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RESUMO  

 

Este projeto de análise mercadológica focou-se em apresentar o setor de vilas 

gastronômicas de Curitiba, que são ambientes amplos ao ar livre, feitos de 

contêineres com diversidades de comida, bebidas e entretenimento que atende 

diversos público-alvo, visto como um patamar amplo de mercado, com a tendência 

crescentes de entrantes nesse setor. Houve a escolha de dez delas para melhor 

compreender seu macroambiente através da análise PEST que demonstrou fatores 

notáveis do ambiente em relação à concorrência e as tendências de inovação que 

impactam esse setor. Para melhor compreensão do projeto foi realizado 4 etapas 

metodológicas que resultaram em análise de similaridades e peculiaridades entre as 

vilas gastronômicas.  Após compreender melhor esse pendor que tomou conta de 

Curitiba, fez-se recomendações para o setor tanto para os entrantes como para os 

que já estão estabelecidos neste mercado com sistemas de controle para medir a 

efetividade das estratégias de marketing. 

 

Palavras-chave: Vilas gastronômicas, comida, público-alvo, tendência, 

posicionamento, estratégias de marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT  

 

This market analysis project, focused on presenting Curitiba's gastronomic village 

sector, which are large open-air environments made up of containers with diverse 

food, beverages and entertainment that serves diverse target audiences, seen as a 

wide range of market, with the growing trend of newcomers in this sector. Ten of 

them were chosen to better understand their macroenvironment through the PEST 

analysis that showed remarkable environmental factors in relation to the competition 

and the innovation trends that impact this sector. For a better understanding of the 

project, four methodological steps were performed that resulted in the analysis of 

similarities and peculiarities between the gastronomic villages. After better 

understanding this trend in Curitiba, recommendations were made for the industry for 

both new entrants and those already established in this market with control systems 

to measure the effectiveness of marketing strategies. 

 

Key-words: Gastronomic villages, food, target audience, trend, Market positioning, 

marketing strategies. 
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO  

De acordo com Lepovsky e Serroy (2011) a sociedade hipermoderna 

homogeneizou os produtos, as culturas e até os gostos, vontades, expectativas e 

ambições. As culturas partilham e cruzam elementos. Restaurantes mexicanos, 

italianos, japoneses, estão lado a lado com as cadeias americanas de fast food na 

maioria das capitais mundiais. Assim surge a tendência das vilas gastronômicas. Vila 

do latim, substantivo feminino 1. Povoação, de categoria inferior à cidade e superior 

à de aldeia. 2. Conjunto dos habitantes desta povoação. Gastronomia, origem no 

grego, gastro significa estômago e nomia significa conhecimento/estudo. Com isso 

podemos dizer que vilas gastronômicas são um conjunto de estabelecimentos e 

seus investidores que detém o conhecimento culinário no preparo de alimentos e 

bebidas e o lado cultural que caracteriza e diferencia uma região da outra.  

 Com abertura crescente desses estabelecimentos, pode-se dizer que Curitiba 

virou referência na tendência das Vilas Gastronômicas. Tudo começou em 2015 com 

a Mercadoteca, porém foi quando surgiu o Ca’dore que esse conceito de ambiente 

amplo com diversidade de comidas, bebidas e entretenimento num só lugar, foi 

impulsionado. Com a abertura de diversas vilas gastronômicas em Curitiba, há a 

necessidade de um planejamento para analisar cenários mercadológicos definindo o 

alvo correto para a inserção de seu posicionamento para a diferenciação de seus 

concorrentes. De acordo com Hooley, Piercy e Nicolaud (2011) apud Porter (1985) 

para buscar um posicionamento favorável em um setor, deve-se adotar uma 

estratégia competitiva, visando compreender uma posição sustentável e criativa se 

diferenciando dos concorrentes do mesmo setor.  

O presente projeto de análise mercadológica objetiva apresentar uma análise 

setorial das vilas gastronômicas situadas em Curitiba, aproveitando-se das 

oportunidades que o setor proporciona, identificando ameaças para possivelmente 

antecipá-las, desenvolvendo estratégias para a tomada de decisão de entrantes no 

mercado e para quem já está estabelecido se mantenha num ambiente sólido 

assegurado de consequências externas.  

Foram listadas dez vilas gastronômicas em Curitiba através de um padrão 

desenvolvido pelos autores, pois havia um grande número de estabelecimentos 

onde existiam vários posicionamentos diferentes e foram escolhidas vilas 

gastronômicas que tivessem mais similaridades para analisar com sublimidade esse 

setor. Foram consideradas vilas gastronômicas com estrutura feita de container e 
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com mais de seis operações. Para melhor entendimento o projeto separou-se em 

etapas, sendo a primeira a análise setorial das vilas gastronômicas, demonstrando a 

análise PEST em seu ambiente demográfico, político-legal, econômico, sociocultural 

e tecnológico. Posteriormente na segunda etapa, a metodologia que exemplifica 

como foi realizada a pesquisa qualitativa com caráter exploratória que buscou 

entender mais sobre as vilas, através de entrevistas individuais com gestores e 

lojistas das vilas gastronômicas e um jornalista de um canal influente da cidade, 

dentro da metodologia realizou-se também o desk research, visita in loco e análise 

de sites e redes sociais das vilas gastronômicas, a terceira etapa apresentou o mix 

de cada vila, sendo produto, preço, praça e promoção, por fim as recomendações 

estratégicas que são sugestões de novas oportunidades que o setor proporciona, 

definição do público alvo, fidelização, comunicação integrada e inovação com o 

sistema de controle e métricas. A base teórica estará presente no decorrer do 

projeto juntamente com os conceitos apresentados.  
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2      ANÁLISE SETORIAL 

 

Um setor consiste em um grupo de empresas que possuem uma estrutura 

produtiva semelhante ou que oferecem bens e serviços similares. Desta maneira, 

uma análise setorial busca averiguar o cenário econômico em que as empresas 

estão inseridas e em atuação. Estas informações permitem projeções importantes 

para o investidor poder montar suas estratégias com mais segurança, segundo a 

revista Capital e Valor (2019). 

Nas seções a seguir serão apontadas tendências no macroambiente, que 

podem afetar de forma positiva ou negativa o mercado de vilas gastronômicas. A 

análise foi realizada a partir das variáveis PEST, que para Hooley (2011) representa 

os ambientes políticos, econômico, social e tecnológico. Incluiu-se também ambiente 

geodemográfico para delinear pontos importantes a serem levantados. 

 

2.1 AMBIENTE GEODEMOGRÁFICO  

 

Sobre o ambiente demográfico, Hall (2004, p. 199) afirma que “o número de 

pessoas atendidas, sua distribuição etária e por gênero fazem muita diferença para 

todas as organizações”, ou seja, é de extrema relevância a empresa conhecer os 

dados de recenseamento do local que está estabelecida para a tomada de decisões 

e planejamento estratégico organizacional.   

O clima de uma cidade é condicionado por fatores estáticos (latitude, altitude, 

proximidade do oceano) que são responsáveis pela quantidade de energia solar que 

chega a cidade. Também há fatores dinâmicos (massas de ar e frentes frias/ 

quentes) responsáveis pelos estados atmosféricos. Esses dois fatores influenciam 

no tipo climático da cidade (DANNI-OLIVEIRA, 1999).  

Curitiba está localizada ao sul do trópico de Capricórnio, onde os sistemas 

polares e intertropicais fazem confronto e sua localização na borda oriental do 

Primeiro Planalto Paranaense com altitude de 900 metros. Curitiba tem temperaturas 

mais elevadas no mês de dezembro, janeiro e fevereiro com atuação dos sistemas 

intertropicais e temperaturas baixas nos meses de junho, julho e agosto, quando há 

a atuação dos sistemas atmosféricos polares. Com isso pode-se dizer que o clima 
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de Curitiba tem um caráter mesotérmico, úmido com verão quente. (DANNI-

OLIVEIRA e MENDONÇA, 2000) 

A capital do Estado do Paraná possui 75 bairros que são divididos 

oficialmente em dez regionais, conforme aponta o site da prefeitura da cidade. Estas 

regionais estão descritas no mapa da figura 1, que aponta também os bairros 

pertencentes a cada uma.  

 

Figura 1- Delimitação das Administrações Regionais de Curitiba  

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba. Elaboração: IPPUC, 2015 
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Com uma extensão de 434,967km², uma área verde por habitante de 58m². 

Curitiba tem população predominantemente urbana. Segundo o IBGE (2019),  a 

cidade possui uma população estimada em 1,9 milhões de habitantes, sendo 

52,33% do sexo feminino e 47,67% do sexo masculino. A figura 1 ilustra a divisão da 

cidade de Curitiba em regionais, esta é a referência utilizada para análise das vilas 

gastronômicas e suas estratégias. E o gráfico 1, aponta o número populacional por 

regional, com dados do último Censo (2010).  

  

Gráfico 1- Ranking populacional das regionais de Curitiba 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico / IPPUC - Banco de Dados, 2010 

 

As vilas gastronômicas estão distribuídas em cinco regionais, como mostra o 

mapa da figura 2 e suas principais características demográficas serão descritas nos 

tópicos a seguir. 
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Figura 44 - Mapa das vilas gastronômicas de Curitiba. 

 

Fonte: Autores, 2019 
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2.1.1 Regional Portão  

 

Esta regional é composta por oito bairros, que segundo a Agência Curitiba 

(2017)  conta com 179 mil habitantes, representando 10,2% do total da população do 

município. No Gráfico 2 é possível observar a concentração populacional de cada 

bairro pertencente desta regional e nota-se que a maioria dos habitantes encontram-

se nos bairros Água Verde e Portão. 

 

Gráfico 2- Concentração populacional dos bairros que compõem a regional Portão 

 

Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2000 e 2010 / IPPUC-Banco de Dados 

 

Essa população é composta por 29 mil crianças de 0 a 14 anos, 45,7 mil 

jovens entre 15 e 29 anos e 17,7 mil habitantes idosos acima de 65 anos (IBGE 

2010). A população economicamente ativa - PEA (15 a 60 anos) desta regional 

totaliza cerca de 130 mil habitantes. 

 Segundo o Censo IBGE 2010, a população possui uma renda média por 

domicílio de R$5.297,41, sendo 40% acima do rendimento médio da cidade que é de 

R$ 3.774,19.   
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2.1.2 Regional Matriz  

 

 Esta regional possui a maior quantidade de bairros, totalizando dezoito. 

Segundo a Agência Curitiba (2017) a regional matriz é a terceira mais populosa com 

206 mil habitantes, representando 14,19% do total do município. O gráfico 3 aponta 

o número populacional por bairro desta regional e nota-se que a maior concentração 

de pessoas estão no bairro Centro e Bigorrilho. 

 

Gráfico 3- Concentração populacional dos bairros que compõem a regional Matriz 

 

Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2000 e 2010 / IPPUC-Banco de Dados 

 

A população jovem de 15 a 29 anos representa 27% e a população idosa 

13,3% do total da regional. Esta regional possui o menor participação percentual de 

crianças de 0 à 14 anos (11,5%). A PEA desta regional representa cerca de 155 mil 

habitantes.  

Segundo o Censo IBGE 2010, a população possui uma renda média por 

domicílio de R$6.438,71, sendo 71% acima do rendimento médio da cidade. Bairros 

de alto padrão como o Jardim Social e Bairro Batel pertencem a esta regional, que 

consequentemente apresenta maior concentração de renda acima da média.  
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2.1.3 Regional Boa Vista 

 

Segundo a Agência Curitiba (2017) a regional Boa Vista é a mais populosa 

com 249 mil habitantes, representando 14,2% do total da população. Esta regional 

faz divisa com três regiões metropolitanas de Curitiba e seus bairros pertencentes 

estão apontados no gráfico 4, assim como sua população respectiva.  

 

Gráfico 4- Concentração populacional dos bairros que compõem a regional Boa Vista. 

 

Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2000 e 2010 / IPPUC 

 

Esta regional possui cerca de 182 mil habitantes economicamente ativos ( 15 

a 60 anos), sendo a população mais jovem composta  por 47 mil crianças de 0 a 14 

anos e 63 mil jovens entre 15 a 29 anos e a população idosa é de 20 mil habitantes. 

A PEA desta regional totaliza  

Segundo o Censo IBGE 2010, a população possui uma média por domicílio 

de R$3.727,49, valor bem próximo do rendimento médio da cidade, que é de 

R$3.776,22. O Bacacheri, Tarumã e São Lourenço são os bairros que apresentam o 

maior poder aquisitivo desta regional, podendo ter um rendimento domiciliar superior 

a R$5.8 mil mensal.  

 

2.1.4 Regional Santa Felicidade 

 

 Segundo a Agência Curitiba (2017) a regional Santa Felicidade está 

localizada ao norte da cidade e tem uma população de  146 mil habitantes, que 
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representa 8,3% do total do município, considerada a segunda menor população das 

regionais. O gráfico 5 aponta a porcentagem populacional dos 13 bairros 

pertencentes desta regional, e observa-se que a maior concentração de habitantes 

está nos bairros São Braz, Santa Felicidade e Campo Comprido. 

 

Gráfico 5- Concentração populacional dos bairros que compõem a regional Santa Felicidade. 

 

Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2000 e 2010 / IPPUC-Banco de Dados 

 

 A população mais jovem representada por crianças de 0 a 14 anos e jovens 

de 15 a 29 anos representam 24,66% e a população idosa é de 10,5 mil habitantes, 

correspondendo a 7% do total da regional. A PEA desta regional totalizam cerca de 

106,5 mil habitantes.  

Segundo o Censo IBGE 2010, a população possui uma média por domicílio 

de R$4.823,93, 28% acima do rendimento médio do município, possuindo o terceiro 

maior rendimento médio domiciliar das regionais.  

 

2.1.5 Regional Boqueirão 

 

 Segundo a Agência Curitiba (2017) a regional Boqueirão é composta por 

quatro bairros que juntos possuem uma população de 197 mil habitantes, que 

representa 11,3 % do total do município. O bairro Boqueirão é onde está a maior 
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concentração de habitantes, correspondendo a 37% da população desta regional e o 

Hauer apresenta a menor concentração, correspondendo a apenas 7% de 

habitantes da regional, assim como mostra o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6- Concentração populacional dos bairros que compõem a regional Santa Felicidade. 

 

Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2000 e 2010 

 

A população mais jovem representa por crianças de 0 a 14 anos e jovens de 

15 a 29 anos representam 47% da população, enquanto os idosos acima de 65 anos 

representam somente 7% da população. A PEA desta regional totalizam cerca de 

142,3 mil habitantes.  

Segundo o Censo IBGE 2010, a população possui uma média por domicílio 

de R$2.837,22, ou seja, essa regional apresenta predominância das classes com 

menor poder aquisitivo em comparação a outras regionais citadas, sendo o 

rendimento médio dos domicílios particulares foi 25% abaixo de rendimento médio 

mensal obtido pelo Município de Curitiba. 

  

2.1.6 Análise Geral do Ambiente Geodemográfico das Vilas Gastronômicas.  

 

 Nas regionais onde estão localizadas as vilas gastronômicas, a maioria possui 

mais que 10% da população do município cada uma, com exceção da Regional 

Santa Felicidade, que é considerada a menos populosa com 8,3% do total do 

município. A Regional Boa vista é considerada a mais populosa entre as regionais 
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que possuem vilas gastronômicas com 14,2% da população do município e ficando 

pouco à frente da regional Matriz que possui 14,19% da população do município.  

 A população das regionais é composta por habitantes de toda a faixa etária. A 

regional Boa Vista possui o maior número de pessoas economicamente ativas, entre 

15 e 60 anos, totalizando aproximadamente 182 mil habitantes, e possui a maior 

participação de crianças de 0 a 14 anos.   

A renda domiciliar média da regional Boqueirão é a mais baixa em relação ao 

município, e a renda domiciliar média da regional Boa vista é a mais próxima da 

média da cidade. O restante das regionais possuem uma renda domiciliar média 

acima da renda domiciliar média do município, uma vez que apresentam bairros 

nobres em sua composição.  

 

Quadro 1 - Resumo das Regionais em relação a renda e populão 

REGIONAL RENDA POPULAÇÃO 

PORTÃO R$5.947,41 179.000 

MATRIZ R$6.438,71 206.000 

BOA VISTA R$3727,49 249.000 

SANTA FELICIDADE R$4.823,93 146.000 

BOQUEIRÃO R$2.837,22 197.000 

Fonte: Autores, 2019 

 

  

2.2 AMBIENTE ECONÔMICO 

  

 De acordo com Kotler e Keller (2003) o ambiente econômico é constituído de 

fatores que afetam o poder de compra e os padrões de gastos, esses fatores, 

segundo Chiavenato (2007) são a situação da economia, às tendências dos preços, 

às políticas fiscais e monetárias entre outros, tendo influência significativa nos 

negócios das vilas gastronômicas.  

Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - 

IPARDES (2016) Curitiba possui um PIB per capita de R$44.239,20, e uma média de 

quatro salários mínimos mensais por trabalhadores formais, em relação ao PIB a 

capital do Paraná se mantém em 5º lugar no ranking das capitais brasileiras com 
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maiores PIBs desde 2010 e corresponde cerca de 1,4% de todo o Brasil de acordo 

com reportagem do Bem Paraná (2017). 

Segundo o IBGE (2019) Curitiba foi a quinta capital brasileira com a menor 

taxa de desemprego no segundo trimestre de 2019. Segundo dados do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, a 

cidade obteve o melhor resultado desde 2014 e esse é um reflexo do mercado de 

trabalho aquecido principalmente no setor de serviços, que é a principal atividade 

econômica de Curitiba. Esse setor foi o que mais contratou nos primeiros cinco 

meses de 2019, ficando a frente de atividades como construção civil, comércio, 

indústria e agropecuária (Prefeitura 2019).  

