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Fernando Scheller

Tarde de quinta-feira. O empre-
sário Facundo Guerra, 37 anos,
recebe a reportagem do Estado
em seu escritório – uma grande
sala com cerca de dez mesas em
círculo, onde funciona o cérebro
de um negócio que inclui quatro
casas noturnas em operação e
duas que serão abertas até o fim
do ano. Na mesa de Guerra – nas-
cido na Argentina, mas naturali-
zado brasileiro – uma edição de
Os Donos do Poder, de Raymun-
do Faoro. Entre decisões sobre
DJs e decoração das novas casas,
o empresário dá os toques finais
em sua tese de doutorado sobre
o voto eletrônico no Brasil.

O doutorando da PUC vê a car-
reira acadêmica como um “pla-
no B” para o negócio da noite. As
casas mais antigas de Guerra
existem há seis anos, um longo
período para um setor sujeito a
“solavancos” até em apostas su-
postamente certeiras. A extinta
Pink Elephant, por exemplo, er-
guida ao custo de R$ 4 milhões
como reduto do público “AAA”
paulistano, durou pouco mais de
dois anos. Segundo fontes de
mercado, a casa não conseguiu
dar conta do faturamento volátil
– algo comum na noite – e teve
problemas de gestão. A empresa
chegou a desafiar a lei, funcio-
nando sem alvará.

Por isso, à medida que os negó-
cios de Guerra ficam mais com-
plexos, ele se concentra mais no
trabalho diurno – à noite, só cos-
tuma frequentar o Lions, no cen-
tro de São Paulo, às sextas. No
comando de uma equipe de 200
funcionários, o empresário hoje
busca um diretor financeiro pa-
ra garantir que seu “organismo
em crescimento” continue com
as contas em dia.

Após investir R$ 2 milhões no
Lions, agora ele se concentra em
duas casas menores – e mais ba-
ratas –, que serão inauguradas
em São Paulo até o fim do ano. A
Yacht, que funcionará no Bixiga,
será um clube gay inspirado em
um dos filmes preferidos de
Guerra – Querelle, de Rainer Wer-
ner Fassbinder. “Quero brincar
com a fantasia do marinheiro”,
explica. O outro projeto é uma
casa de shows de porte médio,
para cerca de mil pessoas.

Na administração, Guerra tra-
balha para unir os empreendi-
mentos, que hoje têm CNPJs di-
ferentes, em uma holding de en-
tretenimento. O escritório admi-
nistrativo é um passo nessa dire-
ção: “Com a unificação, corto
custos”, resume ele, que reúne
uma variedade de sócios nos dife-
rentes negócios. A otimização
passa ainda pela criação de uma
distribuidora de bebidas que
abastecerá as casas da rede. Isso
fomentará futuras expansões:
para 2012, o empresário planeja

entrar no mercado do Rio.
Enquanto o lendário Ricardo

Amaral lamenta que o charme
das noites de antigamente tenha
se perdido e diz ter a “noite no
sangue”, Guerra diz encarar boa-
tes e bares como um negócio co-
mo outro qualquer: o sucesso se
baseia em estratégia e planeja-
mento. “Para ser sincero, acho
que trabalhar na noite não tem
glamour nenhum”, afirma.

Fetiche. Na noite, diz Facundo
Guerra, a melhor maneira de cap-
tar o público é criar um fetiche.
“No Vegas, a ideia foi recriar Las

Vegas; a Z Carniceria usa o mata-
douro, a Volt, o néon; e o Lions é
um clube de cavalheiros”, expli-
ca. O conceito certo pode ser a
chave para a longevidade e tam-
bém para gordos lucros. A Dia-
geo, multinacional detentora de
marcas como o uísque Johnnie
Walker e a vodca Smirnoff, está
entre as empresas que constante-
mente buscam parcerias para
ações de marketing.

Embora a Diageo atenda hoje
milhares de casas noturnas, sele-
ciona somente algumas para pro-
moções especiais. O Clube do
Whisky, uma dessas iniciativas,

se restringe a 200 bares no País.
De acordo com a diretora de mar-
keting da holding de bebidas Glo-
balbev, Luciana Bruzzi, o relacio-
namento com as casas noturnas
é muito importante para o setor
de bebidas. “É no momento de
lazer que a gente consegue fixar
a marca para o consumidor”, ex-
plica a executiva. “Muitas vezes,
o que conta não é o volume, mas
o produto estar presente nos lu-
gares certos, onde vai o público
classe A, verdadeiro formador
de opinião.”

