma função: ser mãe.” (DEL PRIORE, 

2014, p. 34). 

 

Entre os séculos XII e XVIII, a Igreja identificava, nas mulheres, uma das 
formas do mal sobre a terra. Quer na filosofia, quer na moral ou na ética do 
período, a mulher era considerada um ninho de pecados. [...] O corpo 
feminino era considerado, impuro. (DEL PRIORE, 2014, p. 35).  

 

Um pouco mais tarde, a Reforma Católica ampliou o sentimento referente ao 

pudor quando ordenou vestir totalmente o corpo da mulher, “afastando-a de seu 

próprio corpo” (DEL PRIORE, 2014, p. 32). “Era preciso enfear o corpo para castigá-

lo. Os vícios e [...] o desejo erótico, tinham como alvo o que a Igreja considerava ser 

barro, lodo e sangue imundo” (DEL PRIORE, 2014, p. 29). 
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Já Peruzzolo (2010), acredita que o erotismo tem conotação com a cultura 

humana, desde o momento em que a Bíblia relata quando Adão e Eva comeram o 

fruto proibido no paraíso sendo aí a delimitação entre a sexualidade animal e a 

humana.  

 

O erótico está ligado aos prazeres e funcionamentos sexuais, que se 
tornaram na cultura uma relação ação/prazer, não mais uma relação 
macho/fêmea com vistas à reprodução. De modo que o erotismo não é um 
fato físico - está sem roupa, logo é erótico -, mas um fato da ordem do 
simbólico, dos sentidos investidos na representação do nu ou do seminu. 
(PERUZZOLO, 2010, p. 325). 

 

 O autor entende, segundo sua interpretação antropológica, que “Adão não é 

primogênito do homem, mas, sim, da cultura” porque neste momento nasce a 

sexualidade que “compromete o modo de ser e agir do homem e da mulher”, de 

forma que se compreende, então, como fenômeno cultural. 

De acordo com Romero (2009, p. 8) atualmente tratando-se do erotismo 

pode-se saber “que se tem nas mãos um conjunto de informações e conhecimentos 

amplos que dizem do homem na sua essência, sua vida, seus medos, suas mortes 

cotidianas e seu fim inevitável”. 

 A autora em sua pesquisa desenvolve um paralelo bastante consistente entre 

o erotismo descrito pelo pensador francês Georges Bataille e o sociólogo italiano 

Francesco Alberoni. Enquanto Bataille sugere que o erotismo existe por um objeto 

de desejo, que pode ser um homem ou uma mulher, embora proponha que 

normalmente tudo tem início por um homem desejando uma mulher, Alberoni diz 

existirem erotismos diferentes para o homem e para a mulher. 

 Conforme Romero (2009, p. 23), Alberoni compreende que o homem possui 

desejo infinito e a mulher acaba seduzida pela “potência masculina”.  

Mesmo sendo necessário também compreender a história que criou esse 

tabu, é fundamental que este estudo seja feito através da contemporaneidade que é 

onde o mesmo se desenvolve. Vive-se um momento dentro do paradigma do 

consumo e torna-se necessário contemplá-lo para qualquer compreensão. 

 

Torna-se estratégico investigar as práticas que envolvem os erotismos, em 
meio a um universo que parece absolutamente central no mundo 
contemporâneo: o mercado. Além da constatação empírica de que esse 
universo é significativo para as novas alternativas eróticas, parto do 
pressuposto de que ele constitui atualmente uma figura das mais 
paradoxais. (GREGORI, 2012, p. 58-59). 
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 Concordando com a autora acima citada, deve-se observar como o erotismo 

está sendo utilizado nas relações com o mercado. Para isso, será necessário 

compreender no que consiste um planejamento de marketing e como este pode ser 

agregado ao enfoque erótico para serem aplicados como posicionamento 

mercadológico. 

 

3 MARKETING DE DIFERENCIAÇÃO E ENTRETENIMENTO 

 

Marketing é um conceito muito comentado e na maioria das vezes não 

estabelece seu real significado e sua complexidade. Durante o dia, desde o levantar 

e tomar café da manhã, ou até mesmo na hora de ir ao cinema, por exemplo, se 

exerce papel de consumidor, tomando decisões a respeito de certos produtos e 

serviços. E dentro de todas essas situações, estamos lidando com marketing.  

