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Resumo 
 

 

A intervenção empreendedora aqui exposta aborda o setor de bares e casas noturnas, no 
intuito de entender o comportamento do segmento a luz das principais teorias que embasam 
o empreendedorismo, mercado e inovação. Parte-se da constatação de que é um mercado de 
alto risco, tendo em vista o expressivo fechamento de empreendimentos noturnos e o curto 
espaço de duração no mercado. O objetivo do trabalho é realizar um diagnóstico do bar e 
casa noturna “Serreal”, localizado na cidade de Palmas-TO. Primeiramente o trabalho 
apresenta as principais características do segmento de bares e casas noturnas e, por 
conseguinte, realiza o diagnóstico do empreendimento. Os resultados mostram que o 
empreendimento apresenta estratégias significativas de inovação, baseado em características 
criativas na criação das estratégias. No entanto, carece de assessoria técnica de modo a 
estimular a cultura do planejamento, dando mais consistência as ações e, consequentemente, 
garantindo a permanência no mercado, considerando seu potencial e singularidade frente aos 
bares e casas noturnas existentes na cidade. Acredita-se que este trabalho poderá servir de 
auxílio para (re)pensar os novos caminhos trilhados pela Serreal. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Inovação, Bar, Casa Noturna, Serreal. 
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“Girando de mesa em mesa 
Sorrindo pra qualquer um 

Fazendo cara de fácil, é 
Jogando duro com o coração 

Todo mundo tem um ponto fraco 
Você é o meu, por que não?” 

(Cazuza e Roberto Frejat) 



 

Introdução 

 
O empreendedorismo desponta como temática importante, dentre outras áreas, 

quando se trata de dar novos rumos às atividades econômicas. O setor que envolve bares e 

casas noturnas não difere dos outros segmentos econômicos, apresenta também seu 

potencial e dinamismo em contexto brasileiro, aliando benefícios econômicos e sociais, 

através de geração de emprego e renda, e também importa por proporcionar momentos de 

lazer e entretenimento à sociedade. 

Deste modo, este trabalho faz parte da última etapa de conclusão do Curso de 

Especialização em Educação Empreendedora, curso idealizado pelo Sebrae em parceria com 

a PUC/Rio. O objetivo deste trabalho é de realizar um diagnóstico do bar e casa noturna 

“Serreal”, localizado na cidade de Palmas-TO. Como objetivos específicos, têm-se: 1) 

apresentar as principais características do mercado de bares e casas noturnas; e, 2) indicar 

propostas técnicas para o empreendimento. 

Como procedimentos metodológicos, primeiramente foi realizada uma revisão de 

literatura acerca dos temas: empreendedorismo, inovação, mercado, economia da cultura, 

economia criativa, bares e casas noturnas. Em seguida, foi confeccionado um questionário 

semi-estruturado e aplicado junto a principal dirigente do empreendimento, visando captar 

informações pertinentes ao perfil do empreendedor, perfil do empreendimento e elementos de 

competitividade. Por fim, foram elaboradas propostas e indicações de ações e estratégias 

para o empreendimento. 

O SEBRAE (2014), através de estudo divulgado pela Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes (ABRASEL), informa que a cada 100 empreendimentos noturnos que são 

abertos, 35% tende a fechar em 01 ano, 50% em 02 anos e 75% em 05 anos. Os dados ainda 

mostram que de 95% a 97% fecham as portas em 10 anos. Trata-se de um mercado de alto 

risco, logo, necessita-se de um planejamento adequado para se manter firme no mercado. 

Ademais, ainda existem poucos trabalhos acadêmicos que tratam do comportamento do setor 

de bares e casas noturnas no país. Com isso, percebe-se a importância de sanar esta lacuna. 

Trata-se de um setor relevante face aos benefícios econômicos e sociais presentes, 

pois a cadeia produtiva gerada através deste segmento, com geração de empregos não 

somente nos estabelecimentos, mas na cadeia de fornecedores, além da proposição de lazer 

e oportunidade de consumo de cultura, dinamizando a economia local. Deste modo, merece 

atenção para realização de intervenções que visem ampliar o conhecimento acerca da área e 

também para melhor delinear as estratégias frente ao mercado competitivo. 

Deste modo, o trabalho está estruturado em 07 itens. Além desta introdução, o primeiro 

item vai tratar da identificação de oportunidade e o segundo item irá esboçar, através do 
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referencial teórico, os temas: Empreendedorismo e Inovação; Economia da Cultura e 

Economia Criativa; Bares e casas noturnas. A metodologia e os resultados e discussões do 

diagnóstico são apresentados nos itens 04 e 05. Por fim, têm-se as considerações finais, as 

referências bibliográficas e os anexos. 
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1. Identificação da oportunidade 

 
A cultura trata-se de um setor de destaque no quanto a geração de emprego e renda. 

Economia da cultura, Economia criativa, Indústria criativa, Empreendedorismo cultural, dentre 

outros termos correlatos, tem sido trabalhados em ambiente acadêmico através de projetos 

de pesquisas e extensão que demonstram os benefícios econômicos e sociais. Neste sentido, 

este trabalho de conclusão de curso vai tratar de empreendimentos culturais, tendo como 

suporte a linha de estudo de mercado e inovação. 

O mercado se mostra de alto risco para àqueles que não realizam um planejamento 

adequado. A obtenção de sucesso com casa de shows e espetáculos, por exemplo, não é 

difícil, mas é preciso esforço, oferecimento de serviços de qualidade, inovação, atualização 

frente às novidades do mercado e adequação a clientela usuária (SEBRAE, 2014). 

Trata-se de um setor relevante face aos benefícios econômicos e sociais presentes, 

pois a cadeia produtiva gerada através deste segmento gera ganhos não somente para os 

estabelecimentos, mas também para a cadeia de fornecedores, além da proposição de lazer 

e oportunidade de consumo de cultura, dinamizando a economia local. 