O impacto de restaurantes, ba-
res e casas noturnas na venda de
bebidas alcoólicas no Brasil é re-
levante, embora o setor seja ca-
rente de pesquisas sobre sua im-
portância na economia. De acor-
do com a Nielsen, cerca de 45%
das vendas totais do setor se con-
centram fora do varejo tradicio-
nal. E o consumo está em expan-
são: no ano passado, a venda de
bebidas alcoólicas movimentou
R$ 48 bilhões no Brasil, cresci-
mento de 14% sobre 2009.

Exclusivo. Além da atenção
dos fornecedores, o “fetiche”
certo garante também uma boa
relação de custo-benefício. Se o
conceito da casa for atraente, o
cliente estará disposto a pagar
mais para ser parte da proposta
de entretenimento. Na opinião
de Bruno Carneiro, sócio e ges-
tor da naSala, que funciona há 11
anos em Belo Horizonte, o estilo
de uma casa noturna deve partir
dos donos. “Não adianta eu ten-
tar adivinhar ou me adaptar à mo-
da. Isso é sinal de preguiça por
parte do empresário e afugenta o
público-alvo”, afirma.

No caso da naSala, a proposta
é a de um clube exclusivo, que
permite ao frequentador tanto
dançar quanto conversar sem
precisar gritar. A escolha, desde
o início, foi atender a classe A
não só de Belo Horizonte, onde a
casa funciona o ano todo, mas
também em Escarpas do Lago,
onde se reúnem os (novos) ricos
de Minas Gerais.

Nos principais feriados e no ré-
veillon, a empresa transfere seus
DJs e a estrutura de entreteni-
mento para as margens da repre-
sa de Furnas. Promove festas ex-
clusivas, regadas a buffet com-
pleto e open bar, a preços relati-
vamente acessíveis – R$ 350 para
homens e R$ 250 para mulheres.

A ideia do trabalho sazonal em
Escarpas do Lago é trazer o públi-
co endinheirado para a boate de
Belo Horizonte. E, de preferên-
cia, fazer com que a naSala ganhe
caráter de consumo obrigatório.
“Não me interessa cobrar pre-
ços exorbitantes na temporada.
Quero manter a relação de con-
sumo perpétua, aproveitar esse
ímpeto da hora de lazer para ga-
rantir meu faturamento no resto
do ano”, explica o empresário.

Para solidificar a ideia de ex-
clusividade na cabeça do consu-
midor, Carneiro e seus sócios
não poupam recursos: de tem-
pos em tempos, a naSala passa
por uma reforma, período duran-
te o qual a casa é fechada. A últi-
ma reinauguração ocorreu no iní-
cio deste mês. Toda a decoração
do local foi repaginada ao custo
de R$ 1,5 milhão.

Para o empresário, o segredo é
que o cliente saia com a impres-
são de que pagou relativamente
pouco pelo tratamento recebido
– em Belo Horizonte, somente a
entrada da naSala custa R$ 80.
Pelo retorno sobre o investimen-
to do negócio, ele julga estar no
caminho certo: o valor aplicado
na inauguração, em 2000, foi re-
cuperado em oito meses. Para as
duas casas planejadas para São
Paulo e Florianópolis, que consu-
mirão R$ 5 milhões (leia abaixo),
o objetivo do quadro de oito só-
cios é que o dinheiro aplicado
volte em 24 meses.

Para arrematar a ideia de exclu-
sividade, a naSala criou um clu-
be de 350 sócios que pagam anui-
dade para visitar a boate sempre
que quiserem: o valor é de R$
2.550 para homens e de R$ 900
para mulheres. Atualmente, 112
mineiros aguardam na fila de es-
pera por uma cota.

A boate, que tem capacidade
para pouco mais de 400 pessoas,
permite a visita de 140 sócios por
noite (cada um pode levar um
acompanhante).Desta forma, es-
tão quase sempre garantidas fi-
las do lado de fora. O modelo,
que vem sendo adotado em Mi-
nas há 11 anos, será replicado nos
novos mercados da rede.