Limita-se quem pensa que marketing está direta e exclusivamente ligado a 

propaganda e vendas. Os comercias televisivos, o telemarketing, e-mail marketing, 

ofertas e anúncios na internet, estão apenas na ponta do iceberg do expansivo meio 

do marketing, conforme Kotler e Armstrong (2007). 

 

Uma função organizacional e um conjunto de processos de criação, captura, 
comunicação, entrega e troca de ofertas que têm valor para consumidores, 
clientes, parceiros e sociedade, de maneira que beneficie a empresa e as 
partes interessadas. (GREWAL; LEVY, 2012, p. 4). 

 

Essa definição foi feita pela Associação Americana de Marketing e defende 

que sua essência é muito maior e mais complexa do que as atividades cotidianas 

por todos reconhecidas. Segundo os autores: “O bom marketing não é uma atividade 

aleatória; ele exige um planejamento cuidadoso com ênfase nas implicações éticas 

de qualquer decisão tomada em relação à sociedade como um todo” (GREWAL; 

LEVY, 2012, p. 4). 

Para Ribeiro e Fleury (2006, p. 5) marketing envolve prioritariamente um foco 

do negócio para com a satisfação do cliente e apontam-no como “uma filosofia, uma 

atitude [...]. A organização desenvolve processos e disponibiliza recursos para criar 

e entregar valor aos clientes”. 

Segundo Grewal e Levy (2012) os aspectos fundamentais de marketing são: 

satisfazer os desejos e necessidades do consumidor, resulta em troca e pode ser 
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realizado tanto por pessoas como por empresas, exige escolha sobre produto, 

preço, praça e promoção (os 4 P’s), ajuda a criar valor e pode ser usado em 

diversos ambientes.  

Uma das mais importantes funções do marketing é criar valor. Para Churchill 

e Peter (2000, p.10) o marketing voltado para o valor é “uma filosofia empresarial 

que se concentra em desenvolver e entregar um valor superior para os clientes 

como modo de alcançar os objetivos da organização”. 

A criação de valor traz como regras fundamentais: (a) princípio do cliente que 

envolve as atividades que criam e fornecem valor para o consumidor, reconhecendo 

que as trocas são vitais para a instituição; (b) princípio do concorrente que mede o 

valor superior em relação a concorrência; (c) princípio proativo que promove a 

mudança do ambiente para melhores chances de sucesso, utilizando para isso 

atividades éticas e legais que criam valor superior como força positiva para a 

sociedade; (d) princípio interfuncional, que utiliza de equipes de diferentes setores e 

funções para melhorar a eficiência e eficácia do marketing; (e) princípio da melhoria 

contínua, utilizando o planejamento, a avaliação e o controle de marketing 

continuamente dentro da organização; e (f) princípio do stakeholder, considerando o 

impacto das decisões de marketing para todos os públicos de interesse da empresa. 

Conforme Ribeiro e Fleury (2006) as novas tecnologias e a interatividade que 

elas permitem entre as empresas e seus clientes, acabaram por possibilitar o 

conhecimento mais profundo entre essas relações. Ao mesmo tempo em que as 

instituições compreenderam ser necessário criar experiências que possam ser 

memoradas, formaram também redes favoráveis entre fornecedores, ONGs e outras 

instituições, de forma a servir e prover mercados qualitativamente. 

Se a rede fornece novas formas de interação e relação, também é necessário 

que a empresa saiba se colocar no mercado com uma mensagem correta. Uma das 

formas de fazer isso é com a diferenciação. 

Diferenciação é uma abordagem moderna que define um posicionamento 

estratégico proporcionando direcionamento a cada mercado alvo que a empresa 

tenha estabelecido. De acordo com Gouvêa e Niño (2010): 
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Muitos autores consideram a diferenciação como a abordagem mais 
compatível com a modernidade para a definição de um posicionamento 
estratégico de marketing. As empresas modernas estão cada vez mais 
utilizando o posicionamento estratégico, pois este processo lhes 
proporciona uma melhor maneira de identificar oportunidades de mercado e 
de ajustar os seus compostos de marketing a cada segmento-alvo, 
concentrando esforços para melhor atender à demanda, dentro de uma 
abordagem direcionada. (GOUVÊA; NIÑO, 2010, p. 5). 
 

