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Além de oportunidades, a noite paulis-
tana reserva muita concorrência para
quem busca empreender. Dados da As-
sociação Brasileira de Bares e Restau-
rantes (Abrasel) estimam que há duas

mil casas noturnas, 15 mil bares e 12,5
mil restaurantes. Sobreviver em meio
a esse universo exige alguns cuidados.
Confira abaixo quatro dicas para dimi-
nuir os riscos de fracasso.

Passo a Passo

Como ganhar dinheiro com a noite

do movimento em um negócio
de entretenimento noturno na
cidade de São Paulo é registrado
de quinta-feira a domingo.

é a estimativa de crescimento
do faturamento dos negócios
de entretenimento em São Paulo,
segundo empresários do setor.

é quanto uma empresa de
bebidas paga anualmente
para a casa noturna garantir
a ela fornecimento exclusivo.

PME

é o desembolso médio dentro de
uma bar ou balada de São Paulo
em finais de semana. A cifra
chega a R$ 150 em dias úteis.

20%

Desempregado e sem nenhum
centavo no bolso, o publicitário
Emmanuel Vilar, conhecido co-
mo Mano, decidiu organizar
dois anos atrás uma noitada em
São Paulo. Com a cara e a cora-
gem, fechou uma série de permu-
tas e trouxe para São Paulo a
Sem Loção, festa que é sucesso
de público no Recife.

O evento deu certo e em pou-
co tempo Mano tornou-se o ho-
mem das festas da cidade – ele
saiu do vermelho e atualmente
já disputa público com as casas
noturnas da capital paulista. “Ti-
nha uma turma, como eu, com
seus 30, 40 anos, todos forma-
dos e formadores de opinião que
não queriam mais curtir a noite.
Estavam cansados. Acho que mi-
nha sacada foi observar essa de-
manda reprimida e oferecer o
que eles queriam”, resume o em-
preendedor.

“Em dois anos, consegui pagar
todas as minhas contas, guardar
dinheiro e viajar algumas vezes
para o exterior. As pessoas que-
rem diversão boa e barata na ci-
dade”, complementa Mano.

O caminho trilhado pelo publi-
citário tem semelhanças com o
percorrido por Bruno Dias, da
Haute, uma agência de entreteni-
mento. Ele e outros dois sócios
organizam o Projeto Versão Bra-
sileira, no hotel Tivoli Mofarrej,
e o Bailinho, festa que reúne
duas mil pessoas e está em sua
quarta edição. “Além das festas
para o público, há todo um mer-
cado corporativo a explorar no
Brasil. Esse é um negócio que só
está começando”, projeta Dias.

Disputa
Kako Perroy, dono de casas no-
turnas, concorda. Para o em-
preendedor, esses eventos são
atualmente os principais concor-
rentes das grandes baladas de
São Paulo. “Hoje a gente disputa
mesmo a atenção do nosso públi-
co não é com a outra balada, mas
com as festas, que estão em alta
tanto aqui no Brasil quanto no
exterior”, afirma.

Festas exclusivas
são concorrentes

● Inovar sempre
O público não é fiel. Ele quer saber
de novidades. Reinventar-se é
tarefa habitual para quem vive
desse mercado. Tendências são
sempre bem recebidas.

● Procure marcas
Uma fonte de receita importante
vem da parceria com marcas de
bebidas, energéticos e cigarros.
Elas têm dinheiro e investem
pesado no setor. Encontre-os!

Renato Jakitas

A noite paulistana pode ser de-
mocrática e lucrativa. Mas quan-
do está em jogo a disputa pelo
mercado de entretenimento,
ela é, sobretudo, implacável.
Por isso, para se dar bem no seg-
mento, é preciso apresentar ao
cliente sempre algo novo. Por
incrível que pareça, é a mesma
premissa adotada por setores
tão distintos quanto os de mo-
da e tecnologia. Mas com uma
diferença importante: uma casa
noturna dificilmente sobrevive-
rá mais do que cinco anos, con-
tados a partir do lançamento.

O curto ciclo de vida pode
ser recompensado por margens
de lucro que oscilam, segundo
empresários do setor, entre
20% e 25%. A boa notícia é essa:
os clientes querem gastar e de-
sembolsam, em média, R$ 100
nos estabelecimentos – princi-
palmente entre quinta-feira e
domingo, quando as baladas re-
gistram 80% do movimento de
consumidores.

“O entretenimento noturno
é um bom negócio. Em geral, as
pessoas que saem estão dispos-
tas a gastar um pouco mais, que-
rem esquecer os problemas do
dia. Mas as empresas são forma-
das por investimentos pontuais
e com tempo de vida de médio
prazo”, afirma Clarisse Setyon,
coordenadora do curso em ges-
tão do entretenimento da Esco-
la Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM).

Para a especialista, não im-
porta o valor do investimento,
é preciso lucrar rapidamente e
tratar de criar uma empresa no-
va. Ou reposicionar a antiga. “É
tudo muito cíclico. As pessoas
querem novidades e essas casas
também ficam ‘gastas’ em pou-
co tempo, envelhecem logo.
Quando isso acontece, é me-
lhor fechar e lançar um outro
negócio”, destaca Alexandre
Mutran, diretor de atendimen-
to da agência Tudo, braço de
eventos do Grupo ABC.