Adaptação. O professor Silvio
Passarelli, diretor do MBA de ges-
tão do luxo da Fundação Arman-
do Álvares Penteado (Faap), afir-
ma que as casas noturnas vivem
da aura de exclusividade, mas,
na maioria das vezes, a fidelida-
de do público tem data de valida-
de. “As boates começam com
um público mais formador de
opinião, que depois migra para
outras opções. É neste momen-
to que vem uma segunda onda
de pessoas, que não tiveram o
passaporte no primeiro momen-
to”, explica.

Facundo Guerra passa por es-
te processo no Vegas, na rua Au-
gusta. Enquanto a entrada chega
a custar R$ 80 no Lions, no Ve-
gas o valor está por volta de R$
30. Para o empresário, a Augusta
passou por um processo de popu-
larização. O público classe A,
que revitalizou a região na déca-
da passada, deu lugar a um perfil
de frequentadores heterogêneo,
com presença da classe C – daí a
necessidade de adaptar o preço.
“O público tem um poder aquisi-
tivo menor, mas a casa continua
a funcionar. Está sempre cheia.”

Fundado há 11 anos, o
Grupo Matriz man-
tém seis casas no Rio
de Janeiro, sendo a

Casa da Matriz a mais famosa.
Desde a fundação, o grupo de
sócios capitaneado por Léo
Feijó caminhou com as pró-
prias pernas. Agora, para cum-
prir a meta de abrir cinco uni-
dades até 2016, os empresá-
rios contemplam novas op-
ções: já conseguiram crédito
de R$ 2,5 milhões no Banco
Nacional de Desenvolvimen-
to e Social (BNDES) e nego-
ciam outras parcerias para fe-
char a conta do investimento.
/ GLAUBER GONÇALVES, DO RIOAnaSala vende um es-

tilo de vida: além da
casa noturna em Be-
lo Horizonte, a em-

presa mantém revista, linhas
de CDs e DVDs e promove fes-
tas “classe A” pelo Estado. Pa-
ra crescer em outras regiões e
dar conta do plano de investi-
mento de R$ 5 milhões até
2013, o que incluirá a abertura
de unidades em São Paulo e
Florianópolis, contratou uma
consultoria de negócios para
estabelecer uma estratégia de
longo prazo e perdeu um pou-
co do sotaque mineiro. A gri-
fe, que começou com quatro
sócios, agora tem oito. / F.S.

Lendário proprietário de casas
noturnas – sendo a mais longe-
va delas a Hippopotamus, que
funcionou por mais de 20
anos no Rio de Janeiro –, o em-
presário Ricardo Amaral vol-
tou a promover festas nas noi-
tes cariocas. Depois de fazer
seis bailes de carnaval na área
portuária da cidade em março
último, ele promete para o fim
do ano uma festa de réveillon
para entrar na história do Rio.

Para Amaral, a noite perdeu
muito de seu glamour, embora
esteja mais democrática. As
noites de boemia dos anos 70
e 80 – em que a clientela basi-
camente saía para bater papo
e beber – foram substituídas
pelas baladas de hoje, em que
a música extremamente alta
se impõe no ambiente.

A segmentação de gêneros

acabou por praticamente var-
rer do mapa o conceito da
“boate de dono” – que exigia
do empresário talento de mes-
tre de cerimônias.

Ao contrário dos “reis da
noite” de hoje, que admitem
visitar as boates apenas uma
vez por semana, Amaral batia
ponto todos os dias em pelo
menos uma de suas casas. “Ho-
je não existe mais esse protago-
nismo, tudo é muito pulveriza-
do.” / F.S.

1.Não existe fórmula para
se criar a “casa da mo-
da”. De acordo com em-
presários do setor, é o

público que deve se adaptar ao
local, e não o contrário.

2.Criação de novos “ter-
ritórios”: se os alu-
guéis no circuito tradi-
cional de bares estão

muito caros, abrir uma nova
frente noturna é uma opção.

3.O empresário precisa
antecipar tendências:
é essencial analisar o
mercado para desco-

brir o que realmente falta em
termos de diversão noturna.

4.Especial é quem pa-
ga: os convites gratui-
tos devem ser distri-
buídos com parcimô-

nia. De preferência, o vip de ho-
je deve ser o cliente de amanhã.

5.O custo-benefício do
produto deve ser cla-
ro: os preços devem
refletir o que a casa

oferece em termos de decora-
ção, atendimento e conforto.
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