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Setor, que cresce e vive momento de experimentalismos em São Paulo, tem como maior desafio 
transformar cada ponto em referência de lazer.  
 
Abrir um novo bar ou restaurante não é tão difícil. Já, formar uma clientela e torná-la fiel é uma 
história de marketing. É aí que entra a visão empresarial. Para começar e manter um negócio é 
preciso criatividade e investimento em estratégias mercadológicas, principalmente em São Paulo, 
que tornou-se um centro de experimentalismos ousados nessa área. Na maior cidade do País, as 
baladas tomam conta da noite e ir ao bar tornou-se programa de lazer e sofisticação. E para 
encarar o mar de concorrentes, vale tudo: desde promoções como vales-brindes, cartões de 
crédito personalizados até destinar par-te da renda a obras assistenciais.  
 
Segundo a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) existem 780 mil bares e 
restaurantes no País, que movimentam mais de R$ 12 bilhões/ano. Cerca de 70 mil desses 
estabelecimentos estão na capital paulista, que de acordo com o Sindicato de hotéis, 
restaurantes, bares e similares geram aproximadamente 630 mil empregos diretos. É no eixo 
Pinheiros, Vila Madalena, Jardins, Itaim e Vila Olímpia que estão instalados 60% dos bares 
badalados da cidade.  
 
Um dado importante e que dá a dimensão de que é preciso ser diferente para permanecer na 
noite é que de cada 100 bares que abrem em São Paulo, 35 fecham em 1 ano, 50 em dois anos e 
75 em cinco anos. Para escapar dessa estatística, os empresários da noite não poupam esforços e 
muita pesquisa. O francês Georges Henri Foz, por exemplo, inaugurou em 2000, no Itaim, o 
Azucar, um bar com decoração, música e comida típicas de Cuba e um clima que leva o 
freqüentador aos anos 60, em Havana.  
 
Entre os sócios, um nome conhecido, o do chef Emmanuel Bassoleil, responsável pela elaboração 
dos pratos típicos. Georges Henri diz que a "grife" Bassoleil foi importante para a divulgação do 
bar, mas credita o sucesso a toda uma estratégia montada quando era apenas um projeto.  
 
Publicitário, Georges sempre teve bom relacionamento com os parceiros de mercado, e foi 
vendendo a idéia aos poucos. Aproveitou ainda a onda cubana, com a vinda do Buena Vista Social 
Club ao Brasil. Seus freqüentadores estão na faixa dos 30 aos 60 anos, que gostam de dançar. O 
empresário destaca o atendimento e o serviço de primeira, com garçonetes negras, para firmar a 
presença da cultura cubana. As bebidas são preparadas com rum cubano.  
 
O bar tem também estratégia de marketing interno. Para incentivar os funcionários a manter o 
bom nível dos serviços, são oferecidas premiações internas, como viagens de fim de semana ao 
Rio de Janeiro e outras cidades, com direito a acompanhante. Além disso, o Azucar muda 
uniformes e estofados duas vezes por ano e o cardápio, uma vez.  
 
Georges Henri diz que o segredo do sucesso está na dinâmica, "é preciso perceber o que não está 
funcionando antes que o negócio sofra as conseqüências, pois não se pode arriscar a levar 
prejuízo, é preciso evitá-lo".  
 
Também no Itaim fica o recém-aberto Pennélope Bar Beats & Boutique, com diversos ambientes: 
salão de bilhar, fliperama, pista de dança e uma butique de roupas multimarcas, a Divina Diva, 
sem contar a área ao ar livre. Segundo um dos sócios, Alessandro Silva Lopes,"o empreendimento 
é resultado de uma pesquisa feita na região, que mostrou a ausência de um bar com atrativos 
especiais para as mulheres (por isso, o nome, a loja, a cor pink das paredes e os drinques 
especiais). A estratégia do bar foi atrair primeiro as mulheres, sem expulsar os homens, pelo 
contrário", diz Alessandro.  
 



As principais ações de divulgação estão concentradas no telemarketing, e- mails aos clientes, e 
shows: com Léo Jaime, para cativar o público mais maduro (até 45 anos) e com Marcelo Nova. No 
final de semana, a programação fica por conta dos DJs e o público fica na faixa dos 20 a 30 anos.  
 
Outros dois bares - o Favela e o Maevva - têm entre suas ações de marketing a doação de parte 
da renda em um determinado dia da semana para obras sociais. O Favela existe há três anos na 
Vila Olímpia e há 9 meses inaugurou filial em Moema. Às segundas-feiras, 10% da renda é doada 
para uma entidade que cuida de jovens e crianças carentes. Ross Saario, sócio da casa, diz que as 
pessoas respeitam muito esse tipo de iniciativa social.  
 
Outro ponto forte no marketing do Favela é ter um sócio famoso, no caso, o ex-nadador Gustavo 
Borges. Segundo Saario, ele tem boa empatia junto ao público de todas as idades, o que dá 
credibilidade à casa.  
 
Foi procurando ser diferente que Ross Saario pensou no tema favela, de onde tirou o conceito de 
comunidade, descontração e alegria. O bar recebe durante a semana um público mais maduro 
(até 50 anos) e nos finais de semana os mais jovens (até 28 anos). Entre as estratégias de 
marketing, que representam um investimento entre 2% e 4% do faturamento mensal da casa, 
estão a mudança do cardápio de duas a três vezes por ano e um programa de fidelidade, que dá 
desconto aos clientes fiéis.  
 
No Maevva, que em polinésio significa boas-vindas, todo dia 29 tem o "nhoque da sorte", quando 
parte da renda é destinada à AACD (Associação de Assistência à Criança Defeituosa). Outra 
estratégia do bar, aberto há um ano, é oferecer almoço-executivo. Para isso, Daniel Nagal, um 
dos sócios, diz que foram feitas parcerias com empresas da região. Reuniões freqüentes com 
essas empresas avaliam o cardápio e o serviço oferecidos.  
 
Entre as estratégias do Maevva, Daniel destaca o envio de mensagem de texto para os celulares 
dos clientes cadastrados, que já estiveram no bar mais de duas vezes. As mensagens divulgam os 
shows que a casa faz. A casa está finalizando o seu cartão de crédito, que além de promoções no 
Maevva, dá descontos em lojas parceiras.  
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