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E lucros também! Saiba como a tecnologia da informação pode ajudar as empresas de 
entretenimento 
 
Todo mundo espera alguma coisa de um sábado a noite, menos ficar na fila do caixa esperando 
para pagar a conta de consumação ou, o que é pior, ter problemas com a contabilidade do que foi 
consumido.  
 
O tempo em que bares, casas noturnas e restaurantes se diferenciavam no mercado pela boa 
música, ambiente agradável e cardápio diferenciado já passou. Hoje, os clientes querem, acima 
de tudo, bom atendimento... e rápido!  
 
Por isso, empresas do setor de entretenimento apostam cada vez mais em inovações tecnológicas 
para atrair o público. E não tem nada a ver com games ou iluminação high tech. São os sistemas 
de automação e gestão de informações que estão garantindo o sucesso para os investidores.  
 
Desde o final da década de 90, a procura por tecnologia vem se intensificando no setor, 
principalmente pelo barateamento do custo das soluções. O Consultor em Automação Comercial 
da Blak Informática, empresa desenvolvedora de softwares com sede no Rio de Janeiro, Marcio 
Blak, aponta para outros motivos relevantes.  
 
- A operação de um bar ou casa noturna é bastante complexa, pois envolve um grande volume de 
pessoas (clientes e funcionários). Desvios de mercadoria e perdas de insumos é bastante 
considerável. Dessa maneira, o proprietário de um estabelecimento como esse procura maneiras 
de reduzir os gastos e, consequentemente, aumentar o lucro sem repassar nada para o 
consumidor.  
 
Os sistemas de automação mais usados no mercado são as comandas eletrônicas e os cartões de 
consumo. As comandas, indicadas para bares e restaurantes, funcionam com um Pocket PC aliado 
à tecnologia wireless, no qual o garçom envia o pedido diretamente da mesa para a cozinha e o 
caixa.  
 
Já os cartões de consumo, utilizados principalmente por casas de espetáculos e danceterias, 
possuem um software de automação e gestão que interliga todos os setores. Através de um leitor 
de código de barras para identificar o número do cartão, o atendente registra o pedido no 
sistema, que vai atualizando o valor a ser cobrado na saída.  
 
- As vantagens estão ligadas à melhoria do atendimento prestado ao consumidor, o que é um 
diferencial para fidelizar a clientela – garante Blak.  
 
Mas os benefícios não se aplicam somente ao relacionamento com os clientes. Alguns sistemas de 
automação e gestão possibilitam o acompanhamento das operações das empresas por meio de 
relatórios e gráficos, incluindo baixa automática nos estoques e gestão financeira. 
 
Segundo Marcio Blak, o custo para automação de uma empresa do setor de entretenimento é 
muito variável. Considerando apenas o licenciamento de software, um bar com apenas um ponto 
de venda pode iniciar a automação com investimento de R$ 850, no entanto o valor médio fica em 
torno de R$ 1.900  
 
- É preciso levar em conta também os custos com hardware e serviços de implantação, 
treinamento e manutenção. Em relação ao retorno, é possível afirmar que ele vem antes de 
completar um ano de operação do sistema – completa o consultor.  
 



Arriba!  
 
O Guapo Loco, bar e restaurante temático mexicano, com filiais no Rio de Janeiro e em Búzios, há 
nove meses implementou um sistema de automação na loja da Barra da Tijuca e agora decidiu 
expandir os investimentos em TI.  
 
O projeto, que custou cerca de R$ 5 mil, foi adotado pela empresa por uma necessidade de 
controle mais forte sobre os processos de gerenciamento de dados.  
 
- Precisávamos de um sistema que nos permitisse trabalhar com modificações, updates, relatórios 
e acabamos optando pelo SQL, que está sendo ótimo. Todo o processo de inventário ficou super 
agilizado – explica o Diretor Operacional e de Informática do Grupo Guapo Loco, Paulo Davies.  
 
No caso do Neo Geo World, um centro de entretenimento que reúne bar, restaurante, boliche e 
parque de diversão, localizado em São Paulo, a automação comercial já não é novidade. A 
empresa investe nessa tecnologia há três anos e, na época, o investimento ficou em torno de R$ 
90 mil.  
 
- Ainda estamos pagando o preço, mas é um investimento com retorno a médio prazo. Hoje, 
ganhamos agilidade no atendimento, melhores recursos e gerenciamento de informações – afirma 
o Gerente de TI do Neo Geo World, Paulo Rogério Silva. 
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