O empreendimento escolhido para ser realizado o estudo se chama “Serreal”, está 

localizado no Plano Diretor Norte da cidade de Palmas-TO e trata-se de um negócio que 

funciona como bar e casa noturna. O empreendedorismo identificado é o “negócio próprio” e 

interessa, nesse aspecto, compreender o conhecimento existente sobre mercado e as 

estratégias de inovação efetuadas pela dirigente e equipe. 

Como trata-se de um empreendimento que encontra-se por cerca de 01(um) ano no 

mercado, ainda não foi alvo de estudo técnico ou acadêmico. Considerando também que 

encontra-se inserido em um segmento econômico bastante competitivo e com indicadores de 

falência preocupantes, como mostra literatura especializada, torna-se relevante realizar um 

diagnóstico organizacional que dê suporte para entender a realidade do negócio. 

No entanto, por mais que o mercado de bares e casas noturnas seja competitivo, cabe 

destacar que o caso do empreendimento Serreal pode ser visto como uma identificação de 

oportunidade, pois os ambientes com estilo alternativo na cidade de Palmas são nichos 

pouco explorados e com consequente demanda reprimida. Por isso, considera-se 

conveniente fazer este tipo de trabalho com o referido empreendimento. 

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho, que é de realizar um diagnóstico no 

empreendimento Serreal, permitirá fazer um percurso partindo do conhecimento das 

principais tradições do empreendedorismo, com foco nas questões de mercado e inovação, 

segundo pela compreensão de temas atrelados a economia da cultura e criativa e, por fim, 

desencadeando em estudos sobre as principais características do setor de bares e casas 
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noturnas. Essa é a base para entender o comportamento do mercado em que o 

empreendimento está inserido. Salienta-se ainda que há poucos trabalhos sobre o 

comportamento da oferta e da demanda do setor de bares e casas noturnas, oportunizando 

ser mais um trabalho que poderá influenciar outros do mesmo segmento. 

Deste modo, merece atenção para realização de intervenções que visem ampliar o 

conhecimento acerca da área e também para melhor delinear as estratégias frente ao 

mercado competitivo. Sem sombra de dúvidas, o resultado dessa abordagem permitirá 

provocar questionamentos e insights por parte da equipe Serreal , além de fornecer subsídios 

para elaboração de propostas que visem alavancar vantagens competitivas bem como sua 

permanência no mercado. 
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2. Referencial teórico 

 

2.1 Empreendedorismo e Inovação 

 
O empreendedorismo remete a prática da criação de novos negócios ou repaginação 

e/ou atualização de empreendimentos já existentes. A atividade do  empreendedor está 

ligada a incerteza, principalmente quando se trata de um produto ou serviço que nunca foi 

ofertado no mercado. No caso de mercados já existentes, estabelece incertezas no quanto a 

aparição de novos concorrentes, pairando a seguinte dúvida: mercados já pré-concebidos 

possuem espaços para novos empreendedores? Novos concorrentes estremecem mercados, 

pois cada novo empreendedor busca realizar mudanças e inovação em alguns aspectos 

(CHIAVENATO, 2012). 

A característica que define o empreendedor é a de fazer coisas novas ou fazer coisas 

que já são comumente realizadas através de novos métodos. Deve-se se atentar que o 

“novo” não precisa ser algo extraordinário, pode ser bastante essencial ainda que com níveis 

mais humildes, muito embora no mundo dos negócios seja difícil encontrar empresários 

humildes (SCHUMPETER, 1947). 

O mundo dos negócios é dinâmico, necessitando que se haja criação e recriação o 

tempo todo. Percebe-se que os ciclos dos produtos estão apresentando cada vez mais um 

curto tempo de duração e, com isso, a busca pela diferenciação obriga o empreendedor a 

rever suas ações e estratégias de modo constante. A manutenção dos negócios no presente 

e no futuro depende de um processo de transformações no qual deve ser sempre superado e 

não estático (CHÉR, 2014). 

Nesta questão que cabe trazer à discussão o conceito de inovação, onde o Manual de 

Oslo (1997), baseado na OCDE, define como a implementação de um produto ou serviço 

novo ou significativamente melhorado. Também pode ser incluída no conceito a implantação 

de novos: processos, métodos de marketing, métodos organizacionais nas práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho ou também nas relações externas. 

O ato de produzir envolve combinação de materiais e forças, mas quando as “novas 

combinações” ao invés de advir de combinações antigas, desponta de modo descontínuo, 

engloba-se cinco casos de acordo com Schumpeter (1997): 

(...) 1) Introdução de um novo bem — ou seja, um bem com que os consumidores 
ainda não estiverem familiarizados — ou de uma nova qualidade de um bem. 2) 
Introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não 
tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação, 
que de modo algum precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova, e 
pode consistir também em nova maneira de manejar comercialmente uma 
mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o 
ramo particular da indústria de transformação do país em questão não tenha ainda 
entrado, quer esse mercado tenha existido antes, quer não. 4) Conquista de uma 
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nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens semimanufaturados, mais uma 
vez independentemente do fato de que essa fonte já existia ou teve que ser criada. 
5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a criação 
de uma posição de monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou a fragmentação 
de uma posição de monopólio (SCHUMPETER, 1997, p. 76). 

 
Nesse sentido, Dolabela (2008) discute elementos subjetivos que suscitam na figura do 

agente que consegue quebrar estruturas econômicas com a inserção de novos produtos ou 

serviços. Neste caso, o empreendedor, apresenta um artifício importante: a visão. Além de 

ser alguém capaz influenciar terceiros, sócios, colaboradores, investidores, etc, ele também 

tem a expertise de convencer que sua visão poderá levar todos a uma situação confortável no 

futuro. O autor frisa que energia, perseverança e grande dose de paixão tornam-se 

necessário para construir algo a partir do nada. É um indivíduo que consegue driblar os 

obstáculos e armadilhas acreditando sempre que pode colocar a sorte a seu favor. 