O processo de urbanização de Curitiba iniciou-se na década de 1950 e 1970, 

quando houve uma expansão industrial e a criação da Cidade Industrial de Curitiba 

(CIC). Este polo tornou-se responsável pela industrialização e crescimento 

econômico que fica em torno de 10 km do centro da cidade e ocupa mais de 43 

milhões de metros quadrados. Curitiba, além de sua industrialização, tem sua 

localização estratégica, sendo de fácil acesso a países do MERCOSUL (Argentina, 

Paraguai e Uruguai) e as cidades da região Sul e Sudeste, segundo o portal The 

Cities (2019). 

De acordo com o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (2019), a cidade 

sempre antecipou suas demandas e direcionou políticas de planejamento, o que lhe 

rendeu ser vista como modelo a ser seguido de gestão urbana, transporte coletivo, 

cultura e preservação do meio ambiente. Em 2007, no ranking elaborado pela 

Reader’s Digest ficou no 54º lugar em relação a 72 melhores cidades para se viver 

no mundo. Em 2009 o Institute Ethimosphere a considerou como a única cidade da 

América Latina entre as dez melhores do mundo no quesito de sustentabilidade. 

Também em 2009 foi considerada pela Forbes como a 3ª cidade mais “esperta” do 

mundo por ser ecologicamente sustentável, possuir alta qualidade de vida, boa 

infraestrutura e dinamismo econômico de uma forma conjunta.  

Essas características incentivam investidores a desenvolverem novos 

modelos de negócios e testá-los no mercado curitibano. A cidade é vista por 

empresários como um mercado promissor de foodservice, sendo a capital mais rica 

da região sul do país, além do alto nível de exigência da população, o que faz a 

cidade ser boa para teste de novos restaurantes e suas franquias (MINTEL, 2013). 
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De acordo com o SEBRAE (2019), o setor de bares e restaurantes está 

crescendo cerca de 10% ao ano, porém com a falta de planejamento e gestão, 

acaba resultando em um índice de mortalidade elevado entre os empreendimentos: 

35% dos bares e restaurantes fecham as portas em dois anos. Segundo dados da 

ABRASEL (2019), mesmo com a alta mortalidade deste setor estima-se que 

representa em torno de 2,7% do PIB brasileiro.  

De acordo com a revista EXAME (2017) e dados do IBGE (2010), o brasileiro 

gasta cerca de 25% de sua renda com alimentação fora de casa, buscando 

alimentos prontos pela facilidade e praticidade na hora da alimentação. Segundo a 

ABBT - Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (2019), o 

preço médio que o trabalhador paga ao comer refeições fora de casa durante o 

almoço em Curitiba é de R$30,61, menor que a média brasileira que é de R$34,84, 

nas opções de jantar o valor fica entre R$29,04 e R$46,14 segundo o site Quanto 

Custa Viajar (2019). Os curitibanos gastam um ticket maior em refeições no jantar, 

pois representa o consumo de lazer e não apenas de necessidade como durante o 

dia em relação a refeições no período de trabalho, segundo Taschner (2000 p. 46) “o 

consumo durante o tempo de lazer pode vir a estar direcionado menos a produtos 

tangíveis e, mais e mais, ao consumo de sensações”. 

 

2.3 AMBIENTE SOCIOCULTURAL 

 

A sociedade vai mudando com o passar do tempo e a população começa a 

adquirir novos hábitos, valores e percepções sobre o que consomem e como 

consomem. Assim como suas preferências mudam, os negócios devem se adaptar 

para esta nova realidade, gerando uma constante necessidade de inovação. De 

acordo com Las Casas (2017) o consumidor está se tornando mais exigente e 

portando mais informado e consciente ao seu ato de comprar e consumir.  

Nota-se que o hábito de consumo e a sustentabilidade são fatores que 

impactam diretamente no mercado das vilas gastronômicas. A seguir serão 

apontadas as principais tendências dessas vertentes e como elas afetam este 

ambiente.  
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2.3.1 Hábitos de consumo 

 

 Segundo o Instituto de pesquisa Insiders (2019) hábitos de consumo são 

informações características do comportamento do consumidor, podendo ser 

levantadas a partir de quatro perguntas: quando, por que, como e onde o seu 

público-alvo decide ou não fazer uma compra de um produto ou serviço. 

A TGI - Trabalho em Grupo Interinstitucional (2015) traçou um perfil dos 

Curitibanos em relação a hábitos de consumo de serviços de alimentação, 

identificando que 37% dos respondentes afirmaram que frequentam restaurantes ou 

saem para jantar e 61% gostam de provar novos produtos alimentos. O jornal Edição 

do Brasil (2018), aponta essa tendência como resultado da busca do consumidor por 

praticidade e que esse gasto consome em média 25% da sua renda.  

 Em Curitiba, houve uma mudança de comportamento da população em 

relação ao consumo de comida de rua em que, segundo o Bom Gourmet (2016), as 

pessoas passaram a apreciar ambientes ao ar livre e mais descontraídos, deixando 

de preferir o shopping center. Também segundo o blog, essa tendência de street 

food passou por uma transformação na cidade, uma vez que o conceito de comida 

de rua é antigo. Alguns exemplos são carrinhos de cachorro-quente, alimentos na 

praia como espetinhos, queijo, castanhas, milho, crepes e qualquer outro tipo de 

comida em pequenas porções e até mesmo produtos circulando entre bairros em 

carros de som.  

 As feiras gastronômicas de rua em Curitiba tiveram grande influência nesse 

processo, uma vez que tornaram-se pólos gastronômicos e até turísticos como a 

Feira do Largo da Ordem, Praça Osório, Praça da Ucrânia, entre outras. Estas 

operações em geral valorizam produtores locais que levam suas heranças culturais e 

seus costumes à feira.  

  Em meio a movimentações gastronômicas pré-existentes, surgiram os food 

trucks, que segundo o SEBRAE são restaurantes sobre rodas que oferecem 

produtos a preços mais acessíveis que restaurantes fixos e que trazem como 

vantagem a mobilidade. Esses automóveis estavam presentes em estacionamentos, 

eventos, festivais e locais estratégicos com alta circulação de pessoas. Este 

movimento em Curitiba fez com que muitas pessoas investissem nesse modelo de 

negócio inovador, o que fez com que o mercado saturasse devido à alta oferta de 
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produtos que passaram a circular pela cidade. Todavia, o motivo da redução desse 

negócio foi a falta de regulamentação e aumento dos preços do produto final 

(SEBRAE  2017). 

Diante de empecilhos legais e a necessidade do público por experiências 

diferenciadas ao ar livre, muitos investidores observaram potencial em criar as vilas 

gastronômicas, ou seja, essas necessidades e preferência dos clientes dita como o 

mercado gastronômico deve se comportar para o futuro, tendo como princípio a 

sustentabilidade.   

 

2.3.2 Sustentabilidade  

 

 O conceito de sustentabilidade surgiu a partir de uma Conferência das 

Nações Unidas sobre meio ambiente realizada pela ONU, que aconteceu na Suécia 

em 1972. Este evento teve como objetivo abordar questões internacionais 

relacionadas à degradação ambiental e à poluição. O mesmo foi marcado por um 

Manifesto Ambiental contendo dezenove princípios.  

 

 Chegamos a um ponto na História em que devemos moldar nossas 

ações em todo o mundo, com maior atenção para as consequências 

ambientais. Através da ignorância ou da indiferença podemos causar danos 

maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar 

dependem. Por outro lado, através do maior conhecimento e de ações mais 

sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade, 

com um meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças 

humanas… 

 Fonte: Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente 

(Estocolmo, 1972), parágrafo 6 

 Hooley (2006) aponta a tendência crescente da preocupação das pessoas em 

relação à preservação do meio ambiente, e diz que esse fator impacta nas 

empresas. Aos poucos o termo “sustentabilidade” foi incorporado no âmbito 

empresarial e político, fazendo com que as organizações desenvolvam estratégias 

mercadológicas para atender a esse novo consumidor que exige que seu fornecedor 

seja eco-friendly. 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en
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 As vilas gastronômicas possuem estruturas em contêineres, que são grandes 

caixas de metal destinadas ao acondicionamento e transporte, tendo uma vida útil de 

10 anos e produzidos de materiais metálicos e não biodegradáveis (MILANEZE 

2012).  Devido o seu material, torna-se um problema o seu descarte. Entretanto, 

antes visto como lixo portuário, aos olhares de arquitetos e designers com a 

necessidade de adequarem-se a responsabilidade ambiental de processos e 

produções, tornaram este material em um modelo de construção rápido e eficiente.   

De acordo com o site RF Leasing (2018), os contêineres têm diversas 

vantagens, começando pela parte do reuso do container, menor uso de recursos 

naturais para construção de empreendimentos, pois o uso de areia e cimento nas 

construções civis faz com que libere gases de efeito estufa. Archtrends (2017), 

estima-se uma economia de até 30% em relação a construções de alvenaria. Há 

também um menor despejo de resíduos, durabilidade do projeto e menor impacto 

ambiental, além de suas vantagens para o meio ambiente, os containers podem ser 

facilmente personalizado através de pinturas ou grafite, o que desperta a curiosidade 

e interesse das pessoas. Outra vantagem está na mobilidade que a estrutura de aço/ 

alumínio traz, representando praticidade que uma construção de alvenaria não 

proporciona.  

O reuso do container combinado com outras estratégias como a utilização de 

placas fotovoltaicas e aproveitamento de matérias, faz com que as pessoas 

enxerguem comprometimento das vilas gastronômicas com o meio ambiente, 

aumentando o valor percebido e gerando um reconhecimento de um negócio 

sustentável. De acordo com o jornal Gazeta do Povo (2017), o uso de containers em 

espaços gastronômicos já se tornou tendência, pois além de seu apelo visual e 

adoção do modelo eco-friendly, as empresas de venda e locação de containers tem 

crescido e recebem a solicitação de 10 a 15 pedidos de orçamentos diários para a 

realização de projetos voltados a estrutura de containers, relata a gerente da Total 

Storage Brasil, empresa de venda e locação de contêineres. 

 

2.4 AMBIENTE POLÍTICO- LEGAL 

 

Para Aaker (2012) a adição e remoção de restrições legais podem interferir de 

forma positiva ou negativa para as estratégias mercadológicas da empresa ou setor. 
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E manter-se dentro das leis não só evita multas e processos como também auxilia 

na manutenção de um bom relacionamento de confiança com os clientes. 

(CHURCHILL E PETER, 2000).  

Além das leis estabelecidas pela constituição, existem também regras 

estabelecidas por órgãos públicos que apesar de não serem leis, possuem força 

legal. Para o mercado das vilas gastronômicas, a necessidade de estarem regulares 

em uma categoria especifica para o setor em que órgãos como Vigilância sanitária e 

Anvisa são de extrema importância e impactam diretamente na percepção de 

qualidade do consumidor.   

 

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) abrangem um conjunto de 

medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos e pelos 

serviços de alimentação, a fim de garantir a qualidade sanitária e a 

conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. (BPF, 2019) 

 

Segundo uma reportagem do Paraná Portal realizada em 2018, Curitiba 

passou por uma insegurança jurídica, devido ao crescimento rápido das vilas 

gastronômicas, esse fator acaba dificultando a realização de alguns processos 

burocráticos. O presidente da ABRABAR (Associação Brasileira de Bares e Casas 

Noturnas) defende a regulamentação desses espaços gastronômicos, alegando que 

essa nova modalidade gera diversos empregos. A SindiAbrabar chegou a protocolar 

um documento com uma proposta, porém não obteve respostas por parte da 

Prefeitura de Curitiba. 

Até o fim da realização desta pesquisa em novembro de 2019, a Abrabar 

afirma que o processo de regulamentação continua parado na Secretaria de 

Governo Municipal, dessa forma a secretaria equipara as vilas com a mesma 

legislação que regula os shoppings centers, mesmo que não se enquadrem nesse 

perfil.  

 

2.5 AMBIENTE TECNOLÓGICO 

 

 Churchill JR e Peter J. (2009) afirmam que “o conhecimento científico, a 

pesquisa, as invenções e as inovações que resultem em bens e serviços novos ou 
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aperfeiçoados constituem o ambiente tecnológico [...] proporcionam oportunidades 

importantes para melhorar o valor oferecido aos clientes”.  

Segundo o Site CanalTech (2017), as pessoas sempre realizaram 

pagamentos, seja através de escambo, ou na utilização de animais como moeda de 

trocas de bens e serviços.  Conforme a sociedade foi evoluindo, as formas de 

pagamentos também foram se moldando, assim como mostra a figura 2. 

 

Figura 2 - Evolução das formas de pagamento 

 

Fonte: E-commerce Brasil (2018) 

 

As máquinas de cartão apresentam uma tecnologia que surgiu a partir da 

generalização do uso dos cartões bancários como meio de pagamento. Essa 

tecnologia possibilitou gradualmente a realização de transações seguras e 

praticidade na hora da compra.  

Segundo a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios (2019), a 

utilização das máquinas de cartão em pequenos comércios aumentou 19% em 

comparação o ano de 2016. O fator que proporcionou esse aumento foi a entrada de 

novos concorrentes no mercado das máquinas de cartão, o que resultou em 

menores condições e taxas para o comerciantes. 

Com o avanço do IoT - Internet Of Things, ou na tradução “Internet das 

coisas”, objetos como pulseiras, relógios, veículos conectados, residências 

inteligentes e assistentes pessoais, passaram a oferecer experiências favoráveis no 

ato de comprar (Canal Tech 2017). Essas experiências afetam significativamente os 



36 
 

 

 

comércios, uma vez que, atualmente a tecnologia está conduzindo essa evolução 

para que as pessoas não necessitem mais do dinheiro físico, tendo mais segurança. 

Outra tendência tecnológica que impacta no setor de vilas gastronômicas, é a 

utilização de aplicativos de delivery, como o Ifood, Rappi, James Delivery Uber Eats, 

entre outros. Segundo o Techtudo (2019) as lojas oficiais Google play e App Store 

registram milhões de downloads desses serviços, ou seja, as pessoas buscam cada 

vez mais pela praticidade que o aplicativo proporciona.  

Algumas lojas das vilas gastronômicas ofertam seus produtos em aplicativos 

delivery, e com isso esperam um aumento da sua demanda e abrem possibilidades 

para estratégias de venda em dias que não teriam tanto movimento quanto em finais 

de semana e feriados. Algumas já possuem aplicativo próprio, como é o caso da 

Ca’dore Comida descomplicada que, segundo o próprio site, o cliente pode escolher 

em um  só pedido  produtos de mais de vinte restaurantes. É o que eles chamam de 

Delivery Compartilhado, através do aplicativo Cadore Food, que não entrega a 

experiência de estar no espaço físico, mas estrategicamente amplia canais de 

venda. 

 

2.6 ANÁLISE GERAL DAS OPORTUNIADES E AMEAÇAS 

 

Analisando o macroambiente das vilas gastronômicas, há alguns fatores que 

impactam diretamente nos resultados dos lojistas e das vilas em geral, sendo 

possível prever possíveis ações mercadológicas que favoreçam na lucratividade das 

vilas. Segue o quadro 2 das principais tendências apontadas no setor:  

Quadro 2 - Análise geral de oportunidades e ameaças. 

Ambiente Oportunidades Ameaças 

Geodemográfico -Aumento populacional das 

regionais. 

 

- Não conseguir definir um 

perfil público alvo.  

-Queda de demanda em 

períodos sazonais e de muita 

chuva.  

Econômico - Uma das maiores rendas per 

capita do país.  

-Alta concorrência,  

-Preço acima do praticado do 
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- Grande poder aquisitivo (renda 

familiar acima da média) 

mercado 

Sociocultural - Aumento na tendência street food 

-Facilidade em encontrar material 

para estrutura 

-Oportunidades para novos 

negócios, uma vez que se propõem 

a trazer diferentes conceitos. 

-Mudança constante dos 

hábitos do consumidor em 

relação à gastronomia.  

-Público buscando 

constantemente inovação. 

Tecnológico -Estar presente em aplicativo de 

delivery.  

-Melhorias nas condições para uso 

de máquinas de cartão. 

 

-Os comerciantes não 

acompanharem a evolução 

das formas de pagamento.  

Político-Legal -Oportunidade de desenvolver 

regulamentações para estes locais. 

 

-Falta de regulamentação 

para vilas gastronômicas. 

 

Fonte: Autores (2019) 
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3.0 METODOLOGIA  

  

A pesquisa de marketing inclui várias etapas para que seja relevante no 

processo de decisão gerencial, mapeando e prevendo estratégias de mercado.  

Pesquisa de marketing é a identificação, a coleta, a análise e a disseminação sistemática e objetiva 

das informações; e esse conjunto de ações é empreendido para melhorar as tomadas de decisão, 

relacionadas à identificação e à solução de problemas (essas também conhecidas como 

oportunidades) em marketing. Malhotra (2005, p. 4)  

 

Figura 4- Classificação da pesquisa de Marketing 

 

Fonte: Introdução à pesquisa de Marketing - Malhotra, 2005 

 

Na Figura 4 vê-se que há dois tipos de pesquisa de marketing, um voltado a 

pesquisa de identificação do problema e outra voltada para pesquisa de solução 

do problema. O delineamento de pesquisa que fundamentou este TCC - Trabalho 

de Conclusão de Curso foi a Pesquisa de Identificação do Problema, pois nela 

explora-se o potencial do mercado, sendo a sua participação, força de marca e 

imagem, características do mercado, análise de vendas e previsões de curto, longo 

e médio prazo, além das tendências comerciais. Neste TCC busca-se compreender 

as características e o modus operandi das vilas gastronômicas de Curitiba. 