Prática
O empresário Kako Perroy, basi-
camente, coloca em prática as
recomendações desses especia-
listas. Perroy é hoje sócio de 11
casas noturnas de alto padrão
na capital paulista, em cidades
do interior e também no litoral
de São Paulo.

Dessa maneira, o empreende-
dor não pensou duas vezes para
fechar as portas da boate Mo-
kai, até então um dos seus prin-
cipais estabelecimentos.

Em seguida, Perroy consul-
tou a 9ine, agência mantida pe-
lo ex-jogador de futebol Ronal-
do, e idealizou a Outlaw, disco-
teca sertaneja que terá o cantor
Luan Santana como parceiro pa-
ra validar a marca. A casa será
lançada em setembro deste ano
e custou R$ 4 milhões, com re-
torno previsto para ocorrer em
no máximo dois anos.

“No meu caso compensa dei-
xar uma casa aberta a partir de
R$ 600 mil por mês de fatura-
mento. Baixou disso, como
aconteceu com a Mokai, que
rendia R$ 18 milhões no primei-
ro ano, já começo a pensar no
que fazer”, afirma o empresá-
rio, que também tem participa-
ções no Club Set, Café de la Mu-
sique São Pedro, entre outros
estabelecimentos noturnos.

Serviços
A regra dos cinco anos, segun-
do Clarisse Setyon, vale para os
negócios puramente dedicados
ao entretenimento – como as
baladas de Kako Perroy –, mas
também para os empreendi-
mentos menores e que gravi-
tam em torno dessas casas.

“Pode ser um carrinho de ca-
chorro quente que fica na porta
da casa noturna. Ninguém vai fi-
car sentado na mesma mesa
muitos anos”, destaca. “É dife-
rente de quem não foca apenas
em entretenimento”, avalia Cla-
risse. A professora refere-se às
empresas de serviços que
atuam durante o dia, mas tam-
bém encontram boas oportuni-
dades com o movimento notur-
no de pessoas. Lojas de conve-
niência, por exemplo.

Segundo César Guimarães,
diretor de defesa da concorrên-
cia do Sindicato Nacional das
Empresas Distribuidoras de Lu-
brificantes (Sindicom), que mo-
nitora o setor, o pico de consu-
mo das conveniências ocorre a
partir do fim do expediente,
por volta das 19h. O negócio, pa-
ra ele, tem vocação 24 horas e
mesmo as lojas que fecham
sempre optam pelo turno esten-
dido – encerrando as atividades
por volta das duas da manhã e
reabrindo às seis.

“Em 2010, existiam 1.715 lo-
jas de conveniência no Estado
de São Paulo, 60% delas na capi-
tal. A noite é um período muito
importante, principalmente
por conta das refeições ofereci-
das aos clientes. A loja que atua
nesse horário pega o público da
madrugada”, avalia Guimarães.

A padaria é outro tipo de ne-
gócio que aproveita-se do movi-
mento das casas noturnas. De
acordo com Antero José Perei-
ra, presidente do Sindicato da

Indústria de Panificação e Con-
feitaria de São Paulo (Sindi-
pan), existem em São Paulo
630 estabelecimentos que ope-
ram 24 horas. A maioria deles
funciona na região central da ci-
dade, área próxima das baladas.
“A questão é público. Se tem
movimento, não tem motivo pa-
ra fechar de madrugada. Pelas
informações que temos, essas
padarias chegam a tirar por vol-
ta de 20% do faturamento du-
rante a noite”, revela Pereira.

Pioneira
Lançada há 13 anos no bairro
dos Jardins, a Galeria dos Pães
foi a primeira a investir no pe-
ríodo noturno como opção pa-
ra engrossar o caixa. O sócio
Milton Guedes diz não se arre-
pender da iniciativa.

“Na época, fizemos um levan-
tamento e observamos que ha-
via uma carência por um servi-
ço como o nosso na região, que
tem muitas casas noturnas e op-
ções de lazer”, afirma o em-
preendedor. Hoje em dia, 30%
do movimento ocorre entre
22h e 6h, quando a maioria das
padarias concorrentes está fe-
chada para o público. Ainda de
acordo com Guedes, aos sába-
dos a Galeria dos Pães chega a
receber 3,5 mil pessoas durante
a madrugada.

● Cuidado com o local
Com a Lei Seca para motoristas,
cresce o número de pessoas que
não querem sair do próprio bairro
para aproveitar a noite. O mercado
tende a se descentralizar.

● Convide especialistas
A figura do investidor baladeiro,
que além de dinheiro para injetar
no negócio tem amigos dispostos
a lotar a casa, é muito importante
para o sucesso da ideia.

80%

ERNESTO RODRIGUES/AE

DANIEL TEIXEIRA/AE

1

R$ 100

2

Mate onegócio
em até 5anos
parasobreviver

3

4

EM NÚMEROS

R$ 1,5 mi

Baladas paulistanas têm
ciclo de vida curto, mas a
margem de lucro pode
chegar a 25% e isso atrai
pequenos empresários

1 2 3

“Em dois anos
de atividade
consegui pagar
todas as minhas
contas, guardar
dinheiro e ainda
viajar algumas
vezes para o
exterior”

Emmanuel Vilar,
promotor de festas

Com investimento baixo
e agenda de contatos
turbinada, jovens acham
na promoção de eventos
um negócio promissor

Perfil.
Consumidor
está disposto
a gastar, mas
ele sempre
procura por
novidades

O que fazer para sobreviver no mercado
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Text Box
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