Diante disso, sabe-se que o setor cultural e criativo, assim como outros, também 

apresenta necessidade de se criar e re(inventar), cabendo tomar conhecimento das principais 

vertentes que discutem empreendedorismo e inovação para melhor tomar decisões e, 

consequentemente, melhor se posicionar no mercado. Desta forma, o próximo item irá discutir 

os principais conceitos e características do mercado componente da economia da cultura e 

criativa. 

 
2.2 Da Economia da Cultura à Economia Criativa 

 
Segundo Reis (2009) para entender economia da cultura, parte-se do entendimento de 

que a economia é uma ciência que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e 

serviços, bem como as condições para produzir, formas de distribuição e de consumo. A 

cultura, de modo mais amplo, abrange valores morais, formas de conduta e de ver o mundo 

compartilhadas por um povo. Desta forma, a economia da cultura contempla estudo sobre os 

bens, serviços e manifestações culturais que entram em um fluxo completo de produção, 

distribuição e consumo. 

De acordo com Reis (2011) os conceitos de indústrias criativas e economias criativas 

repousam numa lógica econômica que possui traços próprios, com o reconhecimento que o 

intangível criativo agrega valor às cadeias de produtos e serviços criativos, assim como às de 

bens e serviços tradicionais. Neste caso, busca-se incentivar a criação de novos modelos de 

organizações de negócios, com base em redes, não priorizando hierarquias e possibilitando 

convergência entre interesses públicos e privados a fim de atingir objetivos sociais, culturais e 

econômicos. Assim, as singularidades locais podem ser engolfadas pela massificação global 

ou valorizadas pela sua unicidade. 
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A FIRJAN, através do Mapeamento da Indústria Criativa (2014), analisa o 

comportamento da Indústria Criativa com base em 13 segmentos que se conformam em 04 

grandes áreas: Consumo (Publicidade, Arquitetura, Design e Moda), Cultura (Expressões 

Culturais, Patrimônio & Artes, Músicas e Artes Cênicas), Mídias (Editorial e Audiovisual) e 

Tecnologias (P & D, Biotecnologia e TIC). Sob essas categorias, o estudo mostra que 251 mil 

empresas formavam a indústria criativa no Brasil em 2013, representando um crescimento de 

69,1% desde 2004. Estima-se que a indústria criativa brasileira gere um PIB equivalente a 

R$126 bilhões, o que corresponde a 2,6% do total produzido pelo país em 2013. Em 2004 o 

percentual era de 2,1%. Em 10 anos o PIB da indústria criativa aumentou 69,8% em termos 

reais, diferente do PIB brasileiro que avançou 36,4% neste período. 

Em estudo mais recente, a FIRJAN (2016) mostra que no último triênio (2013-2015) foi 

verificado que a área criativa foi menos impactada face ao cenário econômico existente. A 

participação do PIB Criativo no PIB Brasileiro aumentou de 2,56% para 2,64%, gerando 

R$155,6 bilhões para a economia brasileira. Em relação ao mercado de trabalho, visualiza-se 

a presença de 851,2 mil profissionais formais em 2015. 

Em relação a quantidade de profissionais e remuneração de chefes de bar, a tabela 01 

busca dimensionar dados de 2010 a 2015, como mostra a seguir: 

 
Tabela 01: Número de Profissionais e Remuneração: Chefes de bar 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Profissionais       

Tocantins 7 9 10 11 13 11 

Brasil 4.358 4.732 5.112 5730 6137 6184 

Remuneração 
(R$)* 

      

Tocantins 1.166,69 1.293,44 1.434,99 1.415,55 2.184,84 2.474,36 

Brasil 1.539,72 1.588,44 1.679,75 1.737,43 1.815,70 1.773,93 

Fonte: RAIS (2015) apud FIRJAN (2016) 
Elaboração: O autor (2017) 
*Valores a preços de 2015 (IPCA-IBGE) 

 

Percebe-se que entre 2010 e 2015 há variação inexpressiva acerca da evolução do 

número de chefes de bar no estado do Tocantins, diferente do comportamento da mesma 

profissão a nível nacional. Os anos elucidados mostram um crescimento de 07 a 13 entre os 

anos de 2010 e 2014, com posterior queda para 11 profissionais no estado. Em relação ao 

comportamento do Brasil, verifica-se que houve crescimento contínuo ao longo dos anos, 

passando de 4.358 em 2010 para 6184 profissionais em 2015. Com relação à remuneração, 

visualiza-se que a média do Brasil é um pouco acima do Tocantins entre os anos de 2010 e 

2013, até que em 2014 e 2015 o estado supera a média brasileira, alcançando R$2.474,36 no 
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último ano, enquanto que neste mesmo período o Brasil sofre uma queda na média 

alcançando R$1.773,93 em 2015. 

O Mapeamento da Indústria Criativa da FIRJAN não frisa com importância a questão 

dos bares/casas noturnas em sua metodologia. Neste sentido, Acco (2016) buscou evidenciar 

uma abordagem ampliada da economia criativa brasileira, acrescentando, dentre outros, a 

figura de bares culturais e vida noturna no campo territórios criativos, o que quer dizer que 

também se tratam de eixos estratégicos na esfera da economia criativa. O tópico a seguir vai 

mostrar conceitos e características gerais a respeito deste tema. 

