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Entretenimento Com 3 mil lojas no país, retorno está abaixo do esperado. 
 
Em 1995, quando a primeira LAN House surgiu na Coréia do Sul, ninguém podia prever que a 
idéia de reunir um bando de adolescentes em um só lugar e permitir que uns jogassem contra os 
outros, em computadores ligados em rede, desse tão certo. Hoje, o setor movimenta US$ 33 
bilhões no mundo e começa a virar negócio de gente grande também no Brasil, onde a expressão 
já não causa estranheza. LAN vem de Local Area Network, o nome dado às redes locais.  
 
Cerca de 3 mil lojas já disputam esse mercado no país, a maioria delas concentrada em São 
Paulo. O número de gamers - como são conhecidos os atletas virtuais - também não pára de 
crescer. "São cerca de 3 milhões de usuários, com expectativa de chegar a 11 milhões entre os 
anos de 2005 e 2007", diz Almir Gramani Júnior, diretor da Associação Brasileira de Lan Houses 
(ABLH).  
 
O investimento feito em cinco anos, desde que a primeira Lan House brasileira foi aberta, em 
1998, soma US$ 100 milhões, segundo os cálculos da ABLH. O faturamento do setor também é 
significativo. A estimativa é de que, mensalmente, as lojas somam vendas de US$ 8 milhões, só 
com a locação dos computadores, o equivalente a uma receita anual de US$ 96 milhões. A essa 
quantia, soma-se a venda de itens bem mais prosaicos. Só com os lanches, a receita adicional é 
de US$ 2,4 milhões por mês ou quase US$ 29 milhões anuais.  
 
Esse sucesso rápido, no entanto, pode custar caro ao setor. A razão é simples. "O público não 
acompanhou o crescimento do número de Lan Houses", diz Gramani. Com mais lojas que clientes, 
o preço cobrado pela hora de uso do computador - o negócio básico no segmento - está abaixo do 
esperado. A maioria das lojas só consegue cobrar entre R$ 2,50 e R$ 3 por hora. O ideal para 
manter a operação com alguma folga, segundo os empresários, seria quase o dobro, numa faixa 
entre R$ 4 e R$ 5.  
 
Não é à toa que a taxa de mortalidade entre as Lan Houses é alta. Para manter-se à tona nesse 
negócio, uma loja deve ter pelo menos cerca de 30 computadores, segundo a ABLH. Cada 
máquina ou estação custa de R$ 5 mil a R$ 6 mil. Metade do investimento vai para o computador 
em si e outros 30% na aquisição de software. Na conta estão inclusos não só os jogos, mas 
principalmente o sistema operacional e softwares de administração da rede. "O investimento 
básico, para uma loja desse tamanho, é de R$ 150 mil, não considerando como reforma do 
prédio, comunicação visual etc.", diz Gramani.  
 
Outro desafio é o da atualização tecnológica. A cada três ou seis meses, as empresas de jogos 
lançam novos títulos, mais sofisticados, na esperança de capturar a preferência dos gamers. Isso 
exige computadores sempre mais potentes. "A atualização tem de ser feita em intervalos de seis 
meses ou no máximo um ano", diz Salete Guimarães, da Phoenix, que tem loja na cidade de 
Aparecida (SP).  
 
Com esses desafios no horizonte, os planos de negócio estão mudando. A projeção de retorno 
financeiro, que inicialmente era de 18 meses, foi dilatada. Agora, o prazo estimado vai de 24 a 30 
meses. A principal alteração, no entanto, é no próprio perfil do negócio. Apesar de muito recentes, 
as Lan Houses tentam diversificar suas atividades e conquistar novos tipos de público, além dos 
gamers.  
 
A Visions, de São Paulo, montou um escritório virtual e oferece serviços para executivos. "Os 
games representam 75% do faturamento, mas os 25% restantes já vem dos demais serviços", diz 
Érica Bonaldi Pereira, sócia da empresa. Entre as atividades mais exploradas estão a realização de 
festas de aniversário para crianças e adolescentes.  



 
Aproveitando o fato de que boa parte das lojas ficam abertas 24 horas, as LAN Houses começam 
a oferecer aos adultos espaços específicos para "happy hour", nos quais bebida e cigarro - 
proibidos para a garotada - são liberados. Diversificação é o futuro e quem não fizer isso vai 
morrer, acreditam os empresários. "Os games já foram 100% do negócio, hoje representam 80% 
e a idéia é de que passem a responder por metade da receita, em equilíbrio com as demais 
áreas", prevê Gramani.  
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