 Foram feitas quatro etapas para a realização do projeto, sendo estas: desk 

research, visita in loco, análise de sites e redes sociais e entrevistas com 

gestores e lojistas. 
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A pesquisa exploratória segundo Zikmund (2012. p. 51) “é conduzida para 

esclarecer situações ambíguas ou descobrir ideias que possam ser potenciais 

oportunidades de negócios”, sendo ela útil para ajustar um problema de marketing 

e/ou identificar um ensejo de mercado.  

Segundo Nique e Ladeira (2017) a metodologia desk research: 

 

Aconselha-se o uso dessa abordagem quando não há informações 

preliminares sobre determinado assunto, como, por exemplo: encontrar uma 

nova oportunidade de mercado e mapear tendências de consumo. Nesse 

caso, não se sabe muito sobre o assunto. Por isso, seria necessária uma 

pesquisa exploratória. (NIQUE E LADEIRA, 2017, p. 64) 

 

Foram realizadas pesquisas na internet para identificar as potenciais vilas 

gastronômicas como mapeamento de mercado, sua localização, data de abertura e 

o maior número de informações possíveis sobre cada uma para encontrar pontos de 

paridade. 

 Auxiliando no encontro de dados primários, na segunda etapa foram 

realizadas visitas in loco, que são visitas aos locais para observação do ambiente e 

expandir o conhecimento divulgado online para uma experiência de consumidor. 

Segundo Yin (2015) os instrumentos observacionais podem ser desenvolvidos como 

parte do protocolo do estudo de caso. Foram visitadas 10 vilas gastronômicas, com 

a utilização de um checklist para observar cada vila gastronômica. O checklist 

disponível no apêndice 1, permitiu a observação dos mesmos dados em todas as 

vilas para a criação de métricas e análises. Foram analisadas as operações de 

restaurantes, produtos, ambientes acessibilidade, similaridades e diferenças e 

incentivo aà visita de famílias ou pets, por exemplo. De acordo com Yin (2015 p.118) 

“presumindo que os fenômenos de interesse não tenham sido puramente históricos, 

algumas condições sociais ou ambientais relevantes estarão disponíveis para a 

observação”  

 A terceira etapa foi a análise das redes sociais, sites e demais informações 

obtidas através de pesquisa on-line sobre cada vila gastronômica, como localização, 

concorrentes diretos e indiretos, avaliação no Google, número de seguidores no 

facebook e instagram, frequência de postagens e posicionamento no site para com 
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seu público. Nesta etapa foi essencial a percepção de comunicação das vilas com 

seu público, por serem as redes sociais um canal direto com o consumidor. 

De acordo com Barquette (2007) a metodologia da pesquisa exploratória 

consiste em grupo focal, entrevistas em profundidade com especialistas da área e 

técnicas projetivas, em geral são pesquisas informais e pouco estruturadas, mas 

com ajuda de roteiro.  

 A pesquisa em profundidade foi realizada com 5 entrevistados. As entrevistas 

foram realizadas individualmente, configurando uma amostragem intencional por 

julgamento dos pesquisadores, visto que o entrevistado teria que ser conhecedor da 

tendência de vilas gastronômicas, sendo as entrevistas gravadas com uma média de 

30 a 45 minutos.  

Foi realizada uma entrevista com o dono de um canal influente da cidade de 

Curitiba, a fim de averiguar a percepção sobre essa tendência e como as vilas, como 

objeto de estudo, se divulgam através de canais influentes na cidade. O quadro 

abaixo aponta que foram entrevistados dois gestores sendo eles sócio-proprietário 

das vilas gastronômicas, dois lojistas que são pessoas possuem operações dentro 

do estabelecimento e um jornalista de um portal influente da cidade, além de mostrar 

qual o porte da vila gastronômica que os gestores representam.  

 

Quadro 3: Amostra da pesquisa 

Entrevistado Profissão Porte da vila (Somente para 

gestores) 

E1 Sócio- Proprietário Grande 

E2 Sócio-  Proprietário Médio 

E3 Lojista Grande 

E4 Jornalista - 

E5 Lojista Grande 

Fonte: Autores, 2019 

 

 

 



41 
 

 

 

4.0 ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

 

O conceito de composto de marketing foi inicialmente introduzido por Neil 

Borden em 1953, com base no trabalho de James Culliton, o mesmo escreveu em 

1948 que quem toma as decisões de marketing é um “misturador de ingredientes”. 

Borden desenvolveu a ideia e criou o termo mix ou composto de marketing, fazendo 

conotação de “mistura” de ingredientes para obtenção de uma resposta do mercado.  

O composto de marketing é “o conjunto de ferramentas que a empresa usa 

para atingir seus objetivos de marketing no mercado alvo” (KOTLER, 1998 p. 97). 

Segundo Toledo, Hiroshi e Sayuri (2002), MCCarthy (1960) reuniu as variáveis 

controláveis de marketing em quatro grupos que organizam e simplificam as 

decisões a serem tomadas. Esses grupos são conhecidos como Quatro P’s: 

Produto, preço, promoção e praça.   

 Nos próximos tópicos serão apresentadas as análises realizadas a partir do 

estudo feitos no composto de marketing das vilas gastronômicas e como essas 

variáveis impactam nos objetivos delas.  

 

4.1 PRODUTO  

 

Produtos podem ser definidos como “objeto das relações de troca que podem 

ser oferecidos num mercado para pessoas físicas ou jurídicas, visando proporcionar 

satisfação a quem os adquire ou consome” (LAS CASAS 2009 p.186). Neste 

sentido, Rocha (2012 p.288) afirma que o produto é qualquer coisa que possa ser 

objeto de troca entre indivíduos ou organizações. Para a autora “o cliente não 

compra produtos e serviços, ele compra soluções para seus problemas e 

necessidades”. 

Neste estudo, foram mapeadas 10 vilas gastronômicas na cidade de Curitiba, 

que podem ser definidas como um aglomerado de restaurantes e bares, formando 

uma espécie de praça de alimentação com produtos diversificados e instalados em 

ambientes com local aberto e fechado, construídos em estruturas de contêineres, 

assim como mostra a figura 4. Fisicamente, em sua maioria, estes empreendimentos 

trazem um conceito ‘’street’’, com decorações que se assemelham a um ambiente 

urbano, com piso de pedra e iluminação clara, muitas vezes utilizando da melhor 



42 
 

 

 

forma a luz natural, apesar de que cada vila gastronômica pode trazer algum 

aspecto único que faça com que se diferencie da concorrência.  

 

Figura 5: Ilustração de uma vila gastronômica (Ex. Ca’dore) 

 

Fonte: Site Ca’dore Comida Descomplicada, 2019. 

 

‘ ’Não é algo muito inédito, mas é algo reinventado, reformulado, que a galera 

super abraçou’’, conta o entrevistado E4, sócio de um portal online influente na 

cidade. As vilas gastronômicas não reinventam a roda, elas trazem uma nova 

abordagem e abraçam uma tendência de gourmetização dos produtos, buscando 

exclusividade no que oferecem. Em duas entrevistas com os gestores E1 e E2, 

ambos falaram sobre a exclusividade de produto, sendo permitida a repetição 

apenas naqueles em que há alta demanda, ou seja comidas populares e de alta 

procura.   

Todos os contêineres gastronômicos oferecem produtos que representam a 

comida de rua e têm aspectos semelhantes a um restaurante fast casual. Essa por 

sua vez é uma tendência em restaurantes que não possuem serviço de mesa e 

oferecem produtos rápidos, porém prezando por uma qualidade melhor que 

restaurantes fast food (Site Infood, 2015).     

Para análise do produto, foi realizada uma categorização levando em 

consideração a quantidade de operações. Essa categorização foi elaborada pelos 

próprios autores, visto que não foram encontradas referências em relação ao 

tamanho das vilas. Sendo assim, considera-se de pequeno/ médio porte vilas 

gastronômicas que possuem de seis até trinta operações e vilas gastronômicas de 

grande porte as que possuem mais de trinta operações.  
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Quadro 4: Quantidade de operações por Vila Gastronômica 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

As operações foram separadas em cinco categorias, que podem ser definidas 

como:    

● Comida Casual: Pratos de comidas populares que são facilmente encontradas. 

Exemplos: pastel, espetinho, cachorro quente e pizza; 

● Comida estrangeira: Pratos de outros países que possuem características da cultura 

do determinado país. Exemplos: comida japonesa, mongol e mexicana; 

● Bebidas: Bebidas em geral, alcoólicas e não alcoólicas. Exemplos: sucos naturais, 

cervejarias artesanais e drinks;   

● Sobremesas: Operações de doces normalmente consumidos após alguma refeição. 

Exemplos: sorvete, bolos, torta e waffles; 

● Outros: Engloba operações não relacionadas à gastronomia, como loja de roupas, 

estúdio de tatuagem, esmalteria, charutaria, barbearia e spa.  

 

 Nos próximos tópicos, seguem descrições das vilas gastronômicas, quando 

elas surgiram, seu mix de produtos, entretenimentos e diferenciais de cada uma. 

 

4.1.1 Vilas de Grande Porte 

 

 As vilas gastronômicas de grande porte são as que possuem mais de trinta 

operações em sua estrutura. Nota-se que essas vilas possuem semelhanças em seu 

mix e posicionamento, umas vez que atendem público de variadas idades e na 
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maioria das vezes possuem entretenimento para toda a família. Estas estão 

estrategicamente posicionadas em locais que permitem um grande giro de pessoas, 

próximas a vias rápidas e além de estacionamento próprio, contam com um grande 

número de vagas de estacionamento nas ruas ao seu redor. Esta categoria é 

composta por: 

 

4.1.1.1 Ca’dore Comida Descomplicada 

 

O Ca’dore Comida Descomplicada (figura 6) está localizado no bairro 

Bacacheri e foi inaugurado em 2017, seu horário de funcionamento é de terça à 

sexta das 18:00 às 23:00, sábado das 12:30  à 23:00 e domingo das 12:30 à 22:00. 

Segundo o site, o nome Ca’dore faz referência ao lago na região de Vêneto, na 

Itália. Devido a isso o ambiente possui um ar sofisticado e ao mesmo tempo 

despojado, juntando elementos históricos e contemporâneos em sua identidade.  

 

Figura 6 - Fachada Ca’dore 

 

Fonte: Diário Indústria Comércio (2019) 

 

Sua estrutura possui lugar para 1.000 pessoas sentadas, dispostas em 

ambiente aberto e fechado, além de trabalharem com o conceito de 

compartilhamento de mesa. Possui 40 operações distribuídas em um espaço de 

6.000 m². Além das lojas, o Ca’dore conta com bicicletários e estacionamento 

próprio para 70 carros, que é cobrado dos clientes.  
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 Esta vila ocupa parte de um terreno onde antes havia a Fábrica Colle, uma 

fábrica de cerâmicas inaugurada em 1871 e desativada em 2011, os sócios da vila 

gastronômica negociaram esta parte do terreno com a família proprietária. Segundo 

o Blog Bem Paraná (2017), um detalhe curioso sobre este local é que em seu centro 

há uma árvore vinda da Itália, plantada originalmente por membros da família Colle, 

e durantes a gestão do Ca’dore foi decorada com bolas iluminadas e assim 

resultando na maior árvore natural iluminada da cidade, possuindo mais de 30 

metros, conforme mostra a figura 7, sendo o elemento focal do estabelecimento 

desde o seu início.  

 

Figura 7: Maior árvore natural iluminada da cidade de Curitiba 

 

Fonte: Blog Bem Paraná, 2017 

 

 O ambiente também é pet friendly, ou seja, aceitam a circulação de animais 

de estimação nas áreas abertas e possui seguranças que abordam os clientes que 

entram com seus pets para orientar sobre as regras da casa. Como diferencial para 

os clientes, a vila oferece mantas e aquecedores nas temporadas de frio.  

 Foram contabilizadas sete operações inativas e o restante pode ser 

observado no quadro 5.  
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Quadro 5: Categorização dos produtos do Ca’dore Comida Descomplicada 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

Apesar de contarem 40 operações, foram observadas apenas 36 delas, 

conforme mostra o quadro 5. Em relação ao mix de produto do Ca’dore, nota-se que 

o único produto que se repete é o hambúrguer, que conta com quatro operações na 

categoria casual. Na categoria bebidas existem quatro contêineres específicos com 

operações especializadas em drinks, chopp, suco e bubble tea (bebida a base de 

chá de origem asiática). Observa-se que grande parte dos outros restaurantes 

possuem bebidas não alcoólicas no seu mix de produtos e vários oferecem chopp, 

não tendo ele como produto principal, apenas complementar.   

Na categoria sobremesas há três estabelecimentos que oferecem uma grande 

variedade de produtos, mesmo que duas operações sejam do mesmo segmento. A 

comida internacional está representada em cinco estabelecimentos que variam entre 

culinárias mais diferenciadas como comida indiana e grega e as mais tradicionais 

como comida japonesa, árabe e italiana.  

Para entretenimento, a vila realiza eventos semanalmente, incluindo eventos 

com temas especiais como halloween, dia das crianças entre outros. Em sua maioria 

são atrativos para toda a família. A vila também possui espaço kids que ocupa uma 

área um pouco maior do que 1 container.  
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Destaca-se como diferencial desta vila, a operação de Delivery do próprio 

empreendimento, que tem a opção de pedir pelo telefone e whatsapp, a vantagem 

está em pedir em vários restaurantes produtos diferentes e pagar por uma só 

entrega, porém observou-se que este serviço é pouco divulgado e por isso não é tão 

conhecido. 

 

4.1.1.2 Souq Gastronomia 

 

O Souq (figura 8) foi inaugurado em 2018 e fica localizado no bairro Vila 

Izabel, seu horário de funcionamento é de terça a sexta, das 17:00 às 23:00 e 

sábados e domingos o horário é estendido para 11:00 às 23:00. Segundo a sócia-

proprietária do local, o nome tem origem dos Emirados Árabes e significa “mercado”, 

e surgiu a partir de um brainstorming com a equipe.   

 A vila foi idealizada por três sócios em uma região até então inexplorada e 

busca atender a população local e quem está só de passagem. Sua proposta, 

segundo eles, é inovadora em relação à gastronomia, lazer e experiência. Segundo 

a entrevista 1, o projeto levou cerca de um ano para se concretizar e ingressaram no 

ramo por observarem uma oportunidade no setor, “Levamos em consideração que é 

uma tendência muito forte fora do Brasil, já tem muitos muitos anos e lá dura muito 

tempo, então em nenhum momento a gente achou que fosse moda”, disse a 

entrevistada E1.    

Figura 8: Fachada Souq Gastronomia 

                              

Fonte: Autores, 2019 
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A vila possui 2.300 m², tem uma ampla área interna com pé direito alto, que é 

considerada por uma das sócias um dos seus diferenciais, já que mesmo em um 

ambiente interno a impressão é de estar em um local aberto. Na área externa, 

existem opções confortáveis de mesas e cadeiras, da mesma forma que a área 

interna. Possui estacionamento próprio com vaga para 140 veículos, no qual o 

cliente paga por hora. O Souq também possui espaço kids, onde as crianças podem 

usufruir de brincadeiras que ajudam no desenvolvimento motor e cognitivo, além de 

ter workshops de orientação aos pais e oficinas para as crianças. O ambiente 

também é pet friendly, porém somente a área externa. 

Foram listadas 31 operações no Souq no quadro 6, porém eles contam o 

estacionamento como operação, por ele ser terceirizado, totalizando assim 32 

operações. 

 

Quadro 6 - Mix de produto Souq 

  

Fonte: Autores, 2019 

 

Observou-se que o Souq é a vila gastronômica que mais possui variedade em 

comida estrangeira, totalizando 7 operações. Segundo o Bem Paraná (2018), o Yurt 

Mongolian Grill (culinária Mongol), foi o primeiro restaurante que trouxe essa cultura 
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gastronômica que possui mais de 800 anos de história. Trazer restaurantes de 

culinárias exóticas faz com que a vila se diferencie no mercado.  

 Em relação a bebidas seu rol conta com quatro operações, em sua maioria de 

bebidas alcoólicas e um específico para café, porém observa-se a venda de bebidas 

em outros estabelecimentos que não ofertam como produto principal. Nota-se 

também, que o mix de sobremesas é mais restrito, contando com apenas duas 

operações, uma de sorvetes e outra de açaí.  

Para entretenimento do público, existe um simulador de montanha russa que 

conta com a tecnologia de realidade virtual. Esta vila gastronômica também realiza 

shows musicais, e eventos especiais, que podem variar entre aulas fitness e de yoga 

aos finais de semana. Já aconteceram eventos especiais como casamento, nesse 

caso as pessoas alugam o espaço para a realização do evento.  

Dentro da categoria bebida o Dom Experience Bar, apresentado na figura 9, 

possui duas operações, sendo uma no piso inferior ofertando chopp, que segundo o 

site do Souq foca em happy hour e outra no piso superior, que é especializado em 

drinks e acaba proporcionando um espaço mais confortável em uma área externa 

onde são realizadas atrações musicais a parte dos eventos da vila. 

 

Figura 9- Bar dom Experience (Piso superior) 

 

Fonte: Superlinda.com¹, 12019 

 
1 Disponível em: https://www.polloshop.com.br/2019/09/27/onde-beber-bons-drinks-em-curitiba/ 
Acesso em 03 de dez 2019 

https://www.polloshop.com.br/2019/09/27/onde-beber-bons-drinks-em-curitiba/
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No Souq há uma Cozinha Gourmet que como explica o próprio site da vila 

gastronômica, é um espaço destinado, a cursos, palestras, eventos e aula-show, 

sendo um espaço aconchegante que comporta em média 30 pessoas, este espaço 

foi feito pela Criare móveis planejados com produtos Electrolux, segundo a gestora 

sempre há eventos corporativos neste espaço e de acordo com o site da Paraná 

Shop (2019) a idealização da cozinha foi premiada como Destaque de Boas Práticas 

do mês de junho de 2019, dando o primeiro lugar na disputa com projetos de lojas 

de todo Brasil. 