Todos os produtos e serviços podem ser diferenciados já que não existe a 

mesma mercadoria em qualquer classe de produtos. Para considerar um produto 

como igual a outro deve-se compará-lo sob a ótica de algum atributo ou fator. Estes 

podem ser o desempenho, ou a velocidade, ou as especificações básicas ou 

funcionais destes produtos (RIBEIRO; FLEURY, 2006). 

A diferenciação de imagem está relacionada com o branding, porque é a 

maneira como o público vê a empresa e seus produtos. Ela impõe personalidade e 

transmite um valor emocional para com os consumidores. “Para funcionar, a imagem 

deve ser transmitida por todos os veículos de comunicação e contatos de marca, 

incluindo logos, mídia e eventos especiais” (KOTLER, 2005, p.225). 

Por outra abordagem Bender (2012) coloca que o caminho da diferenciação 

pode estar no significado para construir o valor das marcas. Reconhece que ter 

vantagem competitiva passa pela dificuldade das tecnologias estarem ao alcance de 

todos. “A tentativa de diferenciação por pequenos avanços incrementais já não 

diferenciam e, a meu ver, mais confundem que ajudam na hora da decisão de 

compra.” (BENDER, 2012, p. 216). O autor acredita que é necessário algo realmente 

transformador, como o significado, para marcar presença na mente do consumidor.  

 

Algo que esteja no core do negócio, no centro das suas melhores 
competências. Algo que já está na genética, no DNA da sua organização. 
Algo que já esteja impregnado nos seus valores e que você pode 
transformar no motor do negócio se puder reunir tudo isso - com muita 
coerência - em torno de um mesmo propósito. (BENDER, 2012, p. 217). 
 

Diferenciação, portanto, faz parte do sucesso de todo negócio que tenha em 

seu escopo algum tipo de planejamento de marketing. Com esta premissa, faz-se 

necessário compreender as referências direcionadas ao planejamento do mercado 

do entretenimento. 

Pode-se definir entretenimento por “entre+ter, significa deter, fazer demorar 

para distrair”, divertir-se, maneira de ocupar certo período de tempo, retendo a 

atenção do consumidor e proporcionando algumas sensações, com algo que distrai 
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e diverte. “Atividade mais passiva e descomprometida, pelo simples prazer de 

consumo, referindo-se principalmente aos produtos de massa” (MURAKAMI, 2008 

p.23). 

Segundo Granitoff (2014, p.8): “Verifica-se uma demanda crescente por 

experiências significativas que, além de entreter, tenham a capacidade de criar um 

envolvimento entre o público consumidor e o produto” e, segundo a autora, a 

diferenciação tem sido a escolha feita pelo marketing de serviços para contemplar 

essa necessidade de mercado. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007) as experiências são fundamentais no 

entretenimento e devem criar lembranças duradouras em seus consumidores: 

“empresas que oferecem experiências percebem que os consumidores, na 

realidade, estão comprando muito mais do que apenas produtos e serviços. Estão 

adquirindo o que as ofertas farão para eles” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p.201).  

O termo marketing de entretenimento ganha significado “numa época em que 

o cidadão vive o paradoxo entre a necessidade de trabalhar cada vez mais e a 

aspiração de trabalhar menos para usufruir seu tempo livre” (COBRA, 2008, p. 7). 

Para haver entretenimento e demanda por produtos e serviços relativos a ele, 

Limeira (2008) atenta para conceitos importantes como tempo livre e lazer. Segundo 

a autora, tempo livre define-se como liberdade e criatividade que o indivíduo exerce 

com autonomia e que “vai ocupá-lo com atividades prazerosas e que fujam da 

rotina” (LIMEIRA, 2008, p. 31). 

Esse tempo livre poderá ser utilizado para desenvolvimento pessoal, para 

descanso, para atividades voltadas aos prazeres físicos e sensoriais, para a 

sociabilização, para esportes, para a espiritualidade e para a diversão, como é o 

foco deste trabalho. Está também, segundo a autora, associado ao lazer. 