 

2.3 Bares e Casas Noturnas 

 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), classifica e enumera diversas classificações 

acerca de atividades ligadas a entretenimento noturno. Tem-se, por exemplo: 1) Bares e 

outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com subclasse compreendendo 

atividades de servir bebidas alcoólicas, com ou sem entretenimento, ao público em geral, com 

serviço completo; 2) Discotecas, danceterias, salões de dança e similares, correspondendo a 

atividades de exploração de discotecas, cabarés, danceterias, salões de dança, de bailes e 

atividades similares; e, 3) Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 

atividades artísticas, compreendendo atividades de gestão de salas de teatro, de música e de 

outras atividades artísticas e culturais, exploração de casas de espetáculos e gestão de casas 

de culturas. 

Nesse aspecto, o Sebrae (2014) delimita como casas de shows e espetáculos os 

estabelecimentos comerciais com serviços voltados para diversão e entretenimento, tratando- 

se de um local com apresentações públicas de cantores, atores, músicos, etc., apresentando 

sistema de iluminação e música ambiente próprios, além de poder ser um espaço para dança, 

socialização e venda de alimentos e bebidas. Os estabelecimentos que compõem este 

segmento se distinguem pela localização, público-alvo, programação, decoração, 

investimento requerido, dentre outros, e fazem parte da chamada “Economia da Cultura”, 

contando com 400 mil empresas e gerando 2,1 milhões de empregos formais, representando 

7,8% das empresas do Brasil, segundo dados do IBGE (2012). 

A essa discussão pode-se citar Muniz, Silva e Maffezolli (2014) no momento em que 

discutem a respeito do conceito de balada. A definição remete-se a uma festa noturna com 

presença de música alta e ambiente especial em termos de luz ambiente (mais escuro), 

juntamente com efeitos de luz e pista de dança. Neste sentido, a balada estaria mais 

apropriada a ambientes como casas noturnas, pois em barzinhos, em linhas gerais, não 
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possuem música no mesmo volume e nem iluminação diferenciada e espaço para dançar, 

tendo mais destaque a gastronomia. 

Uma característica importante a se tratar é que a balada, quando comparada a outras 

opções noturnas, proporciona maior interação entre as pessoas, quer seja com grupo de 

amigos ou ao conhecer outros indivíduos. Na balada nota-se um grupo expressivo de 

pessoas em um espaço menor e as pessoas estão mais ativas e permanecem mais em pé, 

mesmo havendo algumas acomodações1 (em menor proporção quando comparado aos 

bares) (MUNIZ, SILVA e MAFFEZOLLI, 2014) 

Mas há características similares no quanto aos bares e casas noturnas, principalmente 

por haver uma carga de subjetividade, onde as motivações mostram-se através de aspectos 

tangíveis e simbólicos junto a esses estabelecimentos. No ambiente não consome-se apenas 

a bebida e a comida, mas também a atmosfera do espaço, a diversão, o relaxamento e as 

relações existentes entre os frequentadores. Decoração, cardápio e som ambiente são 

aspectos que estão unidos aos estados e intenções de frequentadores, formando o “clima” ou 

a “alma” do espaço, delimitando um conjunto de atributos que chama atenção dos 

consumidores, possibilitando o exercício do gosto de cada um (GIMENES, 2004). 

Os resultados da pesquisa da autora ainda apontam que bares e casas noturnas 

apresentam novas funções. Os bares estão associados a conversas informais, bate-papo, 

encontro com amigos e ainda são lembrados como pontos de comercialização de bebidas 

alcoólicas. No caso das casas noturnas, estas estão associadas ao flerte e a dança. A música 

está presente em ambos os espaços, sendo que a diferença encontra-se no grau de volume 

da música, pois enquanto no bar a música é “ambiente”, nas casas noturnas o som é mais 

alto e agitado. 

Gimenes (2004) relata que há uma ideia de “relacionamento de bar”, como se fosse 

uma espécie de laços que ficam ligados ao estabelecimento. Trata-se de pessoas que tem 

um conhecimento mínimo sobre as outras pessoas que visitam o espaço e convivem com 

certa frequência no próprio estabelecimento. Esta frequência credencia-se pela fidelidade ao 

próprio estabelecimento e o que não quer dizer também que esses laços obtidos com as 

pessoas no próprio ambiente serão fortalecidos fora desses espaços. A autora, baseada em 

Rolim (1997), ainda diz que vários bares, restaurantes e casas noturnas ao serem 

frequentados com significativa assiduidade, acabam se tornando continuidade do lar daqueles 

que frequentadores, como se fosse uma segunda casa, ou seja, locais públicos tratados 

como espaços privados. 

 
 

 
1 
Mesas e cadeiras. 
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E por mais que a literatura contemple os casos em que há certa fidelidade de pessoas, 

os estudos do Sebrae (2014) frisam que em linhas gerais trata-se de um mercado de alto 

risco e os empreendedores devem estar cientes de que a clientela apresenta um perfil 

conhecido como infiel, podendo decidir facilmente, de uma hora para outra, frequentar 

estabelecimento concorrente. Atrelado a esse fato, encontra-se o risco de não se obter o 

reconhecimento, por parte do consumidor, de que seja um lugar que se valha a pena 

frequentar (SEBRAE, 2014). 