Figura 10 - Cozinha Gourmet do Souq 

 

Fonte: Paraná Shop, 20192 

 
2 Disponível em: https://paranashop.com.br/2019/08/cozinha-gourmet-do-souq-curitiba-e-premiada-a-
nivel-nacional/ Acesso em 03 de dez 2019. 

https://paranashop.com.br/2019/08/cozinha-gourmet-do-souq-curitiba-e-premiada-a-nivel-nacional/
https://paranashop.com.br/2019/08/cozinha-gourmet-do-souq-curitiba-e-premiada-a-nivel-nacional/
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4.1.1.3 Mercado Sal 

 

O Mercado Sal (Figura 11) foi inaugurado em 2017 no bairro Portão, seu 

horário de funcionamento é de Terça à sexta- feira das 17:00 às 23:00, com exceção 

de sexta que a vila fecha 00:00,  sábado das 11:30 à 00:00 e domingo 11:30 às 

22:00. Esta vila gastronômica foi projetada para conectar pessoas e viver bons 

momentos em um ambiente pet friendly, música ao vivo e agenda cultural 

diversificada. 

 

Figura 11- Fachada Mercado Sal 

 

Fonte: Gazeta do Povo, 2017. 

  

O mercado Sal possui um espaço de 9.400m² e divide-se em dois ambientes, 

com aproximadamente o mesmo tamanho, um em área externa, e uma área interna, 

as duas estão estrategicamente conectadas por um corredor que dá acesso aos 

banheiros masculino e feminino em cada lateral da passagem. Há dois 

estacionamentos, um em cada entrada do local e os dois com o mesmo valor de 

R$10,00.  

 Na área externa, há duas lojas de roupas, a área de tiros com airsoft, e em 

seu centro há um bar que oferece doses, vinhos e drinks. Também é possível 
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acessar a parte superior dos contêineres, onde se encontram mesas e cadeiras para 

uma visão mais ampla da vila e da vizinhança.  

Na área interna, apontada na figura 12, encontram-se a maioria das 

operações gastronômicas, o espaço kids e o palco onde ocorrem os shows ao vivo, 

que fica virado para o corredor que conecta a área externa, facilitando a circulação 

de pessoas. Eles também utilizam o sistema de mesas compartilhadas, o que 

contribui para a interação do público em um ambiente descontraído.  

 

Figura 12- Área interna do Mercado Sal. 

 

Fonte: Gazeta do Povo, 2017. 

 

O Mercado Sal divulga 40 operações, porém durante as entrevistas in loco 

foram observadas 33 operações, sendo nove inativas e 24 operações ativas. As 

operações em atividade estão descrito no quadro 7, a seguir.  
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Quadro 7 - Mix de produto Mercado Sal 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

Observa-se que a oferta de produtos é diversificada, tendo variação em 

alimentos como hambúrguer, petiscos e sorvetes. Em relação à culinária estrangeira, 

notam-se as culinárias mais tradicionais como japonesa, italiana e árabe. Além do 

mix gastronômico a vila possui duas lojas de roupa e um estande de tiros.   

Esta vila gastronômica realiza eventos todos os finais de semana, promovem 

happy hour com descontos nos produtos das operações gastronômicas e aproveitam 

datas comemorativas para realizar eventos na temática.  

 

4.1.1.4 Vila Urbana 

 

A Vila Urbana (figura 13) foi a primeira vila gastronômica instalada no centro 

de Curitiba, sendo inaugurada em 2018, é a vila gastronômica que possui maior 

número de operações, totalizando 52, distribuídas em três pisos em um total de 

2.800 m². Esta vila tem capacidade para 800 pessoas, divididas em ambientes 

abertos e parcialmente cobertos com estruturas metálicas que lembram colmeias de 

abelhas e possui 120 vagas em um estacionamento exclusivo para clientes da vila. 

 

 

 



54 
 

 

 

Figura 13- Fachada Vila Urbana 

 

Fonte: Casa Sul (2019)3 

 

 Antes da vila, o terreno era ocupado por um estacionamento, porém os 

proprietários da Vila Urbana viram o potencial urbanístico pouco aproveitado pela 

região. Como o próprio site define, a vila é um “Oásis em meio à intensidade de um 

centro metropolitano”, sendo marcada por um conceito de sustentabilidade, esta vila 

possui diversos espaços que são cobertos por vegetação, que absorve água da 

chuva e funcionam como climatizadores naturais (BEM PARANÁ 2018).  

 

 
3 Disponível em: https://www.casasul.com.br/vila-gastronomica 

https://www.casasul.com.br/vila-gastronomica
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Quadro 8 - Mix de Produto Vila Urbana 

 

Fonte: Autores 

 

Foram contabilizados 49 operações dentre as ativas e inativas, dando uma 

divergência de 3 operações, pois eles divulgam 52 operações. O quadro 8, 

aponta que a maioria dos alimentos são da categoria casual, tendo repetição do 

produto apenas hambúrguer, sanduíches e carnes.  Na categoria estrangeira, 

observam-se também culinárias exóticas e mais tradicionais. Em relação à 

sobremesa esta vila conta com quatro operações, e em bebidas três operações. 

Entre as operações em funcionamento, foram observadas 13 operações inativas.  

 Além do seu mix gastronômico, a vila possui uma charutaria, uma esmalteria -

”Local especializado e focado em serviço de manicure e pedicure e em esmaltes, 

seja pela venda ou aplicação do produto.” (SEBRAE, 2019) - e uma loja colaborativa 

com espaço para 40 expositores.  A figura 15 mostra um dos diferenciais desta vila 

gastronômica, o Bike Parking é um bicicletário patrocinado pela Ebanx, empresa 

parceira do empreendimento, onde os ciclistas também podem comprar 

equipamentos e acessórios através de uma máquina, apresentada na figura 14.  
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     Figura 14- Máquina de acessórios para bike.               Figura 15- Bike Park Ebanx 

 

Fonte: Autores, 2019    Fonte: Autores, 2019. 

 

Outros aspectos tornam a vila atrativa, como pontos de recarga para celular 

nas áreas de convivência e um painel grafitado, conforme mostra a figura 16, de 

aproximadamente 300m², assinado pelos artistas goianos do Bicicleta Sem Freio, 

que são conhecidos por sua arte coloridas, cheia de formas e com temas que trazem 

reflexão. A ideia proposta, foi criar uma identidade, tornando um ponto de referência 

para que visitantes locais e turistas tirem fotos para postar em suas redes sociais ou 

deixá-las como lembranças.  
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Figura 16- Painel Mucha Tinta- Vila Urbana 

 

Fonte: Gazeta do Povo, 2018. 4 

  

A vila realiza shows de bandas curitibanas de diversos estilos, Rock, mpb, 

samba, pagode ou pop, além de shows de stand up comedy. Realizam feiras 

orgânicas e bazares como forma de atrair o público.  

 

4.1.1.5 Fresh Live Market 

 

Inaugurado no início de 2018, o Fresh Live Market (figura 17), se intitula como 

shopping de entretenimento com gastronomia inspirado em mercados europeus, um 

lugar que proporciona arte, cultura e serviços. Segundo o Bem Paraná (2018), o 

 
4 Disponível em: < https://www.gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura/predio-no-centro-de-curitiba-
ganha-mega-painel-multicolorido-bicicleta-sem-freio-mucha-tinta/> Acesso em 02 de out 2019  

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura/predio-no-centro-de-curitiba-ganha-mega-painel-multicolorido-bicicleta-sem-freio-mucha-tinta/
https://www.gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura/predio-no-centro-de-curitiba-ganha-mega-painel-multicolorido-bicicleta-sem-freio-mucha-tinta/
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espaço “agrada pela proposta de uma viagem a vários locais do mundo, através de 

restaurantes e bares temáticos”. Nota-se que seu posicionamento é focado em 

pessoas que procuram um conceito de lifestyle único, por isso, sua ações são 

voltadas para o público de alto padrão.   

 

Figura 17- Fachada Fresh Live Market. 

 

Fonte: Facebook Fresh Live Market, 20195 

 

O Fresh live Market possui uma estrutura de 3.000m² que forma um “J”, as 

operações ficam em área coberta, porém a estrutura conta com teto retrátil para os 

dias de sol. Segundo o Blog Curitiba Cult, a disposição das operações foi pensada 

estrategicamente, onde na área de entrada ficam produtos de consumo rápido e na 

sequência restaurantes com pratos mais elaborados e produtos que são consumidos 

em encontros mais demorados e que exigem mais conforto. O “J” da estrutura forma 

um caminho de experiências entre as operações, finalizando em restaurantes que 

oferecem sobremesas.  

 
5 Disponível em: <https://www.facebook.com/freshlivemarket/> Acesso em 01 de out 2019 

https://www.facebook.com/freshlivemarket/
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Nem todas as lojas são feitas em container e nem todas possuem o mesmo 

padrão de tamanho, além disso, todas elas possuem identidade própria. Esta vila 

gastronômica possui até 120 vagas em um estacionamento subterrâneo, trabalha 

com sistema de vallet e funciona todos os dias da semana, podendo ser opcional 

abertura de lojas na segunda- feira.   

Um dos pontos característicos da sua identidade é a famosa escada como 

conceito minimalista, apresentada na figura 18, onde boa parte do público costuma 

tirar fotos e compartilhar nas redes sociais.   

 

Figura 18: Escada do Fresh Live Market 

 

Fonte: Pinterest, 2018.6 

 

Nota-se que esta vila possui outras operações que oferecem produto 

exclusivos, como o Blanc Urban Spa que oferece vários tipos de serviços e terapias 

e também uma barbearia, que oferece serviços de barba, cabelo e cerveja para 

agregar valor na experiência do cliente. Essas e outras operações gastronômicas 

estão categorizadas no quadro 9.   

 

 

 

 

 

 
6 Disponível em: <https://www.pinterest.ca/pin/280138039306344038/> Acesso em 04 de out de 2019 

https://www.pinterest.ca/pin/280138039306344038/
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Quadro 9- Mix de produto Fresh Live Market 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

Foram observadas 22 operações ativas e inativas, porém em seu site são 

divulgadas 32, entretanto foi levada em consideração a redução de operações 

devido ao fechamento da vila gastronômica. Pois, até o fim desta pesquisa a vila já 

estava encerrando suas atividades.  

Seu mix gastronômico conta com quinze operações, e foi observado 3 

operações inativas. Na categoria casual esta vila gastronômica apresenta nove 

operações e percebe-se que os pratos são mais requintados e de maior valor em 

comparação a outras vilas gastronômicas. Na categoria sobremesa, só existe uma 

operação nesta vila, a Degusto, que além de doces serve café. Em relação a 

bebidas, Fresh Live Market possui três operações, sendo elas de vinho, cervejas e 

drinks. 

 Uma de suas operações oferece ostras vivas, mantidas em um aquário 

exposto aos clientes, para que sejam servidas frescas. Para agregar valor nos 

pratos, muito restaurantes deixa claro para os clientes que sua matéria é de melhor 

qualidade e até orgânicas.  

Um dos diferenciais do Fresh Live Market é a composição de uma academia 

no seu mix. A academia Beast Camp, que traz um conceito de treinamento baseado 

em práticas do exército Americano, que possui uma identidade que lembre a uma 

balada, e possui até mesmo um “bar de Shake”. Esta academia se torna experiência 

fitness diferenciada, onde o aluno paga por aula praticada, podendo comprar um 
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pacote personalizado de aulas, não apenas o valor mensal como em academias 

comuns.   

Esta vila possui um espaço infantil decorado e equipado com diversos 

brinquedos como piscina de bolinhas, mini cozinha e balanço. O local também conta 

com mesinhas para a realização de atividades e uma mini biblioteca. O espaço é 

gratuito e aos finais de semana conta com recreadores para entreter as crianças. 

Esse diferencial pode atrair a atenção dos pais que buscam mais conforto e 

segurança na hora de curtir com os filhos. 

 

Figura 19- Espaço kids Fresh Live Market 

 

Fonte: Hashtag Curitiba, 2019.7 

 

Na categoria entretenimento, o Fresh Live Market, apresenta shows no estilo 

de Jazz, Rock, e Folk e transmitem os jogos dos principais campeonatos de futebol. 

Além de promoverem eventos gastronômicos que incentivam os restaurantes a 

oferecerem promoções como forma de atrair o público.  

 

4.1.2 Vila de pequeno/ médio porte 

  

Para esta categoria foi levado em consideração vilas que apresentaram até 

trinta operações. As vilas gastronômicas de pequeno/ médio porte são vilas que se 

encontram em bairros mais afastados do centro da cidade, com exceção do Pátio 

Faivre, que está localizada no centro. 

 
7 Disponível em: < http://hashtagcuritiba.com/destaques/fresh-live-market-inaugura-espaco-gratuito-
dedicado-para-as-criancas/> Acesso em 13 de out 2019 

http://hashtagcuritiba.com/destaques/fresh-live-market-inaugura-espaco-gratuito-dedicado-para-as-criancas/
http://hashtagcuritiba.com/destaques/fresh-live-market-inaugura-espaco-gratuito-dedicado-para-as-criancas/
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4.1.2.1 Havilá Gastronomia  

 

 A Havilá Gastronomia (figura 20) foi inaugurada no bairro Xaxim em 2019, seu 

horário de funcionamento é de terça à sexta das 18:00 à 23:00 e aos fim de semana 

de 12:00 à 23:00. E teve como proposta criar um ambiente familiar para gastronomia 

e entretenimento para as pessoas da região.  

 

Figura 20- Fachada Havilá 

 

Fonte: Site Havilá, 2019.8 

 

Possui estacionamento amplo e pago no valor de R$10,00, com vaga para 

300 carros. Os contêineres ficam um ao lado do outro formando um quadrado de 

área externa e com uma área coberta ao centro, totalizando aproximadamente 

10.000 m². Na área externa, ficam mesas e cadeiras de paletes. A área coberta 

também possui mesas e é onde fica o palco, onde também há uma operação de 

drinks e um carrinho de doces.  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Disponível em: < https://havila.com.br/#> Acesso em 12 de set 2019 

https://havila.com.br/
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Figura 21- Área Externa Havilá 

 

Fonte: Site Havilá9 

 

Seu mix é variado e além das opções gastronômicas, conta também com 

estúdio de tatuagem e uma loja de roupas (Havilá Store). Seu diferencial está nas 

operações da categoria bebidas, pois esta vila gastronômica possui o primeiro 

container Brahma Express do Brasil e o primeiro bar Tanqueray de Curitiba, esse bar 

possui o conceito da marca de gin Tanqueray, que virou tendência entres os jovens 

e é referência de qualidade. 

 

Quadro 10- Mix de Produto Havilá Gastronomia 

 

FONTE: Autores, 2019 

 
9 Disponível em: <https://havila.com.br/#> Acesso em 15 de set 2019 

https://havila.com.br/
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O Havilá Gastronomia possui 20 operações. Seu mix é composto de nove 

restaurantes de comida casual, sendo três operações servindo hambúrguer e duas 

de petiscos. No mix de sobremesas há três restaurantes, na parte de comida 

internacional há apenas duas operações, sendo uma de massas italiana e outra de 

comida asiática. No rol de bebidas há três estabelecimentos e não foi observada 

nenhuma operação inativa. 

A vila possui um espaço kids pago e um parquinho com balanço e 

escorregador que ficam disponíveis para as crianças. O ambiente é pet friendly, e 

muita de suas ações são voltadas para os pets, como eventos especiais e feiras de 

adoção.  

Para entretenimento, esta vila gastronômicas oferece shows todos os finais 

de semana, com estilo que variam entre pagode, roda de samba e mpb.  

 

Figura 22- Projeto da área interna do Havilá 

 

Fonte: Hashtag Curitiba, 201910   

 

 

 

 

 
10 Disponível em: <http://hashtagcuritiba.com/destaques/regiao-mais-populosa-de-curitiba-vai-ganhar-
complexo-gastronomico/> acesso em 05 de set 2019 

http://hashtagcuritiba.com/destaques/regiao-mais-populosa-de-curitiba-vai-ganhar-complexo-gastronomico/
http://hashtagcuritiba.com/destaques/regiao-mais-populosa-de-curitiba-vai-ganhar-complexo-gastronomico/
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4.1.2.2 Santa Villa 

 

 O Santa Villa também está localizado no bairro Xaxim e teve sua inauguração 

em 2019. Seu horário de funcionamento é de terça à sexta- feira das 18:00 à 23:00 e 

aos finais de semana de 12:00 à 00:00. Segundo o proprietário, a inspiração veio de 

um modelo de negócio que a família já tinha em Santa Catarina, a ideia inicial era 

fazer um food park, porém não foi possível devido à burocracia e, portanto 

resolveram abrir uma via gastronômica, esse projeto demorou cerca de dois anos e 

meio para se concretizar.  

 

Figura 23- Fachada Santa Villa 

 

Fonte: Divirta-se Curitiba, 201911 

 

A estrutura desta vila é inteira de container formando uma grande praça de 

alimentação coberta, em um espaço de 1.000 m². A área externa é pequena e 

possui tambores usados como mesas, esse tipo de decoração é especialmente 

utilizada para consumo rápido e descontraído. A praça de alimentação oferece 400 

lugares sentados e conta com um palco para atrações culturais. Algumas sugestões 

arquitetônicas foram feitas pela própria prefeitura, que incentivam eles a fazerem 

 
11 Disponível em: < https://divirtasecuritiba.com/2019/03/02/carnaval-para-toda-a-familia-e-no-santa-
villa/> acesso em 07 de set 2019 

https://divirtasecuritiba.com/2019/03/02/carnaval-para-toda-a-familia-e-no-santa-villa/
https://divirtasecuritiba.com/2019/03/02/carnaval-para-toda-a-familia-e-no-santa-villa/
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uma praça menor e aumentar o estacionamento que atualmente é gratuito e possui 

59 vagas, além de possuir um bicicletário (Entrevistado E2).  

