
Dois meses depois da lei seca, bares amargam prejuízo  
Maria Carolina Nomura 
 
Medidas como levar o cliente para casa mostram-se ineficientes para aumentar a freqüência 
nos locais 
 
Implementar medidas como levar o cliente para casa ou dar desconto para quem não bebe, 
mas acompanha amigos que gostam de "molhar o bico", não foi suficiente para equilibrar o 
prejuízo causado pela lei seca em bares e restaurantes. 
 
A norma, em vigor há quase dois meses, torna ilegal dirigir com concentração de álcool a 
partir de dois decigramas por litro de sangue e pode ocasionar multa de R$ 955, perda da 
carteira de motorista ou detenção do condutor, dependendo do teor alcoólico flagrado. 
 
A menor quantidade de pessoas embriagadas ao volante diminuiu o índice de mortes no 
trânsito: no primeiro mês de aplicação da lei, o número de mortos em estradas federais caiu 
12% em relação ao mesmo período do ano passado. 
 
Entretanto, reduziram-se também o movimento e o lucro de alguns segmentos. 
 
Segundo Percival Maricato, diretor jurídico da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes), o prejuízo sofrido por empresas do setor foi de 30% a 40%, apesar das 
medidas que, na avaliação dele, "foram somente paliativas". 
 
No Bar da Dida, que fica nos Jardins (zona oeste), o movimento caiu cerca de 40%. Para atrair 
a clientela, a proprietária Adriana Oddi, 32, deixou à disposição dos clientes um carro com 
motorista para levá-los para casa de graça, mas a medida não teve sucesso. "Em uma 
semana, se usaram duas vezes [o carro], foi muito", lembra. 
 
Apesar do desfalque no caixa, a empresária se diz a favor da lei. "Não agüentava mais bêbado 
fazendo xixi fora do vaso." 
 
Barriga cheia 
 
Se, por um lado, o consumo de bebidas alcoólicas caiu, as pessoas passaram a comer mais, de 
acordo com os empresários ouvidos pela Folha. 
 
Foi pensando justamente na fome do cliente que o bar Porto Luna, no Itaim Bibi (zona oeste), 
fez uma promoção para angariar freqüentadores. 
 
De acordo com o sócio-proprietário Marcelo Mello, 35, a cada grupo de quatro pessoas, aquele 
que não bebe, ou seja, o "amigo da vez", ganha um jantar completo, com todas as bebidas 
não-alcoólicas incluídas. "Conseguimos recuperar 15% do movimento, o que é um bom sinal, 
uma vez que havíamos perdido 30%." 
 
Com isso, o empresário diz que consegue atrair grupos maiores de amigos, o que compensa a 
redução do consumo com a lei seca. 
 

 
Leia mais: 
 
Proibição de charutos conta seis meses e nenhuma autuação 
 
Zero foi o número de multas aplicadas, segundo a Secretaria Municipal de Coordenação das 
Subprefeituras, no tempo de vigência da lei que proíbe o fumo de charutos, cigarrilhas e 
cachimbos em bares e restaurantes da capital sem local apropriado para essa atividade. A lei 
nº 14.695 complementou a lei nº 10.862, de 1990, que proibiu fumar em estabelecimentos 
fechados nos quais for obrigatório o trânsito ou a permanência de pessoas. A multa para os 



estabelecimentos que forem flagrados desrespeitando essas leis é de R$ 872 ou 10 UFMs 
(Unidade Fiscal do Município). 
 

 
Leia mais: 
 
Bar de bairro aumenta clientela  
 
A prudência em não arriscar dirigir embriagado fez com que os motoristas descobrissem os 
bares próximos às suas casas. Dessa maneira, conseguem tomar uma bebida alcoólica sem 
terem de pegar no volante. 
 
De acordo com Vera Mattos, sócia-proprietária do bar Salommão, que fica na zona sul, rostos 
novos têm aparecido no bar. "Percebi que são pessoas que moram na região. São novos 
clientes." 
 
Para cativá-los, Edson Crescitelli, da ESPM, aconselha o empresário a reforçar a divulgação do 
bar na localidade. A distribuição de panfletos, por exemplo, pode ser uma alternativa. 
 

 
Leia mais: 
 
Adoção de táticas requer pesquisa  
 
Serviço precisa condizer com o grau de sofisticação do negócio e deve ser divulgado 
 
Criatividade é o que não falta ao empreendedor brasileiro, principalmente quando o objetivo é 
driblar uma crise que afeta diretamente o bolso. 
 
Mas, mesmo para ser criativo, é preciso ter critério, segundo o coordenador do curso de pós-
graduação em marketing de serviços da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), 
Edson Crescitelli. 
 
"É preciso fazer uma pesquisa com os clientes, mesmo que informal, para saber o que querem 
de serviço no bar", afirma. 
 
"O grau de sofisticação da medida deve ser condizente com o grau de sofisticação do negócio", 
complementa João Paulo Siqueira, professor de marketing da Trevisan Escola de Negócios. 
 
Para Siqueira, se o cliente paga uma conta de R$ 20, não quer ter um gasto igual para usar o 
serviço de ser levado em casa oferecido pelo bar. "Por isso, planejar as ações e calcular o seu 
custo é fundamental", diz. 
 
Caso o empresário tenha feito convênios com pontos de táxi para a corrida sair mais barata ou 
tenha algum tipo de promoção para os abstêmios, é importante que isso seja divulgado no site 
do bar, segundo Antônio Cosenza, professor de marketing da Fundação Getulio Vargas. 
 
Em cadeia 
 
Enquanto os donos de bares e restaurantes já estão pensando em como reverter o quadro de 
mesas vazias, pequenos fornecedores de bebida ainda estão no vermelho. 
 
Na Costi Bebidas, a venda de destilados caiu 26%. A de vinho, 24%, e a de cerveja, 32%. "Os 
pedidos de água e refrigerante subiram 27%. Ainda assim, tivemos prejuízo", diz o 
proprietário Cláudio Costi, 40. 
 
Para aumentar a clientela, Costi está tentando firmar parcerias com empresas de eventos e 
focar no consumidor final. 
 



Os taxistas tampouco estão comemorando. Segundo Ricardo Auriemma, presidente da 
Associação das Empresas de Táxi de Frota do Município de São Paulo, aumentou o número de 
corridas, mas não o faturamento. "As pessoas vão de táxi a locais próximos a suas casas." 
 
Mas, apesar da aparente crise no setor de bebidas, Antônio Cosenza, da FGV, diz acreditar que 
o momento é de ajuste de comportamento. "Até o final do Carnaval, a situação estará 
normalizada, porque as bebidas alcoólicas nunca vão deixar de ser consumidas, principalmente 
em celebrações como Natal e Ano Novo." (MCN) 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 17 ago. 2008, Negócios, p. 2-3. 