Gimenes (2004), nesse aspecto, comenta que os consumidores reproduzem um 

“habitus de classe” e com isso utiliza os bens e serviços como extensão de sua própria 

personalidade, construindo um universo inteligível com as mercadorias que escolhem e 

criando através do gosto uma coerência entre seus desejos, considerando o cenário 

econômico de cada um. A autora ainda complementa que: 

Portanto, as estratégias de mercado por parte dos estabelecimentos e compõem bares 

e casas noturnas devem levar em consideração aspectos que não somente o produto físico 

oferecido (bebida e alimentação), pois existem outros anseios mais importantes por trás da 

visita desses espaços. As atitudes inovadoras devem ponderar aspectos intrínsecos ao 

espaço físico e as relações sociais estabelecidas nesses ambientes, onde as pessoas 

querem encontrar “os seus iguais”, consubstanciado com qualidade de música (atrelado ao 

gosto), espaço físico descontraído e/ou temático, preços atrativos, dentre outros. 
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3. Metodologia 

 
Pretende-se, nesse item, descrever os passos metodológicos que foram utilizados para 

atender aos objetivos geral e específicos da proposta deste trabalho. Inicialmente foi 

realizada uma revisão de literatura para conhecimento das principais teorias e literaturas às 

quais o tema está atrelado. Além da temática de empreendedorismo, mercado e inovação, 

buscou-se temas relativos à economia da cultura, economia criativa, perfil da demanda e da 

oferta de bares e casas noturnas, dentre outros correlatos. 

Primeiramente foi feito diagnóstico situacional do empreendimento Serreal em seus 

aspectos diversos (financeiros, econômicos, legais, dentre outros), dando tratamento 

qualitativo aos dados coletados. Essas informações foram obtidas por meio de entrevista, 

aplicando questionário semi-estruturado, formulado previamente, junto à empreendedora do 

negócio. Além disso, foi realizada uma visita in loco, objetivando identificar as principais 

características físicas do estabelecimento. 

Boni e Quaresma (2005) confirmam que este tipo de questionário é oportuno por 

combinar perguntas abertas e fechadas, permitindo o entrevistado discorrer sobre o tema 

proposto. O pesquisador segue um conjunto de ações definidas previamente e o faz num 

contexto semelhante ao de uma conversa informal. De acordo com os autores o entrevistador 

deve estar atento e tem a liberdade de fazer perguntas adicionais para dar maior claridade às 

questões, caso o assunto-tema tenha sido desviado. 

O questionário foi elaborado pautado em captar informações na seguinte ordem: perfil 

do empreendedor, com questões relativas à capacitação técnica para gerenciamento de 

empreendimento; perfil do empreendimento, com aspectos inerentes a localização, 

legalização, assistência técnica, contábil e jurídica, acesso a serviços não financeiros e 

financeiros, dentre outros; e, por fim, elementos de competitividade, com questões que 

dizem respeito a noções de concorrência, estratégias de manutenção no mercado, 

perspectivas futuras, dentre outros. 

As respostas obtidas por meio do questionário e a visita realizada ao empreendimento 

foram importantes para composição da análise de resultados. Com isso foi possível identificar 

os principais elementos e características, e na sequência realizar recomendações importantes 

para a condução da empresa. 
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4. Resultados e discussões 

 
 

Os resultados e discussões serão divididos em duas partes, onde primeiramente será 

apresentado o diagnóstico da empresa, valorizando aspectos pertinentes ao perfil do 

empreendedor, perfil do empreendimento e elementos de competitividade, e, por conseguinte, 

discute-se o diagnóstico juntamente com recomendações pertinentes a condução do 

empreendimento. 

 
4.1 Diagnóstico: perfil da empreendedora, perfil da empresa e elementos de competitividade. 

 
 

O nome fantasia do empreendimento diagnosticado se chama Serreal e encontra-se 

localizado na cidade de Palmas-TO, especificamente na Rua n.º 05, n.º 05, Quadra 103 

Norte, CEP: 77001-020. A inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é 

24.310.027/0001-49, apresentando como código e descrição de atividade econômica 

principal: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas. Como 

atividades econômicas secundárias, encontram-se: lanchonetes, casas de chá, de sucos e 

similares; casas de festas e eventos; e, discotecas, danceterias, salões de dança e similares. 

A natureza jurídica é Empresário (Individual). 

 
 

Figura 01: Símbolo do empreendimento 
Fonte: Página de rede social, 2017. 

 

Em relação ao perfil da empreendedora, a empresária se chama Paula Suzane Costa 

Gomes Ferreira, 27 anos e até o momento da entrevista possuía ensino superior incompleto, 

cursando Comunicação Social com habilitação em Jornalismo na Universidade Federal do 

Tocantins. Antes de conduzir a Serreal ela possuía outro tipo de negócio, mas não era 

formalizado. Trabalha há mais de 02 anos no ramo e aprendeu o ofício a partir de empregos 

obtidos anteriormente, cursos e treinamentos e também experiências. Um parente (irmão) 
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trabalha e colabora com a empresa e a referida não possui outra fonte de renda. A Paula 

Suzane foi a principal idealizadora do projeto Serreal, onde sua principal motivação foi de unir 

uma atividade que ela já gostava de fazer e transformar isso em um empreendimento 

formalizado. 

Quando perguntada a respeito da escolha nome do empreendimento, foi dito que o 

nome vem da união entre as palavras “ser” e “real”. O intuito é de passar para as pessoas 

que elas podem ser elas mesmas, podem ser “seres reais” e livres, respeitando seu 

verdadeiro “eu”. 

No tocante ao perfil do empreendimento, destaca-se que o empreendimento foi 

inaugurado em março de 2016 e conta com 05 (cinco) funcionários fixos, sendo 03 (três) 

pessoas do sexo masculino e 02 (duas) pessoas do sexo feminino. Em relação às funções 

que cada um exerce, 01 (um) é operador de caixa, 03 (três) barmans e 01 (um) arte finalista. 

Dentre estes, 01 (um) possui ensino superior completo, 02 (dois) ensino superior incompleto e 

dois (02) ensino médio completo. 