Não foi observado nenhuma operação inativa, ao todo as operações estão 

dividas em quatro donos, inclusive alguns do próprio proprietário do Santa Villa, que 

afirma ter baseado o mix de produtos no mix do Food Park de Santa Catarina, 

priorizando a exclusividade para não ter a concorrência interna. A vantagem de se 

ter poucos donos é que facilita o processo de troca de informações e planejamento 

entre gestores.  

O Santa Villa possui treze operações que estão classificadas no quadro 11.  

 

Quadro 11- Mix de produto Santa Villa.  

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Seu mix é composto por seis operações da categoria comida casual, duas na 

categoria comida estrangeira, uma chopperia e apenas uma operação de 

sobremesa. Duas de suas operações também compõem o mix do Havilá 

Gastronomia, é o caso da Hamburgueria da Vila e a Choperia Hop, que são 

operações do proprietário da Santa Villa. 

O espaço Kids foi especialmente elaborado para maior comodidade dos pais 

e segurança das crianças. Este espaço é acompanhado por monitores que entregam 

um pager (aparelho eletrônico que por meio de sinais luminosos informa que alguém 

deseja entrar em contato com o portador) aos pais. Este aparelho sinaliza quando a 

criança quer sair do espaço kids. O ambiente possui 90 m², e possui um brinquedo 
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com 12 metros de altura, além de possuir um telão instalado na praça, para que os 

pais possam acompanhar a movimentação das crianças.  

 

Figura 24- Mural de recados interativo

 

FONTE: Autores, 2019 

 

Em relação a entretenimento a vila realiza show todos os finais de semana 

com artistas curitibanos e o estilo musical varia de sertanejo, MPB, e pagode, além 

de eventos relacionados a datas comemorativas, assim como em outras vilas. 

Segundo o entrevistado, alguns restaurantes participam de festivais gastronômicos 

que acontecem esporadicamente em Curitiba. O público também pode interagir em 

um mural instalado em uma das paredes do Santa Villa, como mostra a figura 22, 

deixando recados e tirando fotos. 

 

4.1.2.3 Mercadoteca 

 

A Mercadoteca é a pioneira das vilas gastronômicas, foi inaugurada em 2015 

no bairro Mossunguê, seu horário de funcionamento é terça- feira à sábado das 

11:00 às 23:00 e domingo das 11:00 às 18:00. Inicialmente não existia o termo “Vila 

Gastronômica”, por este motivo esta vila denomina-se como mercado gastronômico.  

Atualmente ela foi comprada pelo grupo Vino! e possui outra filial em Florianópolis. 
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Figura 25- Fachada Mercadoteca 

 

Fonte: Hashtag Curitiba, 2018.12 

 

Nem toda estrutura é em containers, boa parte é de alvenaria com detalhes 

em madeira que dão um ar sofisticado ao local. As operações gastronômicas se 

encontram na área interna da Mercadoteca, assim como as mesas e o palco das 

atrações, conforme mostra a figura 26.  

 

Figura 26- Área interna da Mercadoteca 

 

Fonte: Hashtag Curitiba (2019)13 

 

 
12 Disponível em: http://hashtagcuritiba.com/diversao/mercadoteca-faz-happy-hour-dos-solteiros-na-
terca-12/ 
13 http://hashtagcuritiba.com/comer-e-beber/mercadoteca-ganha-dois-novos-restaurantes-e-faz-
costela-de-chao-no-sabado/ 

http://hashtagcuritiba.com/diversao/mercadoteca-faz-happy-hour-dos-solteiros-na-terca-12/
http://hashtagcuritiba.com/diversao/mercadoteca-faz-happy-hour-dos-solteiros-na-terca-12/
http://hashtagcuritiba.com/comer-e-beber/mercadoteca-ganha-dois-novos-restaurantes-e-faz-costela-de-chao-no-sabado/
http://hashtagcuritiba.com/comer-e-beber/mercadoteca-ganha-dois-novos-restaurantes-e-faz-costela-de-chao-no-sabado/
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A Mercadoteca possui quinze operações ativas e três inativas, como podem 

ser observadas no quadro 12. Desde sua abertura, houve alterações na estrutura e 

lugares onde antes funcionavam operações tornaram-se ambientes com mesas para 

acomodar quem está consumindo. 

 

 Quadro 12- Mix de produto Mercadoteca 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

   A tabela aponta que o mix de produto da Mercadoteca que na 

categoria casuais existem apenas seis segmentos e dois deles se repetem. A 

culinária estrangeira possui apenas duas, tendo como diferencial a cozinha Ibérica. 

Na categoria sobremesa, observam-se duas operações e de bebidas também duas 

opções de bebidas alcoólicas.  

Além dos pratos, há algumas operações que vendem mercadorias como se 

fosse uma espécie de empório, um dos diferenciais do mix da Mercadoteca é um 

espaço com seis televisões e poltronas, para que o público possa jogar vídeo game, 

conforme mostra a figura 27. Além de ter espaços para as pessoas carregar a 

bateria do celular. Dessa forma, é proporcionado mais conforto e comodidade para o 

cliente, fazendo com que ele permaneça por mais tempo dentro da vila 

gastronômica.  
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Figura 27- Operação de vídeo games 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

 Esta vila também possui uma área externa com espaço pet friendly, mesas e 

cadeiras de pallet e um parquinho para crianças, assim como mostra a imagem 28, a 

imagem também mostra uma operação de jogos na área interna da vila 

gastronômica.  

Em relação a entretenimento a vila realiza shows de música, que variam entre 

o estilo funky, soul, rock e Rock’n Roll blues. Além de realizarem festivais 

gastronômicos com participação de chefs de cozinha renomados.  

 

28- Brinquedos da Mercadoteca 

 

Fonte: Autores, 2019 
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4.1.2.4 Mercatto 7233 

 

O Mercatto 7233 (figura 29) está localizado no bairro Santa Felicidade e foi 

inaugurado em 2018. Seu horário de funcionamento é de terça à sexta- feira das 

17:30 à 23:00, sábado das 15:00 ás 23:00 e domingo das 15:00 às 22:00.  Os donos 

da vila gastronômica são descendentes de italiano e fizeram o projeto com objetivo 

de transformá-lo em ponto de encontro e lazer dos moradores de bairros próximos.  

 

Figura 29- Fachada Mercatto 

 

Fonte: Gazeta do Povo, 2018.14 

 

O local possui uma fachada grafitada com desenhos coloridos com cores quentes e 

convidativas aos curiosos que passam na sua frente. Sua estrutura é de container e 

decoração com madeira, tambores e ferro compõem um visual moderno e 

descolado. Esta vila gastronômica é a única não possui estacionamento e espaço 

kids, entretanto é pet friendly assim como as outras.   

O ambiente é aberto e agradável, sua decoração e distribuição dos 

contêineres e mesas são acolhedoras para os clientes que passam por ali. Algumas 

mesas são feitas de tambor, além de também possuir mesas compartilhadas, 

conforme aponta a figura 30.  
 

14 Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/vilas-gastronomicas-vila-urbana-e-
mercatto-curitiba/ Acesso em 03 de dez 2019 

https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/vilas-gastronomicas-vila-urbana-e-mercatto-curitiba/
https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/vilas-gastronomicas-vila-urbana-e-mercatto-curitiba/
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Figura 30 - Interior do Mercatto 

 

Fonte: Oba Gastronomia, 2018.15 

 

 Ao todo o Mercatto possui cinco operações inativas, e nove ativas, totalizando 

14 operações. Em sua maioria são de comida casual e não existe repetição de 

produtos um mix, a categoria de comida estrangeira é restrita, tendo apenas 

culinária japonesa, assim como aponta o quadro 13.   

 

Quadro 13- Mix de produtos Mercatto 7233 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

 

 
15 Disponível em: https://obagastronomia.com.br/mercatto-7233-mais-uma-vila-gastronomica-em-
santa-felicidade/ Acesso em 03 de dez 2019. 

https://obagastronomia.com.br/mercatto-7233-mais-uma-vila-gastronomica-em-santa-felicidade/
https://obagastronomia.com.br/mercatto-7233-mais-uma-vila-gastronomica-em-santa-felicidade/
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4.1.2.5 Pátio Faivre 

 

O Pátio Faivre (Figura 31) inaugurou em 2018 e está localizado em uma 

região central da cidade próximo a faculdades, por isso seu público é 

predominantemente jovem. Seu horário de funcionamento é de segunda a sábado 

das 11:00 às 23:00 e domingo das 11:30 à 21:00. Antes de inaugurar por completo o 

espaço já funcionava com 5 operações, empresário Vinicio Blum, afirmou que seria 

uma forma de colher o retorno do público e melhorar o espaço até a inauguração 

(GAZETA DO POVO 2018). 

 

Figura 31- Fachada Pátio Faivre 

 

Fonte: Facebook Pátio Faivre, 201816   

 

Seu posicionamento é voltado para comida de rua, o ambiente é inteiro 

coberto, por este motivo não é permitido fumar no local. Seu espaço não permite 

expansão e por esse fator seu mix é restrito, assim como mostra o quadro 14 a 

seguir:  

 

 
16 Disponível em: <https://www.facebook.com/patiofaivre/> Acesso em 22 de set 2019 

https://www.facebook.com/patiofaivre/
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Quadro 14- Mix de produto Pátio Faivre 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

 O mix de produto do Pátio Faivre é limitado, existem três operações de 

culinárias estrangeiras, e duas de categoria casual. Existe apenas uma operação de 

bebida e nenhuma de sobremesa.  

 Esta vila gastronômica também realiza eventos para atrair o público e 

estimulam campanhas de happy hour, para atingir o público que sai do trabalho e 

estudantes.  

  

4.1.3 Análise geral do mix de produto das vilas gastronômicas.  

 

A Mercadoteca foi a primeira vila gastronômica a ser inaugurada e observa-se 

na figura 20 que ela se manteve nessa posição por dois anos, até surgir o  Ca’dore 

Comida Descomplicada  e o Mercado Sal em 2017. No ano seguinte, em 2018, 

houve uma forte crescente das vilas gastronômicas quando surgiram cinco novas 

vilas, duas no Centro de Curitiba, a Vila Urbana e o Pátio Faivre, e as demais em 

bairros distintos fortalecendo o conceito de que as vilas gastronômicas surgiram para 

atender as necessidades das pessoas da região. 

 A Santa Villa e o Havilá foram as duas últimas vilas a serem inauguradas, o 

proprietário do Santa Villa afirma ter esperado para ver como o mercado reagiria em 

relação a essa tendência e acredita que as vilas ainda têm um longo futuro, não só 

em Curitiba mas em outras cidades também, por isso suas estratégias de 

crescimento estão voltadas para a expansão em outras cidades. 

Até o período em que análise foi feita, o Fresh Live Market anunciou seu 

fechamento e os motivos para tal ação não foram divulgados. 
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Figura 32- Linha do Tempo do surgimento das Vilas Gastronômicas 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

As vilas gastronômicas localizadas no centro abrem todos os dias no período 

da manhã e assim atendem a alta demanda do horário de almoço, demanda essa 

que é menor em vilas gastronômicas em bairros mais afastados. Entretanto, as vilas 

gastronômicas que não estão localizadas no centro têm seu horário estendido aos 

finais de semana, pois é quando o público está à procura de entretenimento, ou seja, 

as vilas centrais atraem um público que está em seu horário de trabalho e nem 

sempre está em busca de entretenimento nesses horários.  

Todas as vilas gastronômicas, com exceção do Mercatto, possuem 

estacionamento e o que varia é a forma de oferecer o serviço. O Fresh Live Market 

possui valet, que acaba tornando o serviço personalizado e como está em uma 

região de alto movimento não é tão fácil encontrar vagas na rua ao seu redor. Vilas 

como Ca’dore, Souq, Mercado Sal, Vila Urbana, Fresh Live Market e Havilá 

possuem estacionamentos pagos. Já na vila gastronômica Santa Vila o 

estacionamento não é cobrado do cliente. A Mercadoteca destaca-se por não cobrar 

o estacionamento, exceto aos fins de semana e feriados. E o Pátio Faivre por estar 

localizado em uma área central e com terreno reduzido oferece o serviço com 

convênio de um estacionamento próximo.  

Em relação à composição do mix de produtos das vilas gastronômicas, nota-

se uma semelhança na escolha do mix, o que difere uma vila da outra é a forma com 
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a qual cada uma apresenta o produto para o consumidor. Por exemplo, vilas de alto 

padrão como o Fresh Live Market ofertam produtos de maneira mais requintada que 

agregam o valor percebido no consumidor, seus produtos utilizam mais insumos de 

origem internacional e de marcas referência no mercado. As vilas que possuem um 

público mais variado, familiar e com renda próxima a da média do município 

possuem em sua maioria comidas casuais ou comidas estrangeiras mais 

tradicionais, uma vez que devem ser acessíveis. 

Notou-se também uma tendência em alguns restaurantes estarem presentes 

em mais de uma vila gastronômica, ou até mesmo restaurantes tradicionais que 

adotaram o estilo de servir pratos rápidos para o consumidor de vilas gastronômicas. 

O entrevistado E3, é proprietário de três operações, duas delas de batata suíça e 

uma de mini salgado. Sendo duas operações localizadas na mesma vila 

gastronômica, sendo uma de batata suíça e a última operação a ser inaugurada de 

mini salgado. Vale destacar que para a abertura da operação de mini salgados, ele 

levou em consideração a demanda do produto para venda em delivery.  

 

Esse ano eu tinha a meta de abrir mais alguma coisa e foi essa de mini salgado, agora temos que 

estabilizar essas três lojas até que elas vão progredindo para traçar outra meta para ano que vem. 

(Entrevistado E3) 

  

Algumas vilas gastronômicas, passaram a inserir diferenciais no mix de 

produto, colocando operações que vão além da gastronomia e que passam por 

outros segmentos como estúdio de tatuagem, airsoft, esmalteria, charutaria, spa, 

lojas de roupas, academia e espaço para jogos de vídeo game. Estas operações 

extras agregam valor ao conjunto total do espaço e ajudam a reter seus clientes por 

mais tempo durante o período de compra.   

 

4.2 PREÇO  

 

O preço, no âmbito mercadológico, tem relação com o conceito de valor 

percebido. Segundo Urdan, Urdan (2006 p.184) “preço é tudo que o consumidor 

percebe ter dado ou sacrificado para obter o produto.” A precificação pode ter 

diversos objetivos e costuma ter maior impacto na decisão de compra, além de que 
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o preço é o único elemento do composto de marketing que gera receita, enquanto os 

outros elementos estão associados a custo (BAKER, 2005).  

É por meio do preço que se estabelece o “nível de recompensa por todo o 

planejamento, projeto financeiro, eficiência de produção, habilidades e qualidade que 

puseram o produto” (MARSHALL, 1979, p.1). Monroe (1990) destaca que o preço 

cumpre duas funções simultaneamente: reflete o “sacrifício” que o consumidor tem 

para adquirir o produto e também reflete como um sinal de qualidade do produto.  

A maioria das vilas gastronômicas possuem preços semelhantes em seu mix 

de produtos, sendo este o método de equivalência de mercado que segundo Dias 

(2004 p. 263) “consiste em estabelecer o preço do produtos alinhado aos preços da 

concorrência”. Normalmente este tipo de método é utilizado enquanto o produto não 

possui diferencial na sua composição.   

Os preços dentro das vilas gastronômicas podem variar de acordo com o 

produto. Para se obter uma estimativa de média de gasto do cliente, foi proposto 

uma análise com base em produtos que estima-se possuir uma alta demanda dentro 

das vilas gastronômicas. A figura 33 apresenta os produtos que foram analisados 

para determinar uma média de preços aplicado nas vilas gastronômica, sendo o 

primeiro produto, um combo de hambúrguer, batata frita e refrigerante. Esta opção 

pode variar em uma média de R$25,00 à R$50,00. 

 

Figura 33: Produtos para média comparativa de preços. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

A segunda opção analisada foi em relação aos valores do chopp, que são 

muito consumidos dentro das vilas gastronômicas, tendo como outro fator para a 
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decisão da análise o fato deste produto estar presente em muitas operações mesmo 

que não seja vendido como produto principal. O custo médio deste produto é de 

R$10 em todas as vilas gastronômicas. Ou seja, dentro do mix de produto de uma 

vila gastronômica o preço pode variar de acordo com o produto, porém se 

estabelece uma mesma média de preço.  

 A percepção de que o preço pode ser acessível, pode ser confirmada através 

citação da entrevista E1 sobre o ticket médio de seus consumidores.  

 

Varia bastante na verdade, pois a gente tem desde pastel de R$10,00, até um restaurante lá em cima 

que tem um ticket mais alto, vendem coisas mais elaboradas e tal, então é bem variado, mas a gente 

acha que em torno de uns R$40,00.  (Entrevistado E1) 

 

 

Esta estimativa de gastos, não leva em consideração o valor do 

estacionamento das vilas gastronômicas, que possui uma média de R$10,00 durante 

o período de consumo.  

 Vale destacar que o Fresh Live Market tem seu posicionamento definido para 

o público de classe A, por estar localizada em um dos bairros com maiores 

rendimento domiciliar médio da cidade, seu mix é composto por produtos de alto 

valor percebido como spa, academia com conceito internacional, decoração 

minimalista e produtos com ingredientes refinados. 

Estes elementos contribuem para um posicionamento de alto padrão, dessa 

forma eles utilizam a determinação de preço como forma de segmentar seu público 

alvo. Outra vila gastronômica que possui o ticket médio alto em relação às outras é a 

Mercadoteca, pode-se dizer que é um reflexo da economia da região, onde a 

predominância da população é de classe A e B.  