Para Dumazedier (1984) apud Cobra (2008, p. 32) lazer é o conjunto de 

ocupações que o indivíduo pode “entregar-se de livre vontade, seja para repousar, 

seja para divertir-se, [...] após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações 

profissionais, familiares ou sociais”. E segundo Limeira (2008, p. 32): “O tempo 

disponível para o lazer é determinado pelo horário de trabalho, e a natureza do 

trabalho afeta a quantidade e o tipo de energia que sobram para o lazer”. No que 

pode-se observar que trabalho vai de encontro ao lazer nessa cultura. 

Essas mudanças nas relações entre trabalho e lazer acabam por resultar na 

“valorização do lazer, assim como o aumento da demanda nos setores de turismo, 
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entretenimento e cultura” (LIMEIRA, 2008, p. 34). Principalmente por ser 

reconhecido como um direito social, já que é garantido pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, considerado tão importante quanto 

educação e trabalho. 

Conforme Marcellino (1996) foi na década de 1970 que empreendedores 

perceberam o retorno econômico proporcionado pelo lazer, começando a investir em 

construção de shoppings centers, condomínios com área de playgrounds, clubes e 

resorts, ligadas diretamente à viabilidade do lucro. Com essa percepção as cidades 

transformam-se, pois os locais onde antes as pessoas conversavam, brincavam e 

divertiam-se acabam esquecidos, abrindo espaço para esses novos centros de 

experiências. Esses espaços podem ser classificados como equipamentos de lazer 

específicos e não específicos. Entre os não específicos destacam-se a rua, o lar e a 

escola. Os específicos referem-se aos espaços privados como cinema, teatro e 

boates (CAMARGO, 2003).  

 

4 METODOLOGIA 

 

O objetivo deste estudo é identificar como a temática erótica pode ser 

utilizada como estratégia de marketing para casas noturnas. Para isso foi utilizada 

uma pesquisa qualitativa baseada em um estudo de caso, e a partir dele será 

aplicada uma análise de conteúdo da comunicação do Valen Bar +18. 

De acordo com Dencker e Da Viá (2001) a pesquisa em Comunicação se dá 

pelo estudo sistemático de meios e processos de informação social, e deve estudar 

causas e efeitos da comunicação por uma ótica global de forma a considerar 

técnicas quantitativas como qualitativas, sem que sejam consideradas oponentes 

nos processos metodológicos. 

Uma pesquisa qualitativa é sugerida para abordar o ambiente natural como 

fonte principal de coleta de dados, tendo o pesquisador como um importante 

instrumento (DENCKER; DA VIÁ, 2001). 

O método de estudo de caso caracteriza-se como um estudo em 

profundidade de uma unidade de interesse que pode ser único ou múltiplo, onde a 

unidade de análise é bem ampla, podendo ser única ou várias pessoas.  

Segundo Yin (2001, p. 32) esse tipo de método é considerado “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um 
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contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos”.  

As pesquisas das ciências sociais sempre referenciaram os estudos sobre a 

sociedade utilizando a análise de documentos aliadas a outras técnicas. Conforme 

Duarte e Barros (2009, p. 271): “A análise documental compreende a identificação, a 

verificação e a apreciação de documentos para determinado fim”. E consideram-na 

tanto método, quanto técnica, sendo sua natureza, normalmente, qualitativa por 

estudar o teor dos materiais empregados.  

Conforme os objetivos deste estudo foram traçados, esta análise de conteúdo 

será baseada no “de que modo?”, direcionada “à forma como a comunicação se 

processa, seus códigos, seu estilo, a estrutura da linguagem e outras características 

do meio pelo qual a mensagem é transmitida.” (MORAES, 1999, p. 3). 

Para Moraes (1999) o processo de análise de conteúdo é constituído por 

cinco etapas. Primeiramente é feita a (1) preparação das informações; (2) 

unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; (3) categorização ou 

classificação das unidades em categorias; (4) descrição e (5) interpretação. 

Dentre todas as formas, é notável a relevância desta metodologia para com o 

campo da comunicação. O estudo em questão concorda com Bardin (2011) quando 

observa que dois importantes objetivos são contemplados pelo método da análise de 

conteúdo: a superação e o enriquecimento da leitura. O primeiro busca saber se o 

que é visto na mensagem pode ser partilhado por outros e pode ser generalizado. 