A Serreal apresenta um espaço simples e dotado de bastantes intervenções artísticas 

nas paredes e nos objetos que comportam o espaço. Frisando que o estabelecimento sempre 

por processos de transformação de decoração, pois a cada festa (das principais) apresenta 

um arranjo diferente. Na porta do estabelecimento pode-se comprar o ingresso e o 

consumidor ganha uma pulseira e carimbo (com o símbolo da Serreal) para identificação de 

pagamento. Há um caixa onde se pode realizar o pagamento das bebidas e comidas e com o 

recebimento de fichas o cliente pode se dirigir a dois balcões. Nota-se a presença de dois 

ambientes para dança, mesas e cadeiras e também uma mesa de sinuca. 

 
 

 

Figura 02: Apresentação de banda 
Fonte: Foursquare, 2017. 

Figura 03: Parte do espaço Serreal 
Fonte: Google Maps, 2017. 
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A escolha pela localização do empreendimento foi por estar ambientado no centro da 

cidade, um lugar de fácil acesso, e também anteriormente o lugar sediava outra casa de show 

(aproveitando infraestrutura). Em linhas gerais os clientes são da cidade, advindo de outros 

bairros. 

Trata-se de uma microempresa e foi mencionado sobre a dificuldade que houve em 

regularizar o empreendimento, principalmente no quanto ao alto custo para registro. Em 

relação aos serviços não financeiros, a dirigente comentou que desde que inaugurou o 

empreendimento passou por um processo de capacitação e que não foi realizado de modo 

gratuito. A principal instituição responsável pela capacitação recebida foi o SEBRAE. A 

respeito da capacitação, quando foi questionado se houve impacto positivo no desempenho 

do negócio, ela disse que sim, porém pequeno. 

Foi aludido que nunca foi realizado pagamento por algum tipo de 

assessoria/assistência técnica, e que desconhece qualquer tipo de oferta de assistência 

desse gênero. Salientou-se também que nunca fez curso formal profissional voltado para a 

área do negócio pelo motivo de que não achou necessário. O empreendimento utiliza 

serviços de informática, assim como também de assistência contábil e jurídica. 

No que tange a forma de pagamento de matérias-primas ou mercadorias, utiliza-se de 

modo mais frequente do modo “a prazo”, com financiamento da loja e/ou do fornecedor. 

Quanto ao acesso a créditos e instrumentos financeiros, foi colocado que não houve 

dificuldade para ter acesso aos serviços financeiros e que o empreendimento não possui 

nenhum tipo de seguro, pelo motivo de que desconhece a oferta desse serviço. 

Ainda sobre a questão financeira, evidenciou-se que o controle de entradas e saídas 

de dinheiro se dá através de um caderno, não existe nenhum tipo de política interna de 

redução de custos e não se encontra previsto nenhum tipo de investimento que vise 

ampliar/renovar o negócio. 

Vale destacar que o estabelecimento não conta com missão, visão e valores pré- 

estabelecidos, assim como não há qualquer tipo de planejamento estratégico formalizado ou 

plano de negócios. 

Quando questionada a respeito do número de concorrentes, a resposta foi que 

potencialmente existem 04 (quatro). Não há qualquer tipo de busca ou atualização de 

informações sobre os clientes, fornecedores e concorrentes, logo, não possuem estratégias 

delimitadas de modo formal e técnico. Em relação aos elementos de competitividade, 

quando questionada sobre as ações delineadas para se diferenciar frente aos concorrentes, a 

dirigente comentou que busca sempre autenticidade nas programações e diz não considerar 

a agenda e programa dos concorrentes. 
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A maior parte dos eventos são temáticos, visando não somente expor um estilo 

musical, mas também busca evidenciar sentidos e mecanismos de interação com o público 

através de realização de brincadeiras e dinâmicas no momento da festa. Quando questionada 

sobre as 05 festas que mais atraem público da Serreal, foram elencadas: 

1) Amor livre: momento de celebrar que o amor é livre, sem julgamentos; 

2) Blackout: noite onde as luzes da casa se apagam por alguns momentos; 

3) Festa do Vale: voltado para o tema LGBT; 

4) Didididiê: Visa relembrar sucessos musicais (pagode, funk, axé, pop) dos anos 1990 e 

2000; 

5) Baile Funk: Festa com música do gênero musical funk. 

A divulgação dos eventos se dá por meio das redes sociais e alguns sites de eventos 

da cidade. Trata-se de uma estratégia de divulgação que tem dado certo, salientando que 

ações de publicidade são pautadas com muita criatividade, onde o design e arte dos flyers 

são arrojados e contribuem para chamar atenção dos consumidores e, possivelmente, torna- 

se convidativa para comparecer ao empreendimento. 

 
 

 
 

 

Na tentativa de construir, de modo mais generalista, uma matriz FOFA, sem mencionar 

do que se trata, questionou-se a respeito das fraquezas, oportunidades, forças e ameaças, 

considerando o ambiente interno e externo, o que gerou o seguinte quadro: 

Figura 04: Flyer da festa do Amor Livre 
Fonte: https://allevents.in/palmas/festa-do-amor-livre 

Figura 05: Visita do ator Marco Pigossi 
Fonte: Rede social do ator, 2016. 
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Forças Oportunidades 

 

- Criatividade e conexão com toda a 
equipe; 
- Ausência de hierarquia. 

 

- Programação cultural incipiente na 
cidade; 

Fraquezas Ameaças 

 
- Confusão entre diversão e trabalho 

 
- Concentração de mais de dois 
grandes eventos 

Quadro 01: Matriz FOFA do empreendimento Serreal. 
Fonte: Entrevista. 

 
Segundo Laufer (2016), matriz SWOT é uma ferramenta que surgiu nos Estados 

Unidos na década de 1960 com a finalidade de analisar de modo detalhado tanto situações 

pessoais como empresariais. Em português chama-se FOFA (Força, Oportunidade, Fraqueza 

e Ameaças) e o objetivo principal é fornecer um diagnóstico estratégico que possibilite prever 

as condições e influências positivas e negativas do empreendimento, dando também 

oportunidade de estabelecer diretrizes de diferenciação do empreendimento. Frisa-se que as 

análises partem do ambiente interno (forças e fraquezas) e ambiente externo (Oportunidades 

e ameaças). 