 

4.2.1 Investimento 

 

 De acordo com Zanaze (2008) investimento é o recurso necessário para abrir 

um negócio, ou seja, o capital previsto para garantir as estruturas e necessidades 

essenciais e iniciais do empreendimento, há também o capital de giro que são 

recursos necessários para manter-se à longo prazo, onde visa a manutenção das 

estratégias. Muitos empresários só visam o investimento inicial e esquecem que 
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precisam se manter por um tempo até que consigam retorno do que foi investido, 

ocasionando assim o rápido fechamento de seu estabelecimento.  

 O Sebrae (2019) oferece algumas dicas e sugestões referentes ao 

investimento na abertura de um bar ou restaurante, por exemplo o valor máximo de 

investimento deve ser calculado com base no faturamento previsto, onde o lucro 

líquido deve ser maior que 4% do investimento, avaliar atrativos da região em que se 

for instalar também é um ponto importante, pois, lugares com alto fluxo de pessoas 

geram uma receita maior, porém tem mais concorrentes. 

 Em relação ao investimento para se criar uma vila gastronômica, a revista 

Pequenas Empresas e Grandes Negócios, afirma que a pioneira Mercadoteca 

investiu R$5 milhões, e segundo a Gazeta do Povo (2018), o investimento da Vila 

urbana foi de R$3 milhões, sendo R$1 milhão apenas na garagem vertical. As 

demais vilas não informaram o valor do investimento, porém de acordo com 

levantamento de preços de estrutura, localização e demais gastos, estima-se um 

valor aproximado de mais de R$ 4 milhões de investimento para se criar uma vila 

gastronômica de porte grande.  

 Segundo o entrevistado E5, o investimento para um empresário possuir uma 

loja dentro de uma vila gastronômica, é cerca de 50 mil reais, esse valor varia de 

acordo com a localização, tamanho da vila, tamanho da operação, dentre outros 

fatores. Em relação ao custo operacional, de acordo com as entrevistas com os 

gestores de cada vila, obteve-se a informação de que, pratica-se uma média de 

R$3.000 a R$7.000 no valor do aluguel de uma operação. Alguns dos 

estabelecimentos também pagam a chamada “luva”, que é um montante de dinheiro 

pago a mais para garantir o vínculo de locação. 

  O entrevistado E3 reforça a complexidade de abrir seu próprio negócio: ‘’Tem 

que abrir empresa, funcionários todos registrados, parte de vigilância sanitária, tem 

que preparar tudo isso’’. Durante a entrevista ele explica como é difícil o 

planejamento de equipe, estrutura, insumos e atendimento, mas também conta com 

paixão como é ver o seu negócio dando certo, oferecer produtos de qualidade e 

orgulha-se em ver o desempenho positivo. Planejamento e paixão são descritos 

como elementos chave no desenvolvimento de um negócio em uma vila 

gastronômica, além de uma equipe com pessoas competentes para que no conjunto, 

o projeto seja um sucesso. 
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4.3 PROMOÇÃO  

 

Promoção é uma das terminologias do 4”ps” elaborado por McCarthy. Nela 

englobam-se diferentes atividades que serão vistas nos próximos tópicos e que 

juntos formam o mix promocional. “É a combinação e relação dos tipos de 

promoções que a firma faz para determinado período de tempo.” (Las Casas, 2011 

p.284).    

 Segundo Urdan, Urdan (2006) a comunicação no mercado pode ocorrer por 

diversos propósitos, e que se feita de forma eficiente pode conquistar e estabelecer 

uma relação duradoura com o consumidor. Para que haja uma comunicação é 

preciso que se tenha um comunicador, uma mensagem e um receptor, entre eles a 

mensagem será codificada e decodificada. 

 Nos próximos tópicos será analisado o composto promocional das vilas 

gastronômicas a fim de compreender como elas se comunicam com o consumidor. 

 

4.3.1 Propaganda 

  

A propaganda é a ferramenta mais utilizada por empresas ou organizações 

sem fins lucrativos dentro do composto promocional, pois consiste em uma 

ferramenta eficaz para comunicar a posição desejada de um produto na mente do 

consumidor. Fundamentalmente, no contexto mercadológico “propaganda é qualquer 

forma paga de comunicação não pessoal relativa a uma organização, um produto, 

serviço ou ideia” (KERIN et al 2008 p. 460). 

Em alguns casos a propaganda é fator determinante do sucesso de uma 

empresa ou marca e seus resultados podem ser baseados em três objetivos, 

classificados por Kotler e Armstrong (1998) como informacional, persuasivo e de 

lembrança. Kerin et al (2008) definem esses objetivos como: 

 

● Precursoras: São utilizadas para informar o que é o produto e onde é 

encontrado, usada principalmente na fase introdutória do produto no 

mercado para criar demanda; 
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● Persuasiva: são propagandas que comunicam os pontos fortes do 

produto em relação a concorrência, gerando preferência, convicção e a 

compra do produto e as propagandas; 

● Lembrança: Usada para estimular a recompra do produto, ou seja, 

proporcionar uma maior lealdade do consumidor com a marca.   

 

 Entretanto, para se estabelecer um objetivo e planejamento de propaganda, 

as empresas devem definir o público alvo a ser atingido pela comunicação que 

precisa estar em sintonia com seu posicionamento de mercado e o restante do 

composto de marketing. Para alcançar os resultados desse planejamento, a 

empresa se dispõe do uso de vários meios de comunicação que podem ser mídias 

tradicionais ou digitais.  

As mídias em si, englobam o conjunto de diversos meios de comunicação, 

com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados, ou seja, para Las 

Casas (2011) a mídia é o veículo pelo qual a mensagem será transmitida. Sampaio 

(1997) cita algumas: anúncios, comerciais, fonogramas, cartazes e material gráfico 

(folders, banners e folhetos).  

 O quadro 15 assinala os principais canais utilizados pelas vilas gastronômicas 

para realizar a comunicação com o consumidor 
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Quadro 15- Principal meios de comunicação das Vilas gastronômicas 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

De acordo com o quadro 15, todas as vilas gastronômicas utilizam meios 

digitais para se comunicar com o seu público alvo, a maioria inclusive utiliza site 

próprio. As vantagens de se utilizar a internet como meio de comunicação é que a 

mensagem pode ser transmitida rapidamente e é um dos meios que geram menos 

custo comparado a outras mídias tradicionais ou off-line.   

A propaganda em mídias tradicionais são praticamente nulas, não foi 

constatada a utilização de rádios ou televisões, entretanto, observam-se reportagens 

em jornais e matérias em blogs de entretenimento e gastronomia, mas não sabe-se 

se foram pagas como forma de divulgação pelas vilas gastronômicas ou não.   

A utilização de materiais gráficos foi citada durante as entrevistas, “usamos, 

flyers, folhetos e outdoor fizemos bastante no começo”, diz o entrevistado E2. Esse 

tipo de material traz como vantagens atingir a maior quantidade de pessoas e por 

um custo baixo, porém sua desvantagem é que apesar de atingir um grande número 

de pessoa, acaba não atingindo o público-alvo da vila gastronômica, não tendo o 

retorno esperado.   

O jornalista do canal influente da cidade de Curitiba, afirmou em entrevista, 

que eles vendem espaço do blog para divulgação e que muitos bares e algumas 

vilas gastronômicas compram pacotes de publicações, inclusive eles dão preferência 

para restaurantes que conversem com o público do blog, que são 

predominantemente de jovens.  
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4.3.1.1 SITE PRÓPRIO 

 

 Segundo Gunelius (2012), quando as pessoas procuram por algo elas 

primeiramente jogam no navegador Google, e ter um site próprio pode aumentar a 

visibilidade da marca. Esse meio de comunicação online funciona como o endereço 

da empresa, e pode conter informações sobre o que a empresa oferece suas 

características, localização, história, contato e outras informações que forem 

convenientes para a marca (HOTMART, 2019). 

 Além disso, o site pode conter ferramentas importantes que podem ser 

utilizadas como estratégia de desenvolvimento da empresa. Como exemplo, a figura 

34, que aponta uma ferramenta do site da Mercadoteca e permite um estudo de 

viabilidade de expansão da empresa.  

 

Figura 34- Ferramenta de viabilidade de negócio site Mercadoteca 

 

Fonte: Site Mercadoteca, 2019.17 

 Entretanto, a maioria das vilas gastronômicas utiliza o site como um portal 

informativo e resumem suas informações a história da empresa, localização e lojas, 

mesmo que não estejam inclusas todas as operações. “O site não divulga muito, o 

site é só para se ter uma base do que  é tal”, afirma o entrevistado E2 em relação a 

fazer divulgação de ações e de novidades das vilas gastronômicas. O site das vilas 

 
17 Disponpivel em: http://www.mercadoteca.com.br/a-mercadoteca Acesso em: 03 dez de 2019 

http://www.mercadoteca.com.br/a-mercadoteca
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gastronômicas segue um padrão de informação que pode ser observado na figura 

35. 

Figura 35- Estrutura de um Site de vila gastronômica (exemplo Vila Urbana)  

Fonte: Site Vila Urbana18 

As vilas gastronômicas Vila Urbana, Mercadoteca, Havilá e Ca’dore, possuem 

um botão de “Blog” em seu site, a revista Super Interessante (2013) define blog 

como “uma página composta de parágrafos dispostos em ordem cronológica, que 

pode ser atualizada frequentemente”. Ou seja, blogs são canais que podem ser 

utilizados para transmitir notícias, curiosidades ou até mesmo artigos, mas os botões 

dos sites das vilas gastronômicas não geram nenhum resultado ao serem clicados.  

No elemento “cultura e serviços” do exemplo acima da figura 33, a vila optou 

por fazer um descritivo do painel de grafite que o local possui, enquanto outras vilas 

utilizam botões semelhantes para divulgar a agenda de programação ou divulgar 

áreas que podem ser locadas para eventos particulares ou corporativos, como no 

caso do Souq Gastronomia, conforme a figura 36. 

 
18 Disponível em: http://www.vilaurbanagastronomia.com.br/ Acesso em: 03 de dez 2019 

http://www.vilaurbanagastronomia.com.br/
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Figura 36 - Botão “eventos”

 

Fonte: Site Souq, 201919 

Em sua maioria, os sites estão desatualizados em relação às operações 

gastronômicas, em alguns casos, muitas lojas já fecharam ou apenas não constam 

na lista de operações oferecidas pelo site. Nota-se a falta de informação em relação 

a notícias e programação em geral. Ou seja, conclui-se que os sites próprios se 

resumem a informações básicas da vila gastronômicas e não geram nenhum outro 

tipo de interação que gere engajamento por parte do cliente, é um canal pouco 

polido. 

Apenas duas vilas gastronômicas não possuem sites próprios, o Pátio Faivre 

e o Mercatto, que são duas vilas de pequeno e médio porte respectivamente, suas 

informações são encontradas nas redes sociais, e serão comentadas nos próximos 

tópicos.  

 

4.3.1.2 FACEBOOK 

 

A rede social Facebook, criada em 2004 é voltada para relacionamentos 

interpessoais, permitindo o aprofundamento de conhecimento uns dos outros, pois 

permite a inclusão de dados pessoais, fotos, vídeos, atividades, pensamentos, entre 

outros. Além de seguir fanpages que lhe interessam como de celebridades, jornais, 

 
19 Disponível em: https://www.souqcuritiba.com.br/ Acesso em 03 de dez 2019. 

https://www.souqcuritiba.com.br/
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revistas, canais de conteúdo, empresas e seus produtos, essas fanpages também 

permitem que os clientes as avaliem, deixando seus comentários e impressões para 

outros internautas.  

Esta relação com páginas públicas é uma via de duas mãos, uma vez que 

quem produz o conteúdo ganha reconhecimento se produziu algo ao agrado de seu 

consumidor. As pessoas interagindo nesta página mostram-se interessadas e 

engajadas no conteúdo consumido. Em contrapartida, se a comunicação ou o 

produto entregue não forem de agrado do cliente, rapidamente é disseminada a 

informação de que o que é oferecido não é entregue, podendo ser um risco para o 

negócio como um todo. 

Um aspecto importante é que, cada vez mais, essa plataforma tende à espontaneidade visual 

e a trabalhar com textos que estabeleçam uma conversa familiar e contínua com o público alvo. 

Imagens ou vídeos excessivamente trabalhados, com aspecto de campanha publicitária tendem a 

não funcionar tão bem no Facebook.  (COSTA, 2017, p. 120) 

Figura 37- Post de lembrança

 

Fonte: Autores, 201920 

 

 
20 Imagens retirada do perfil das redes sociais. Disponível em: < 
https://www.facebook.com/cadorecomidadescomplicada/?ref=br_rs 
ehttps://www.facebook.com/santavillagastronomia/?ref=br_rs> acesso em 23 de set 2019 

https://www.facebook.com/cadorecomidadescomplicada/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/santavillagastronomia/?ref=br_rs
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Conforme o exemplo da figura 37, as vilas gastronômicas fazem publicações 

de proximidade com os clientes, não mostrando apenas fotos conceituais, com 

edições elaboradas e foco apenas em produto. Elas buscam se conectar com os 

sentimentos do cliente, mostrando a experiência que outros consumidores tiveram 

no local. Dessa forma, os posts são em sua maioria mais atrativos pela empatia do 

que pela divulgação de produto e dificilmente apresentam valores. 

 

Quadro 16- Total de seguidores no Facebook das vilas gastronômicas 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

O quadro 16 aponta o número aproximado de seguidores no Facebook das 

vilas gastronômicas. Mesmo sendo a vila gastronômica com o maior número de 

operações, a Vila Urbana possui somente cerca de 1,3 mil seguidores em sua 

página. A vila que possui maior participação no Facebook é o Ca’dore com cerca de 

67,8 mil seguidores.  

   

4.3.1.3 INSTAGRAM 

 

O Instagram foi criado em 2010, com o intuito de troca de imagens com 

legendas curtas. Segundo Costa (2017) “no âmbito corporativo, por vezes são  

utilizados no Instagram textos um pouco maiores que a média. Isso pode ser uma 

estratégia eficiente para transmitir uma mensagem de posicionamento de marca[...]”  

o Instagram veio se reinventando e em 2016 criou os stories, vídeos, imagens 

postadas que ficam no ar num período de 24 horas, destaques que podem ser 

mantidos por tempo indeterminado e também a opção de transmissão ao vivo.  
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Quadro 17 -Total de seguidores do Instagram das vilas gastronômicas. 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

O quadro 17 aponta o número aproximado de quantos seguidores cada vila 

gastronômica possui no Instagram. O Ca’dore Comida Descomplicada se destaca 

com cerca de 54 mil seguidores, ficando um pouco à frente da Mercadoteca, que 

mesmo sendo a mais antiga no mercado possui 52 mil seguidores na rede social. O 

Mercatto é o que possui o menor número com cerca de 3,5 mil seguidores.  

O Ca’dore e o Mercado Sal possuem mais seguidores no Facebook do que no 

Instagram e as demais vilas gastronômicas tem um maior engajamento no 

Instagram. Deve-se levar em conta tanto o Instagram como o Facebook, pois mesmo 

que o Instagram seja uma rede social mais ativa, o Facebook também tem seu 

impacto na visibilidade da marca e deve ter sempre campanhas que conversem 

entre si nas duas redes sociais.  
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Figura 38- Exemplo de post patrocinado 

 

Fonte: Instagram Mercado Sal, 2019.21 

 

De acordo com Costa (2017) o Instagram passou a ser uma rede com opção 

corporativa, pois permite impulsionar acessos, conforme mostra a figura 38, o que 

leva aos usuários a conhecer sua página e conteúdo, tornando assim mais eficiente 

o trabalho de comunicação com o público. 

Além dos posts tradicionais do feed, as vilas gastronômicas também 

patrocinam stories assim como vemos na figura 39. Uma das vantagens é o 

tamanho que ficam as publicações, uma vez que a imagem da publicidade ocupa a 

tela inteira, tornando a publicação mais imersiva. O usuário tem apenas uma 

informação para prestar atenção, mesmo que seja por alguns segundos, diferente do 

feed onde há uma rolagem contínua e a informação pode passar despercebida.  

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B3R5P0sHMke/> Acesso em 17 de Out 2019 

https://www.instagram.com/p/B3R5P0sHMke/
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Figura 39- Exemplo de Stories Patrocinado 

 

Fonte: Instagram Havilá, 2019 

 

De outra perspectiva, os stories também são muito utilizados pelos clientes 

das vilas gastronômicas, sabe-se que o instagram tem cerca de 1 bilhão de usuários 

ativos, e metade da base utiliza os stories diariamente (TUDO DE SHARE, 2019). 

Muitos usuários naturalmente postam suas experiências em seus stories e marcam 

as vilas gastronômicas, a partir dessa interação as vilas repostam o conteúdo em 

seu perfil, gerando um relacionamento de proximidade entre consumidor e empresa. 

Os conteúdos gerados no Instagram das vilas gastronômicas são variados, 

em sua maioria são post informativos e persuasivos, inclusive na mesma publicação. 

As estratégias que as vilas gastronômicas utilizam para atender ao desejo no 

consumidor são fotos de produtos e das operações, conforme mostram os exemplos 

da figura 40, esse tipo de conteúdo estimula a compra do consumidor e divulga as 

operações presentes na vila.  
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Figura 40- Posts gastronômicos 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

O conteúdo e a linguagem utilizada nas publicações de todas as vilas 

gastronômicas são similares, além de fotos dos pratos, as publicações também 

servem para divulgar eventos, promoções ou compartilhar experiências do público.  