Enquanto o segundo quer encontrar pela descoberta de conteúdos que tentam 

demonstrar propósitos nas mensagens. Ou segundo a própria autora “pelo 

esclarecimento de significações susceptíveis de conduzir a uma descrição de 

mecanismos de que a priori não possuíamos a compreensão” (BARDIN, 2011,p.31). 

 

5 O VALEN BAR 

 

Em outubro de 2013 iniciavam as atividades de um dos bares considerado 

mais ousados de Porto Alegre. Crescendo e ganhando seu lugar no mercado a casa 

de entretenimento noturno surgiu para quebrar tabus e descomplicar aquilo que 

todos julgam complicado falar: sexo. 
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Seu conceito foi inspirado em uma diversidade de dados que demonstram a 

possibilidade de abordar um mercado interessante que combine o erotismo e o 

entretenimento numa fórmula nova e exclusiva.  

Entre estes dados, cabe destacar informações do IBGE, que apontam existir 

mais motéis do que pousadas no Brasil, pesquisas que comprovam que a cada 

segundo, 3 produtos eróticos são vendidos no Brasil e o fenômeno que transformou 

o livro “Cinquenta tons de cinza” em destaque no mercado literário, vendendo 5,5 

milhões de exemplares no país. Se comparado com a Bíblia, que vende 7 milhões 

no ano, vê-se a dinâmica de um mercado em expansão.  

Além destes, estudos apontam que uma pessoa pensa em sexo, em média, 

15 vezes ao dia, ou seja, somente no Brasil, são 3 trilhões de pensamentos eróticos 

por dia. Inspirado e nascido desde então, o bar é completamente baseado, desde 

fachada até o cardápio, no erotismo.  

 Com isso, o publicitário Alexandre Godoy e mais três advisors, Diego Galvão, 

Edgar Powarczuk e Nelmar Vaccari, lançaram a primeira rede de bares temáticos de 

erotismo do Brasil. O Valen considera-se “um grupo de conteúdo e ativação que tem 

a missão de propagar o erotismo pelo mundo, incrementando o repertório sexual das 

pessoas e fazendo elas mais felizes na cama”.  

 No princípio, o bar funcionava de quarta a sábado, e em menos de um ano, 

após terem conquistado seu lugar no mercado, começaram a abrir programações 

para as terças-feiras. Atualmente o Valen possui 13 projetos, aproximadamente, que 

têm regularidade mensal. 

 Nas terças-feiras a casa trabalha com o projeto Intimicisses  e também o 

Spicy Circus  e, ainda, a Confraria do PoleDance . 

Para as quartas-feiras ocorre o projeto carro-chefe da casa. É a noite mais 

procurada do bar chamada de Burlesque Night Show .  

 As quintas-feiras possuem três projetos mensais que se intercalam na 

programação da casa, que são o Valen Candy, o Set Lust e o Cali Lovers .  As 

sextas-feiras são caracterizadas por suas apresentações bem variadas e com várias 

temáticas, todas elas sempre buscando o seu lado mais erótico. São noites como: 

Hotel Paris , HandCuffs , Sexy Vibes , e também o Opera Rock .  

E para finalizar a semana, nos sábados, o bar apresenta um clima de lounge. 

As festas são variadas e sempre com nomes fazendo analogia a temática da casa, 
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buscando despertar a curiosidade dos clientes. Podendo citar: Sexflix, Like a 

Virgin, Brasileirinhas e Loveland.  

Dentro de todo o leque de entretenimento que programação do Valen oferece 

aos seus fãs, este estudo busca analisar o tipo de elementos e linguagem que a 

casa utiliza para comunicar através de meios de comunicação escolhidos. Os 

veículos elegidos pela casa são: Facebook, Instagram e, bem recentemente, o 

Snapchat. 

 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Conforme informado pela casa, o Facebook do Valen foi denunciado, 

confundido com um prostíbulo. Quando esse tipo de denúncia ocorre, a política da 

rede social prevê uma punição para o negócio fazendo com que o alcance de suas 

publicações seja diminuído. 