As forças delimitadas encontram-se na criatividade e conexão de toda equipe, onde, 

por exemplo, todos trabalham e auxiliam na montagem da programação, além da ausência de 

hierarquia que possibilita que todos se sintam mais parte da empresa, tomando para si a ideia 

da Serreal. 

Como fraqueza existe a dificuldade de execução na função do trabalho, tendo em vista 

que a equipe encontra-se numa casa que oportuniza diversão. Por se tratar de um bar e casa 

noturna, os papeis às vezes se invertem e parte da equipe começa a agir como consumidor 

do empreendimento, trazendo transtornos ao andamento da casa. 

Como a cidade de Palmas não oferece uma agenda cultural vasta e consolidada, 

principalmente levando em consideração o cenário alternativo, a incipiência, nesse aspecto, 

acaba por gerar oportunidades para o empreendimento que consegue ter público cativo. 

No entanto, quando ocorrem dois ou mais grandes eventos na cidade, prejudica o 

empreendimento. De acordo com a gerente do estabelecimento, a cidade não comporta mais 

que dois eventos, não existem público suficiente para tal o que acaba gerando ameaças para 

a Serreal. 
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Por fim, quando questionado sobre as perspectivas de futuro para o empreendimento, 

obteve-se a seguinte resposta: levar a Serreal para outras cidades. 

 
4.2 Análise do diagnóstico e recomendações 

 
 

Ao perguntar sobre o sentido do título do empreendimento Serreal, em linhas gerais 

pensou-se em criar um espaço onde as pessoas pudessem ser quem são sem qualquer tipo 

de crítica. Ou seja, a função da Serreal, pelo que foi verificado, não é somente comercializar 

comida, bebida e espaço de dança e música, mas proporcionar aos clientes um espaço de 

liberdade e entretenimento, onde se sabe que a posição social e a condição sexual, por 

exemplo, não serão determinantes para intimidação de uso do espaço. Com isso, orienta-se 

que a missão, visão e valores do sejam criadas através dessa perspectiva. Chiavenato (2012) 

elucida que é importante definir a missão, a visão e os valores, pois estes são fundamentais 

para ser guia do negócio. O autor fala que quando se tem esses conceitos bem definidos, 

torna o empreendimento mais racional, pois todas as decisões e ações serão orientadas para 

atingir o objetivo proposto. 

O estudo2 de Muniz, Silva e Maffezolli (2014) apresenta curiosidades a respeito dos 

frequentadores de casas noturnas, ou seja, “baladeiros”, seguem algumas delimitadas pela 

pesquisa: 1) a maioria vai à balada uma vez por semana (34%); 2) os solteiros frequentam 

mais (69% deles saem na noite pelo menos uma vez por semana enquanto que os casados 

somente 34%); 3) 40,7% dos entrevistados disseram que se programam para festa dias antes 

do evento (40,7%), sendo que as mulheres o fazem em maior proporção quando comparado 

aos homens; 4) os homens dão mais valor a agilidade no serviço do local e as mulheres 

acham mais importante que o banheiro esteja limpo e dotado de conforto. 

Diferente do que corresponde à compra de um objeto que pode ser pré-avaliado em 

um ponto de venda e consumido na própria residência, Gimenes (2004) relata que o consumo 

de bares, casas noturnas e similares acontecem in loco, implicando que haja deslocamento 

do indivíduo e imersão na dinâmica do bar ou casa noturna, a qual inclui: ambientação, 

decoração e convívio com os demais frequentadores. Duas características peculiares a 

respeito disso é que a avalição prévia desses ambientes pode ser de modo parcial, através 

de relatos e opiniões de amigos ou de veículo de informação e observa-se que frequentar 

bares e casas noturnas pressupõe estar entre pessoas, ainda que não se firme contato com 

todas elas, tornando-as basicamente uma atividade social. 

2 
Ver estudo completo em: MUNIZ, K. M.; FRANCISCO-MAFFEZZOLLI, E.C. ; SILVA, W. V. Proposta de um 

Modelo de Mensuração da Satisfação do Consumidor de Festas e Baladas. REMark. Revista Brasileira de 
Marketing, v. 13, p. 93-105, 2014. 

http://lattes.cnpq.br/1710286275396858
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Deste modo, orienta-se para que seja realizada uma pesquisa que aponte as principais 

características dos clientes, bem como as opiniões destes, de modo que possa delinear com 

mais segurança as estratégias de conquista de mercado consumidor, visando um maior nível 

de fidelização. É importante também, nesse aspecto, que os dirigentes do estabelecimento 

tenham conhecimento sobre as ações da concorrência, visando não ser surpreendido com 

estratégias que possam enfraquecer frequência de visita dos clientes. 

Almeida (2016) considera a inovação um item indispensável para o crescimento e 

manutenção de empreendimentos e aqueles alcançam os melhores resultados àqueles que 

conhecem e dominam diferentes formas de inovar. Ainda com certo grau de incerteza, 

empreendedores engajados conseguem antecipar os benefícios que uma inovação 

incremental pode trazer ao negócio. 

Quanto a isso, percebe-se que a Serreal trilha o caminho da criatividade e da 

novidade. Apresenta como carro-chefe a produção de festas temáticas que abarcam vários 

gostos e estilos. As festas com temas mais chamativos não acontecem de modo constante, o 

que favorece para valorização dos eventos e criação de expectativas para edição seguinte. 