Como estratégia para criar mídia orgânica e fazer com que o próprio público-

alvo faça propaganda do local, muitas vilas gastronômicas colocam elementos 

“instagramáveis”, como por exemplo, o mural interativo do Santa Villa e a escada 

minimalista do Fresh Live Market. 
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4.3.2 Promoção de vendas 

 

 Segundo a Associação Americana de Marketing (LAS CASAS, 1991, p.133), 

promoção de vendas "abrange as atividades que suplementam vendas pessoais e 

propaganda, coordenando-as e ajudando a torná-las mais eficazes". Kotler (2000) 

conceitua a promoção de vendas como “uma variedade de incentivos de curto prazo 

para encorajar a experimentação ou a compra de um produto ou serviço”.  

 Segundo Urdan, Urdan (2006) essa ferramenta consiste em acrescentar valor 

para o comprador, incentivando a compra. Esta ferramenta pode ser utilizada para 

diversos objetivos estratégicos. A promoção em vendas pode ser feita através de 

cupons, promoções, prêmios, concursos, sorteios, amostras, entre outros incentivos 

(KERI et al, 2008).  

 As promoções de vendas podem ter diversos objetivos. A seguir são 

apontados alguns dos tipos de promoção de vendas e seus objetivos mais 

encontrados nas vilas gastronômicas segundo Karin et al (2008): 

● Cupons: Estimula a demanda; 

● Ofertas: Aumenta a experimentação e retaliam as ações dos concorrentes; 

● Sorteios: Incentiva os clientes a consumirem mais, ou no caso de sorteio através de 

mídias sociais atraem novos clientes.  

● Displays de ponto de venda: Oferecem suporte para outras promoções dentro da 

ambiente. 

As promoções de vendas podem ter resultados rápidos e eficientes, porém se 

usada frequentemente, as empresas podem ter um resultado oposto, conforme 

afirma Kotler e Armstrong (1999). O objetivo das ações é atrair o público, quando as 

ações nas mídias se tornam repetitivas as ações se tornam obsoletas.  

 

O crescente uso da promoção de vendas resultou em um excesso de 

promoção similar ao que ocorre com a propaganda o que pode levar os 

consumidores a procurar promoções, enfraquecendo a habilidade destas 

em gerar uma compra imediata. (KOTLER e ARMSTRONG, 1999, p. 312). 

 

A figura 41 aponta exemplos de algumas das promoções de vendas que as 

vilas gastronômicas utilizam.  A maioria oferece descontos nos produtos, alguns 

deles ocorrem regularmente, inclusive em dias próprios como o caso do Souq 
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Gastronomia, que possui a “terça doublé”, conforme mostra o exemplo. Essa 

estratégia é utilizada para atrair o público em dias que possuem baixa frequência de 

consumidores e também estimular o consumo de uma bebida junto ao prato. 

 

Figura 41- Tipos de promoção de vendas 

 

Fonte: Autores, 2019 

  

O consumo de chopp é estimulado através de combos promocionais, isso 

ocorre devido à alta demanda deste produto, perecibilidade e possibilidade de 

retorno do cliente ao vender um tamanho maior ou mais de um chopp a um valor 

inferior.                           
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Figura 42- Tipos de promoção de vendas 2 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

Há participação de apenas duas vilas gastronômicas em realização de 

sorteios, o primeiro exemplo da figura, mostra o sorteio de uma das operações do 

Ca’dore Comida Descomplicada, e no outro realizado pelo Pátio Faivre, o exemplo 

de um sorteio realizado pela própria vila que acaba favorecendo todos os 

restaurantes do local. Dessa forma, os sorteios fazem com o número de seguidores 

das páginas aumentem, além de criar uma mídia orgânica (CRM ALL, 2018).  

Além das propagandas através dos meios de comunicação, algumas vilas 

utilizam a propaganda interna. O Havilá possui propagandas das operações nas 

portas da cabine dos banheiros. E vale destacar que o Mercado Sal possui um 

display de propaganda na área externa, conforme mostra a figura 43, esta é uma 

forma de realizar mídia indoor, esse conceito abrange qualquer tipo de mídia em um 

espaço fechado, capaz de segmentar a propaganda veiculada.    
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Figura 43- Display digital Mercado Sal 

 

Fonte: Autores, 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4.3.3 Relações Públicas/ Eventos  

 

O Institute of Republic Relations define as relações públicas como 

“estabelecer e manter a boa vontade e o entendimento mútuo entre a organização e 

seus públicos (BAKER 2005, p. 298)”. Para Urdan, Urdan (2006) relações públicas 

“Consiste em monitorar as perspectivas dos públicos da empresa, identificar 

possíveis questões de interesse e preocupação e desenvolver relações positivas 

com este público”.   

A necessidade das empresas exercerem atividades de relações públicas 

originou-se a partir das exigências do novo consumidor, que atualmente é muito 

mais rigoroso na escolha de empresas que mantém um bom relacionamento com a 

sociedade e mantém conduta ética. Portanto, as relações públicas estão muito mais 
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ligadas à credibilidade e a imagem que a empresa transmite do que na promoção de 

venda em si.  

 Nota-se o envolvimento das vilas gastronômicas em causas sociais como 

Outubro Rosa que é um mês dedicado a prevenção do câncer de mama, o qual 

afeta tanto mulheres como os homens. No post da figura 44, vê-se uma parceria da 

vila gastronômica Mercado Sal com o Boticário a fim de promover a beleza, onde foi 

realizado um evento para a doação de lenços para pessoas com câncer de mama 

que foram entregues ao Hospital Erasto Gaertner de Curitiba, além disso, houve 

sorteios e brindes. 

 

   Figura 44- Campanha Outubro Rosa. 

 

Fonte: Facebook Mercado Sal, 201922 

 

As relações públicas neste caso estão presentes também nos eventos 

promovidos nas vilas gastronômicas. Os eventos são classificados como estratégias 

de comunicação que envolve relacionamento e retenção do consumidor. Segundo 

Meirelles (1999) conceitua-se evento como sendo um instrumento institucional e 

promocional, que visa criar uma imagem acerca da empresa.  

 
22 Disponível em: https://www.facebook.com/mercadosal/ Acesso em 03 de dez 2019. 

https://www.facebook.com/mercadosal/
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 De acordo com a tipologia, os eventos realizados nas vilas gastronômicas em 

sua maioria são festivais e exposições. A utilização desta estratégia visa divulgar e 

formar networking, resultando em um aumento na movimentação, da troca de 

conhecimento e na divulgação do restaurante ou no contexto das vilas 

gastronômicas. 

Em Curitiba, observa-se uma forte tendência em eventos gastronômicos, 

esses eventos são realizados com base em um determinado produto, ingrediente, ou 

categoria de comida; como por exemplo, o Festival Pão com Bolinho, Festival de 

petiscos, Festival de comida vegetariana, etc. O Entrevistado E2, afirma que suas 

operações participam frequentemente desses festivais gastronômicos e isso acaba 

sendo atrativo para o público.  

Outro exemplo de como os eventos contribuem para a divulgação e 

atratividade da vila gastronômica, é a Mercadoteca, que está lançando o Festival de 

vinho, que é um evento assinado pelo grupo Vino!, atual proprietário da 

Mercadoteca.  

 

Figura 45- Festival de vinho- Mercadoteca. 

 

Fonte: Autores, 2019 
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4.4 PRAÇA 

 

Segundo Coughlan (2012) a concorrência não vem apenas de empresas em 

operação, mas também de concorrentes potenciais ou de recém chegados ao setor. 

Esses concorrentes são definidos em duas categorias, segundo a revista Pequenas 

Empresas Grandes Negócios (2013): Concorrente direto é aquele que vende o 

mesmo produto para um mesmo público alvo e o concorrente indireto é aquele que 

vende um produto diferente, porém atinge o mesmo público alvo, podendo ser um 

produto substituto. 

As operações dentro de cada vila gastronômica não são vistas como 

concorrentes, pois são geridas de forma a não repetirem produtos. O quadro 18 

aponta as vilas gastronômicas e suas respectivas localizações com análise 

demográfica de lugares próximos num raio de 2km, levando em consideração 

lugares públicos e de grande circulação de pessoas.  

As vilas gastronômicas são concorrentes diretas entre si e qualquer outro 

estabelecimento de comida sendo como concorrente indireto, como fast food, 

restaurantes, delivery de comida, shopping centers, feiras gastronômicas, dentre 

outros. De acordo com a classificação realizada neste trabalho, não foram 

considerados concorrentes bares e casas noturnas, pois não atendem ao critério de 

ambiente familiar estabelecido pelas vilas gastronômicas.  

 

Quadro 18-Mapeamento da concorrência ao redor das vilas gastronômicas 

Vilas 
Localização Lugares próximos 

(raio de 2km) 

Concorrentes 

  

 Ca’dore 

  

 Av. José 

Gulin, 105 – 

Bacacheri 

Parque Bacacheri, Museu 

Egípcio e RosaCruz, 

Aeroporto do Bacacheri, 

27º Batalhão Logístico 

Mercadorama, Restaurante 

Boccacio, O Fornari (pizzas e 

massas), Kuamrak 

(restaurante japonês), Bar 

Edmundo, Pizzaria D’Olga, 

Pirata Burgers, Restaurante 

Mar e Terra, Pizzaria Baggio. 
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Fresh Live 

Market 

Alameda 

Doutor Carlos 

de Carvalho – 

Bigorrilho 

3 hospitais, hemobanco, 

praça da Espanha, Parque 

Gom, Pólo gastronômico 

na avenida Vicente 

Machado. 

 Mercado Express, Soho 

Burger Gallery, Genius 

(pizzaria), Tapiocaria Moura, 

Restaurante Champagnat, 

Cia do Pastel, Whatafuck, 

Pizza. 

Havilá 

Gastronomia 

R. Francisco 

Derosso, 161 

–Xaxim 

Linha verde sul, Spazio 

Van Eventos, Big Baile 

Clube 

 MC Donald’s, Oro Dolci 

(doceria),  Restaurantes 3 

Fazendas, Costelão 

Tradição, Primo 

Piatto(restaurante) 

Mercadoteca R. Paulo 

Gorski, 1309 –

Mossunguê 

 Park Shopping Barigui, 

Paróquia São João Batista 

Precursor. 

Carrefour Hipermercado, 

Olivença Cozinha Ibérica, 

Ushuaia Bar, Kairiki 

Japanese Cuisine, Massa 

Fresca (Italiano), Pizzaria 

Atolinni 

Mercado Sal R. Itacolomi, 

1515 – Portão 

Shopping Palladium, 

Hospital do Trabalhador, 

Shopping Ventura. 

Família Dom Gil Pizzaria, 

Ferpa’s Bar, Rosana 

Confeitos(confeitaria),  

Subway, Caçarola Buffet, Bar 

e Restaurante do Gaucho, 

Ristorante e Eventos Don 

Giuseppe 

 

Mercatto 

7233 

Av. Manoel 

Ribas, 7233 

Santa 

Felicidade 

Cemitério Santa 

Felicidade, Memorial da 

Imigração Italiana, Clube 

Mercês. 

Festval Santa Felicidade, 

Petiscaria do Victor, 

Pizzarella Santa Felicidade, 

Restaurante Veneza, 

Restaurante e Café Colonial 

Mansão Merano, Camarão 

Dourado, Restaurante 
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Madalosso 

  

Pátio Faivre 

  

 R. Dr. Faivre, 

229 – Centro 

Teatro Guaíra, Passeio 

Público, Hospital das 

Clínicas, Colégio Estadual 

do Paraná, UFPR, Estádio 

Couto PerSP 

 Via Faivre(restaurante), RU 

central UFPR, Habibs, Marbô 

Bakery (restaurante), 

Pizzaria Água na Boca, 

Páprica Vegan (lanchonete) 

Santa Villa R. Francisco 

Derosso, 809- 

Xaxim 

Bosque Reinhard Maack, 

Santuário São Francisco 

de Assis, Linha verde Sul 

 Aji Sushi, Costelão 

Tradição, Fino Sabor 

Sorvetes, MC Donald’s, 

Primo Piatto(restaurante) 

Souq Av. Iguaçu, 

4399 - Vila 

Izabel 

9º Distrito policial, Colégio 

Marista Paranaense, 

Uniandrade, 

 Flavor Pizza, Porão 

Italiano(pizzaria), Bela 

Vista(padaria), Confeitaria 

sem açúcar, A casa do 

Ferreiro(hamburgueria), 

Imaginum Sushi 

  

 Vila Urbana 

  

R. Marechal 

Deodoro, 686 

Centro 

Passeio Público, Terminal 

Guadalupe, Praça 

Tiradentes, Praça Carlos 

Gomes, Praça Rui 

Barbosa, Praça Santos 

Andrade, UFPR, Teatro 

Guaíra, UTFPR 

MC Donald’s, Jokers(bar), 

Verão Natural(vegetariano), 

Sale Pepe(restaurante),  

Míssal Shawarma (sírio) A 

casa do pão(padaria) 

Fonte: Autores, 2019 

 

Nota-se que a Vila Urbana e o Pátio Faivre estão localizados no centro, por 

isso estão redor de diversos concorrentes indiretos, entretanto, sua demanda pode 

não ser afetada pelo fato de estar posicionado em uma área de alto fluxo de pessoas 

e prédios. O Pátio Faivre se destaca por estar localizado em uma região de 

faculdades, colégios e teatro, o que faz com que seu público seja 
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predominantemente jovem. Esses locais são atrativos para quem busca 

entretenimento logo após o expediente.  

Vilas gastronômicas como Mercado Sal, Ca’dore, Souq e Mercatto estão 

localizadas em áreas residenciais e possuem como concorrentes outros 

restaurantes. Outro fator de atratividade dessas regiões são que os clientes podem 

estacionar os carros ao redor da vila sem precisar usar o estacionamento. É uma 

desvantagem pelo não uso do estacionamento pago, e uma vantagem em atrair 

também os que não estão dispostos a usufruir deste serviço.   

As vilas gastronômicas Mercatto 7233 e Fresh Live Market estão localizadas 

em pólos gastronômicos conhecidos pela cidade. Ou seja, possuem diversos 

concorrentes diretos como restaurantes tradicionais e também aproveitam do fluxo 

pré-existente. 

Existem vilas gastronômicas próximas umas das outras, se tornando 

concorrentes diretas, como é o caso do Havilá e Santa Villa. Porém esta estratégia 

pode ser favorável para ambas, uma vez que acabam, juntas, atraindo maior público.  

O fato das vilas estarem localizadas em bairros distintos espalhados pela 

cidade, incentiva o público a participar por exemplo, de happy hour pós expediente 

em dias de semana, mostrando que as pessoas podem passar o tempo que 

passariam no trânsito em seu trajeto para casa em horário de grande fluxo com 

amigos e colegas.  
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 5.0 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS. 

 

Com base no presente estudo do setor das vilas gastronômicas, foi realizado 

um levantamento dos principais pontos que podem ser melhorados nas empresas. 

Neste caso, foi possível chegar a propostas para dois interessados distintos, sendo 

eles os gestores gerais das vilas gastronômicas e os lojistas. 

As ações são fundamentais para a empresa conseguir atingir seu objetivo, ou 

seja, são os meios pelos quais a vila gastronômica irá realizar suas estratégias 

mercadológicas. Os próximos tópicos serão descritas possíveis ações que possam 

ser realizadas no setor.  

I. IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO- ALVO 

 A definição do público-alvo tem um papel fundamental para a segmentação 

da empresa, ou seja, através desse grupo de pessoas com características e 

necessidades parecidas, que as empresas buscam tomar decisões estratégicas. A 

segmentação aumenta a precisão de marketing da empresa e geralmente as tornam 

mais eficientes.  

A empresa pode criar um produto ou serviço mais adequado e oferecê-lo a 

um preço apropriado ao público-alvo. A escolha de canais de distribuição e 

de comunicação se torna mais fácil. A empresa também enfrenta menos 

concorrentes em um segmento específico (KOTLER, 2000 p. 279). 

Durante as entrevistas, houve uma fala recorrente sobre desenvolverem 

ações para todos os tipos de públicos. De acordo com o entrevistado E1, “a gente 

faz as campanhas para todos os tipos de público, atendemos tanto famílias, quanto 

grupo de amigos até mesmo festas de aniversários”. O fator positivo dessas ações é 

justamente atingir o máximo de pessoas sem distinção de faixa etária, classe, grau 

de instrução e gênero, porém acaba deixando os gestores a mercê de campanhas 

míopes. Portanto, sugere-se que as vilas gastronômicas façam uma pesquisa de 

identificação de público para definir a persona de cada vila gastronômica, pois de 

acordo com Spadin e Quincoses, 2015 apud Turchin (online, s/p) “a criação da 

persona da marca é uma das principais estratégias para a humanização da marca. A 

persona deve levar em conta a história da marca, características emotivas e físicas, 

personalidades, valores e ideias compatíveis com o público alvo”.   
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A pesquisa de identificação pode fornecer a caracterização dos clientes nos 

aspectos quantitativos, definindo o potencial de mercado, participação da empresa 

no mercado, entre outros, ou uma caracterização em aspectos qualitativos, como 

informações sobre ao estilo de vida, características comportamentais, entre outros 

(SEBRAE 2019). 

Com base nos resultados das pesquisas, a vila gastronômica poderá 

segmentar os clientes para elaborar campanhas promocionais direcionadas a um 

determinado público, fazendo com que tenha maior eficácia nos resultados das 

ações. Além de campanhas, os gestores poderão definir seu mix de produto com a 

preferência dos seus consumidores e potencial desempenho, como por exemplo 

vilas gastronômicas que já incluem outros segmentos em seu mix. Um exemplo é o 

caso do Havilá Gastronomia que pré-determina os restaurantes que vão fazer parte 

da vila gastronômica, assim como ilustrado na figura 46.  

Figura 46: Definição de Mix Havilá Gastronomia. 