Desta forma, independente da fanpage do Valen ter mais de 40 mil curtidas, 

seu alcance é de aproximadamente mil pessoas, o que diminui a visibilidade da casa 

para seus próprios seguidores. Isso fez com que a casa, desconsiderasse o 

Facebook como principal meio de comunicação, elegendo o Instagram para este 

posto.   

Sua terceira e mais nova rede social é o SnapChat. Porém, como é um 

aplicativo de momentos, instantâneo e de poucos segundos, não pode ser utilizado 

como meio de análise de conteúdo. 

Consequentemente, este estudo teve seu foco direcionado para as postagens 

somente do Instagram, escolhendo de forma aleatória e recente, um post para cada 

festa temática já citada. Ou seja, serão analisados treze posts, um de cada festa 

regular do Valen, identificando seus elementos eróticos, e qual a forma que a casa 

os utiliza. 

Como este estudo utilizará da técnica de análise de conteúdo, esta necessita 

de categorias para classificar e melhor compreender seu objeto de estudo. No caso 

dos posts do Valen, as categorias avaliadas serão:  

a) imagem : considerando os elementos que aparecem nas fotos tais como 

pessoas, acessórios, se a foto foi tirada no espaço do próprio bar, entre outros;  
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b) complementos : que seriam as informações que aparecem nos cards tais 

como data do evento, identidade visual da festa, nomes dos atores ou atrações e 

logo do Valen;  

c) argumentos : que seriam textos e informações extras que podem aparecer 

no card ou na legenda da postagem. 

A seleção foi feita a partir do início do mês de abril, buscando sempre um post 

de cada festa, totalizando a análise de 19 posts, cujo resumo foi colocado no quadro 

1, de forma a contemplar visualmente todas as categorias e suas utilizações. 

 

Quadro 1 - Resumo da análise de conteúdo 

  
CATEGORIA IMAGEM CATEGORIA COMPLEMENTOS CATEGORIA 

ARGUMENTOS 

  

Pessoa Ambiente 
do Valen 

Aces-
sórios  

Roupas 
sensuais 

Pose 
sensual  

Logo do 
Valen 

Identidade 
Visual 
Evento 

Data da 
Festa Atrações Patrocínio 

ou Apoiador 
Frase no 

card Legenda 

Post 1 X X X X X X X X       X 

Post 2 X   X X X X X X X     X 

Post 3 X X X X X X X X       X 

Post 4 A X X X   X X X X       X 

Post 4 B X X X X X X X X       X 

Post 5 X   X X X X X     X   X 

Post 6 X         X X X X X   X 

Post 7   X X   X X X X     X X 

Post 8 X X X X X X X X       X 

Post 9 X X X X X X X X       X 

Post 10 X X   X X X X X       X 

Post 11 X X X X X X X X       X 

Post 12 X X       X X X       X 

Post 13 X X X   X X X X       X 

Post 14 X X     X X X X       X 

Post 15 X X X     X X X       X 

Post 16 A X X X X X X X X X     X 

Post 16 B X X X X X X X X X     X 

Post 17 X X       X X X       X 

Fonte: Pesquisa da Autora 

  

 Com este resumo percebe-se que a estratégia na rede social trabalhada 

precede de planejamento e mantém-se numa constante de organização. 

Visualmente são padronizados e trabalhados de forma profissional o que facilita a 

identificação com a proposta da casa noturna.  



FERNANDES, R. C.; STEFFEN, C.; FERNANDES. A. C. Valen Bar +18: a temática erótica como 
estratégia de marketing. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 4, 
n. 2, p. 150-168, out. 2016. 

165 
 

Conforme analisado, o Valen Bar +18 utiliza do erotismo como ponto central 

para realizar e criar todas suas festas. Este estudo fez uso da análise de conteúdo 

de posts de todas as festas atuais e regulares oferecidas pelo bar.  

A categoria imagem verificou todos os elementos que compõem a foto: se 

haviam pessoas, se a foto foi obtida dentro do ambiente do Valen, se existiam 

acessórios característicos da temática erótica e sensual, se o(s) modelo(s) estavam 

com roupas sensuais e se estavam em poses sensuais.  