Schumpeter (1947) fala que sempre que a economia ou uma indústria ou algumas empresas 

fazem alguma outra coisa, algo que está fora do alcance da prática existente, podemos falar 

de resposta criativa. Quanto a isso a equipe encontra-se com um bom percurso e 

gerenciamento quando se trata de intervenções de inovação, com vistas à conquista de 

público na cidade de Palmas. 

Contudo, Chiavenato (2012) comenta que para ser bem sucedido, o empreendedor 

precisa planejar o seu negócio e nunca recorrer a improvisações. Planejar é realizar um 

estudo antecipado de qualquer ação que venha a ser tomada e também visa dispor de 

condições racionais para que a empresa seja organizada e administrada com base em certas 

hipóteses e considerando realidade atual e futura. Do planejamento nasce o plano e com o 

propósito básico de prever, programar e coordenar uma sequência lógica de eventos que 

deverão conduzir ao objetivo que se pretende. É comum que o plano tenha uma 

temporalidade e que produza respostas a perguntas básicas como: o que, quando, como, 

onde e por quem. O ato de planejar simula o futuro desejado e estabelece de modo 

preventivo o percurso de ações e meios para atingi-lo. 

Foi constatado que não há nenhum tipo de plano de negócio e/ou planejamento 

estratégico em curso, o que torna preocupante a manutenção do empreendimento no 

mercado sem esses recursos técnicos. O plano de negócio, por exemplo, é imprescindível 

para empresas que estão iniciando, como é o caso da referida empresa. Chiavenato (2012) 

explica que dentre as utilidades do plano do negócio, encontram-se: cobertura de aspectos 
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internos e externos ao negócio; engloba tanto aspectos atuais como futuros do negócio; é útil 

por servir como guia para condução da empresa; informa ao mercado as características 

principais; divulga os principais aspectos do empreendimento aos parceiros internos e 

externos; serve como meio de avaliação do percurso do empreendimento. 

Sendo assim, indica-se a confecção de um plano de negócio para fins de melhor 

planejar, organizar, avaliar e controlar o negócio. Como pode ser notado, o plano também 

abrange outros aspectos aqui já mencionados neste item. 

Em resumo, recomenda-se busca por assessoria técnica para realização de: pesquisa 

do perfil do consumidor; atualização de informações acerca da concorrência e fornecedores; 

elaboração de missão, visão e valores; criação de um planejamento estratégico e/ou plano de 

negócio. 
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5. Considerações Finais 

 
O ramo de estudos do empreendedorismo abarca várias áreas, tanto por conta dos 

fatores que o impulsiona como também dos impactos significativos na sociedade. Quando se 

pretende entender e intervir na esfera da dinâmica empresarial no sistema capitalista, não 

pode desconsiderar esta área. E em se tratando do ramo criativo e cultural, a iniciativa 

empreendedora desponta com estudos que remete a importância de aspectos intangíveis que 

agregam valor. 

A finalidade deste trabalho foi de conciliar temas como empreendedorismo, mercado e 

inovação no ramo cultural e criativo, especificamente quando aplicado a bares e casas 

noturnas. Tendo em vista isso, o objetivo deste trabalho foi de realizar um diagnóstico de um 

bar e casa noturna chamada Serreal situado na cidade de Palmas, e como objetivos 

específicos tem-se a apresentação das principais características do mercado de bares e 

casas noturnas e, por fim, indicação de propostas técnicas para o empreendimento. 

Os objetivos delimitados foram alcançados, evidenciando, inicialmente, que há pouca 

literatura a respeito do mercado de bares e casas noturnas, o que propicia abertura para 

novos trabalhos acerca desta temática. Trata-se de um mercado relevante que oportuniza 

aspectos positivos para a economia local, além de ser uma opção de oferta de diversão e 

entretenimento para comunidade local. 

Consoante a isso o diagnóstico realizado permitiu que se conhecesse melhor o 

empreendimento e assimilasse características importantes, que tão somente puderam ser 

identificadas com o auxílio da literatura especializada na área e principalmente com o material 

disponibilizado no decorrer dos módulos do curso de especialização em Educação 

Empreendedora da PUC-RJ. 

Com isso, este trabalho será entregue a equipe que compõe o estabelecimento 

estudado com a intenção de que possam compreender a dinâmica do mercado em que estão 

inseridos, bem como elucidar as lacunas que o empreendimento apresenta e que necessita 

ser superadas. Por fim, espera-se que as indicações recomendadas garantam reflexão e 

engajamento da equipe Serreal de modo a prosseguir com uma trajetória de sucesso, que já 

acontece na capital do Tocantins, despontando como referência em termos de bar e casa 

noturna na cidade. 
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Anexo 

 
O questionário aplicado foi formatado com base em perguntas abertas e fechadas 

baseado nos seguintes aspectos: 

 
Perfil da empreendedora: 

 Anos de escolaridade; 

 Ocupação antes de gerir o empreendimento; 

 Tempo de trabalho na atividade; 

 Existência de outra fonte de renda; 

 Familiares que colaboram com o negócio; 

 Dentre outros. 

 
Perfil do empreendimento: 

 Motivação para criação do empreendimento; 

 Data de inaurguração; número de funcionários por escolaridade, gênero e função; 

 Localização; 

 Categoria jurídica; 

 Principais dificuldades de regularização do negócio; 

 Capacitação técnica; 

 Assessoria técnica, informática, contábil e jurídica; 

 Acesso a crédito; 

 Relação com fornecedores; 

 Política de custos, investimento, lucro; 

 Formulação de planejamento; 

 Dentre outros. 

 
Elementos de competitividade: 

 Número de concorrentes; 

 Ações de diferenciação; 

 Atualização de informações sobre clientes, concorrentes e fornecedores; 

 Fatores externos e internos que impactam o empreendimento; 

 Perspectiva de futuro; 

 Dentre outros. 