 

Fonte: Instagram Havilá, 2019 23 

II. FIDELIZAÇÃO 

Hoje um dos problemas mais presente nas vilas gastronômicas é a falta de 

estratégias para a fidelização de clientes. Observa-se muitas campanhas para atrair 

o públicos e poucas para mantê-los. Segundo Bogmann (2000) “Fidelizar é 

transformar um comprador eventual em um comprador frequente. É fazer com que 

esse cliente compre cada vez mais e até divulgue a empresa.” Já de acordo com 

Moutella (2002) a fidelização só acontece porque existe um relacionamento pautado 

 
23 Disponpivel em: https://www.instagram.com/havilacwb/ Acesso em 03 de dez 2019.  

https://www.instagram.com/havilacwb/
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em emoções, que ocorre na conquista a partir de atitudes ao longo prazo que geram 

confiança.  

 A fidelização começa internamente com programas de capacitação e 

motivação para funcionários, principalmente os que têm contato direto com o 

consumidor final, pois ao falar com o funcionário o cliente tem a percepção que está 

dialogando com a empresa e se comporte em nome da empresa, por isso é 

indispensável relacionamento estratégico para trazer resultados. (MOUTELLA, 

2002).  

Como estratégia para fidelização dos clientes das vilas gastronômicas, 

sugere-se que os gestores desenvolvam cupons de descontos para serem entregues 

após as compras. A vantagem incentiva, o cliente a retornar a consumir no local, 

além de proporcionar uma experiência que faça com que os consumidores não se 

limitem a consumir sempre nos mesmos restaurantes. 

Recomenda-se dois modelos para esta ação, o primeiro modelo seria tickets 

de descontos que podem ser destacados a cada compra, assim como mostra o 

modelo utilizado por uma grande rede de fast food da figura 47. Esse modelo possui 

um custo menor e poderá ser distribuído ao final de cada compra.  

Figura 47: Cupom destacável. 

 

Fonte: Pinterest, 201924 

 

 
24 Disponível em: https://br.pinterest.com/lasergrafica/panfletos/ Acesso em 03 de dez 2019.  

https://br.pinterest.com/lasergrafica/panfletos/
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 A segunda opção de desconto é mais elaborada, pois se trata da confecção 

de um bloco de vouchers, a diferença dos tickets é que esse tipo de desconto possui 

um custo mais elevado, por isso recomenda-se a fazer ofertas de pratos mais 

requintados ou de maior valor agregado. Neste caso o a cliente só pega o bloco de 

vouchers a cada R$100,00 em compras e retira em um quiosque parceiro da 

promoção, após realizar um cadastro com seus dados. 

Figura 48- Bloco de Voucher de desconto 

 

Fonte: Autores, 2019  

Em ambos os casos, cada operação irá formular seu próprio desconto em 

parceria com a vila gastronômica, que se encarregará pela formulação dos vouchers 

e pela distribuição. Entretanto, não é recomendado utilizar as duas promoções 

simultaneamente, pois pode tornar a campanha obsoleta e o cliente pode não 

perceber vantagem em adquirir as ofertas. Deve-se também utilizar as campanhas 

em períodos sazonais, datas comemorativas, como por exemplo, o aniversário da 

vila gastronômica.   

III. COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

 A comunicação integrada é um “processo de comunicação que abrange o 

planejamento, a criação, a integração e a implementação de diversas formas de 

publicidade, promoções de vendas, eventos, etc” (SHIMP, 2009 p.29). Desse modo 

é necessário que haja o planejamento de todas as ações necessárias para que a 
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comunicação seja incorporada a fim de dialogar e interagir cumprindo seus objetivos 

de ações, de acordo com Vasconcelos (2009, p. 24) “planejar a comunicação é 

apresentar uma mensagem de forma a despertar no público-alvo a percepção 

desejada para a conquista do retorno objetivado”. 

        As vilas gastronômicas fazem campanhas principalmente em redes sociais, que 

muitas vezes acaba tornando as promoções repetitivas e obsoletas. Portanto, 

recomenda-se que utilizem outros meios de comunicação que conversem com o seu 

público, em específico a utilização de rádios que tenham a ver com o segmento de 

público desejado. 

 Rádios são um meios de comunicação onipresente, uma vez que a pessoa 

pode ouvir tanto no trabalho quanto em momentos de lazer, sendo também a única 

mídia que pode ser consumida simultaneamente, ou seja, o consumidor ouve a rádio 

enquanto faz outras atividades. Este meio de comunicação é uma das formas mais 

eficazes de impactar um número alto de pessoas, chegando a alcançar cerca de 52 

milhões de brasileiros, no qual 89% dos ouvintes estão entre a capitais do Brasil e 

em suas regiões metropolitanas, sendo o maior horário de pico de audiência durante 

as manhãs e finais de tarde, ou seja, em horários que o trânsito é intenso 

(CONNECT MIX, 2017). 

 A utilização das rádios como meio de comunicação pode ter vantagens e 

desvantagens como qualquer outro meio de comunicação. Shimp (2009 p.455), 

aponta como pontos fortes a possibilidade de alcançar múltiplos segmentos, 

relacionamento, economia, tempo de espera curto e uso de personalidades locais. 

Entretanto, como desvantagem o autor aponta a desordem, dificuldade de compra e 

a falta de imagens. 

 O objetivo das campanhas é atingir o público que está encerrando o horário 

de expediente e acaba passando mais tempo no trânsito. Em cidades como São 

Paulo é comum que trabalhadores aguardem em estabelecimentos e aproveitem o 

chamado ‘’happy Hour’’ no horário aproximado das 18 às 20 horas, esperando o 

trânsito reduzir antes de irem para casa. A tendência é que o mesmo ocorra em 

Curitiba, pois a cidade tem tido um crescimento populacional e consequentemente 

um aumento no trânsito.  

 As vilas gastronômicas devem se tornar parceiras de rádios como a 98 fm que 

possui um engajamento por parte do seu público. Essa rádio realiza promoções e 



107 
 

 

 

sorteios em troca de informação de trânsito. A vila gastronômica pode oferecer 

vouchers para que a rádio realize a campanha. Ações como essas, realizadas 

durante esse período estimula o público a avaliam a possibilidade de visitar o local.  

 

IV. INOVAÇÃO 

 Segundo Hooley, Piercy, Nicoulaud (2011), a inovação pode surgir a partir de 

muitos fatores diferentes, seja na reinvenção de um negócio ou na experiência de 

atendimento ao cliente. Dentre essa necessidade de inovar a empresa pode passar 

por pressões internas ou externas, conforme mostra a figura 49.  

Figura 49- Pressões e estímulos à inovação.

 

Fonte: Hooley, Piercy e Nicoulaud 2011 p. 263 

Segundo Tidd e Bessant (2015, p. 30), “[...] há diferentes graus de novidade, 

desde melhorias incrementais menores até mudanças realmente radicais que 

transformam a forma como vemos ou usamos algumas coisas”. Dessa forma, a 

inovação agrega valor aos produtos de uma empresa, diferenciando-a, ainda que 

momentaneamente, no ambiente competitivo. 

A primeira recomendação de inovação para as vilas gastronômicas é a  

instalação de catracas, elas não teriam custo para o cliente e seria supervisionada 

por um segurança. A proposta surgiu da necessidade de acompanhar o fluxo de 

pessoas das vilas para eventuais estratégias. Esse dados impactam diretamente no 

planejamento do gestor da vila gastronômica e do lojista, pois assim é possível criar 

campanhas específicas para horários e dias pouco fluxo.  

Uma segunda proposta seria os lojistas atenderem nichos, segundo o 

entrevistado E3, seu faturamento aumentou em 20% após inserir produtos sem 
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glúten em seu cardápio. Isso porque segundo a Prefeitura de Curitiba (2019), a 

cidade pode ser a “capital dos Celíacos”, que são pessoas portadores de uma 

condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten. Neste caso, foi 

realizada uma adaptação de insumo, fazendo com que a empresa recebesse um 

certificado, e consequentemente conquistasse mercado.  

A estratégia de nichos de mercado é uma opção viável para pequenas e 

médias empresas que enfrentam as grandes disputas por espaços no mercado 

(HOOLEY, SAUNDER E PIERCEY, 2001). Kotler (1998), pontua que geralmente os 

nichos atraem um ou mais competidores por serem espaços menores de demanda 

quando comparados com outras segmentações. Se especializar em nichos pode 

trazer vantagens competitivas para os lojistas dentro das vilas gastronômicas.  

E por fim, recomenda-se parcerias com deliverys , como Uber eats, Rappi e 

James. Segundo a entrevista E1, o movimento em períodos sazonais como dias de 

chuva e inverno, fazem cair o movimento, por isso muito lojistas já estão 

cadastrados em aplicativos de delivery, entretanto uma parceria direta com a vila 

gastronômica poderia ter resultados mais eficazes em relação a demanda dos 

produtos.  

A parceria faria com que os clientes pudessem sentir a experiência da vila 

gastronômica, ou seja pedir pratos de restaurantes variados e pagar apenas por uma 

taxa de serviço. O Ca’dore Comida descomplicada já utiliza seu próprio aplicativo 

para delivery, porém é pouco divulgado. Sugere-se uma maior divulgação neste 

serviço, pois há tendência de aumentar o faturamento da vila gastronômica.  
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6.0 SISTEMA DE CONTROLE 

 

De acordo com Hair et al (2014, p.164) “a mensuração é o processo de 

desenvolver métodos para caracterizar ou quantificar sistematicamente as 

informações sobre pessoas, eventos, ideais ou objetos de interesse” e Hooley (2011) 

exemplifica que a mensuração da demanda do mercado precisa ser simples a sua 

compreensão do setor em questão. Muitas empresas utilizam previsões baseadas 

em demanda passada, que podem ser dividida em quatro componentes: tendências, 

ciclo, sazonalidade e eventos irregulares.   

Para mapear os clientes e as atividades deles sem levar em consideração o 

seu ticket médio são utilizadas três métricas, que de acordo com Farris (2012) são 

elas: contas de clientes, que é a quantidade de clientes por um período específico, 

recência que se refere ao período de tempo desde a última compra feita e a taxa de 

retenção que é a razão entre o número de clientes retidos e os que estão em risco.  

Para fazer a contagem de clientes sugeriu-se a inserção de catracas que 

medem a entrada e a saída dos clientes nas vilas gastronômicas por um 

determinado período de tempo e pelos dias da semana para que haja ações em dias 

e horários mais ociosos. No quesito da recência do cliente que é o período de tempo 

desde a última compra, propõe-se blocos de voucher que a pessoa faz um cadastro 

com suas informações básicas de nome, idade, telefone e e-mail para recebê-lo com 

isso toda a vez que o consumidor for a vila gastronômica haverá um controle da 

última compra feita pelo cliente assim quando houver a inatividade, pode-se realizar 

estratégias para o comprador voltar à vila. Também consegue mensurar a 

porcentagem de cliente ativos, nisso entra o número de retenção que estabelece o 

número de clientes permanentes e os que estão risco pelo tempo ocioso. . 

 Para a mensuração dos anúncios em rádios, estimar o engajamento ao vivo 

de interações com o público. Essa interação pode acontecer por meio de mensagens 

por aplicativo próprio da rádio, whatsapp, ligações e redes sociais, pois essas 

ferramentas estão presentes nas rádios. A rádio foi escolhida pelo amplo alcance de 

públicos diferentes tanto em relação à faixa-etária, gênero e classe social, para 

estimular o envolvimento do público com as rádios. Oferecer cupons de descontos e 

brindes, utilizar-se da métrica de exposição que é o custo do anúncio sobre a 
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quantidade de exposições que no caso seriam as interações. Segue modelo de 

Farris (2012):  

Custo de exposição =           Custo do anúncio ($) 

                                              ____________________ 

                                              Custo de exposição (n°) 

 

Em relação à fidelização e lealdade dos clientes pode-se medir a consciência 

de marca, que é a porcentagem da população total que conhece a marca da vila 

gastronômica juntamente com a porcentagem da lembrança e conhecimento do 

produto e/ou sua propaganda. De acordo Ornelas (2013) lealdade e fidelidade 

possuem o mesmo conceito, contudo são noções diferentes, embora em estreita 

relação. Para Monteiro (2016) apud Gustafsson & Johnson (2002) “definem lealdade 

como a intenção ou predisposição para o consumidor voltar a comprar.” Para Farris 

(2012) a construção da métrica de lealdade inclue os gastos, disposição de pagar 

mais e a disposição para procurar, sendo ela uma métrica informal, mas suas 

métricas específicas avaliam aspectos desta ação, podendo indicar fluxo de receitas 

futuras.  

Ações de inovação podem ser medidas através da receita da empresa, ou 

seja, o aumento no faturamento em porcentagem pode dizer se a empresa está 

obtendo resultado a partir das ações.  Além de calcular o volume das vendas 

realizadas nos aplicativos de entregas, que podem demonstrar dados para a 

empresa desenvolver campanhas promocionais para canais de vendas com maior 

rentabilidade.  
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7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo geral deste trabalho foi realizar uma análise do mercado atual de 

vilas gastronômicas da cidade de Curitiba. A partir dos resultados concluiu-se que as 

vilas gastronômicas estão se tornando um espaço de convivência para todos os 

tipos e públicos. Antes pessoas que buscavam segurança e conforto em shoppings 

centers, acham os mesmos requisitos em vilas gastronômicas, porém com um 

ambiente mais agradável a céu aberto mais próximo da natureza. 

Umas das principais tendências do setor é o fato das vilas se estabilizarem 

em regionais atendendo a demanda e necessidade das pessoas locais. Durante as 

entrevistas realizadas, foi observado que esse é um fator decisório na hora de abrir 

uma vila gastronômica, e pode continuar influenciando na decisão de novos 

entrantes, visto que ainda possui muitas regiões de Curitiba inexploradas por esse 

modelo negócio e que possuem um grande potencial de mercado.  

A partir dos dados socioeconômicos e culturais, é possível abrir 

estabelecimentos segmentados e com posicionamento adequado para um 

determinado tipo de público, fazendo assim, todo seu planejamento de abertura e 

investimento de acordo com tais análises apresentadas e de pesquisas futuras. Com 

a grande abertura desses estabelecimentos, é necessário pressionar órgãos 

públicos para a regulamentação específica, visto que a regulamentação traz uma 

abertura para práticas conscientes e sustentáveis em relação às leis.  

Conclui-se também que as vilas gastronômicas em sua maioria, possuem 

similaridades em sua composição de mix de produtos e na execução de suas 

estratégias mercadológicas. Por isso recomendam-se estratégias baseadas em 

teorias, com objetivos de atrair e reter o público já existente nas vilas gastronômicas. 

Foi analisado que este é um setor recente que ainda está em desenvolvimento e 

crescimento na cidade, por este motivo as empresas já existentes e novas entrantes 

devem optar por inovações, a fim de evitar a saturação do mercado. Ou seja, as 

vilas gastronômicas tem um ciclo de vida prolongado, mesmo que algumas já 

tenham encerrado suas atividades, portanto esta tendência ainda é crescente e há 

muitas possibilidades de se reinventar, mas que haja planejamento e visão de 

mercado para que novos entrantes e os que já estão estabelecidos permaneçam 

hodierno e singular.  
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APÊNDICE 1 

 

CHECK LIST DE VISITA IN LOCO: 

 

NOME DA VILA:  

Endereço: Área residencial: (    ) Sim       (      ) Não    

Dia/ Horário de funcionamento:  

Capacidade:  

Tamanho: Pet Friendly:  (    ) Sim          (      ) Não    

Área Kids: (    ) Sim            (      ) Não                Pago: (    ) Sim            (      ) Não       

Estacionamento: (   ) Sim  (   ) Não                    Pago: (    ) Sim            (      ) Não      

 

 

Comentários Gerais:   

Limpeza:  

Som Ambiente:  

Decoração:  

Segurança:  

 

 

Nome das lojas Segmento 
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APÊNDICE 2 

 

ROTEIRO GESTORES/ LOJISTAS: 

 

1 -Você poderia começar se apresentando rapidamente? Nome, idade, profissão 
atual.  
 

2 - Antes da vila gastronômica, qual era sua profissão? 

 

3 - Sempre teve interesse em gastronomia ou decidiu embarcar neste mundo pelo 
modelo de negócio?  
 

4 - O fato de ser tendência influenciou você a entrar para o ramo? Acha que é um 
movimento que veio para ficar? 

 

5 - Pra você como é o cenário da gastronomia curitibana? Qual a sua visão sobre o 
público? 

 

6 - Levou quanto tempo pra colocar em prática desde o projeto inicial até a 
inauguração? Quais tipos de planejamento foram necessários? 

 

7 - Tiveram dificuldades com a implementação do projeto? 

 

8 - Com qual propósito a vila foi criada? Qual o significado do nome? De onde veio a 
inspiração? 

 

 9 -Quais são os diferenciais do local?  
 

  
10 - Como é feita a divulgação?  
 

11- Vocês fazem algum tipo de mídia off-line? 

 

11 - Que ações vocês fazem para atrair o público? 

 

12 - Qual o critério para selecionar os negócios para a vila? Vocês divulgaram e as 
pessoas entraram em contato ou buscaram negócios específicos? 

 

13 - Você realizam algum tipo de treinamento/suporte com os comerciantes? 

 

 14 - Como sua vila já está há um tempo no mercado, como é a rotatividade de 
restaurantes? Os que fecharam encontraram quais tipos de dificuldade? Há uma 
reavaliação do cenário antes de incluir um novo negócio? 

 

15 - O que você diria ser um fator de sucesso para abrir um restaurante na vila? 
16- O ticket médio da vila é avaliado como um fator de sucesso? 
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17 - Poderia nos contar o valor do aluguel de um restaurante (pode ser um valor 
aproximado)? O contrato é anual? Neste investimento inicial, tem uma taxa de 
adesão? 

 

 