Com esta investigação, observou-se que esta categoria foi amplamente 

utilizada. De forma que entre os 19 posts, somente um deles, não fez uso de foto de 

pessoas. Em sua grande maioria as fotos foram obtidas dentro do ambiente 

oferecido pelo Valen e fizeram uso de acessórios eróticos, 11 destes usaram roupas 

com intuito erótico (abrangendo rendas, couro, fantasias, entre outros) e somente 4 

não se caracterizaram em poses sensuais. 

Já a categoria complementos apurou as informações que eram utilizadas nos 

cards, como: data do evento, identidade visual da festa, logomarca do Valen, nome 

da atração e logo do patrocinador/apoiador. Com isto, constatou-se que de forma 

efetiva, usou-se desta categoria para a padronização das postagens, com a data do 

evento, a identidade visual da festa e a logomarca do Valen. Apenas as atrações e o 

nome do patrocinador/apoiador foram pouco usados. 

E por fim, a terceira e última categoria, argumentos, averiguou os textos e 

outras informações utilizadas pelo bar, sejam elas dentro do card ou na legenda 

dele. Percebeu-se que em todas as postagens, sem exceção, as legendas dos cards 

são utilizadas, porém algumas de forma mais ousada e outras apenas informando 

de forma bem objetiva a referida festa. Somente um post fez uso do texto no card e 

esta foi o argumento mais picante de todos. 

Esta qualificação é parte significativa do sucesso da estratégia de marketing 

da empresa, já que comunica seu planejamento identificando seu público-alvo e 

permitindo a este também distinguir a casa com facilidade, diante de tantas outras 

ofertas de entretenimento. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A escolha da casa noturna Valen Bar +18 como corpus da pesquisa é 

justificada, simplesmente pelo seu diferencial no mercado de entretenimento 
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noturno, destacando-se por desmistificar e lidar de forma tão normal e ao mesmo 

tempo tão significativa sobre um tema percebido como tão complicado. 

Este estudo possibilitou investigar como a temática erótica pode ser usada 

como estratégia de marketing para uma empresa de entretenimento, que é também 

o problema que move esta pesquisa. Para isso foi traçado o objetivo geral que 

estava focado em analisar o marketing de uma casa noturna de Porto Alegre. E 

como objetivos específicos, foi necessário analisar o Valen Bar +18, suas estratégias 

mercadológicas e as formas de comunicação para com o seu target. 

Pode-se verificar através da teoria que o erotismo, apesar de ter se passado 

vários séculos, ainda é tratado como tabu. Mesmo o Brasil sendo considerado um 

país moderno e aberto, traz reflexos grandes da sua colonização impactando ainda 

hoje em seu cotidiano nas questões eróticas e sexuais.  

Com esta visão, a casa noturna se valeu deste tema para construir seu 

conceito e posicionamento. Ao contrário do que, popular e culturalmente, é 

entendido o erotismo, o bar comprovou que é possível falar da temática de forma 

leve, descomplicada e divertida. Assim, trazendo o seu diferencial como estratégia 

de comunicação. 

Com a análise de conteúdo pode-se verificar que a comunicação pela rede 

social escolhida utiliza largamente das categorias verificadas por este estudo. Dos 

19 posts analisados, a categoria imagem teve 18 deles contendo fotos de pessoas, 

15 deles foram fotografados no ambiente do bar, 13 deles fizeram uso de acessórios 

eróticos, 11 portavam roupas sensuais e 14 estavam em poses sensuais. 

Para a categoria complementos verificou-se que todos os posts possuíam a 

logomarca do Valen Bar +18, bem como a identidade visual do evento, sendo que 

somente um post não continha a data da festa no card. 

Para a categoria argumentos todos os posts continham legenda o que mostra 

a preocupação da casa em comunicar-se de forma clara e contundente com seus 

clientes. 

Quanto às questões de estratégia de marketing pode-se concluir que a casa 

tem sucesso por conseguir montar um posicionamento claro para com seus 

consumidores, articulando um conjunto significativo de elementos em que sua 

entrega seja distinta das outras ofertas dos concorrentes. De forma que soube 

utilizar-se da oferta de entretenimento para o público adulto utilizando a temática 

erótica de forma inovadora.  
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