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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma prospecção de mercado no ramo de 

bares e restaurantes temáticos, com o intuito de uma futura implementação de um 

bar com a temática de Rock N’ Roll na cidade de Planaltina-GO, e também abranger 

o conhecimento sobre as atividades necessárias para a prestação de serviços de 

qualidade nesta área, apresentado teorias e situações relativas ao setor trabalhado, 

abordando temas como: o empreendedorismo nacional, e as ferramentas de auxilio 

para melhor gestão do negócio, planejamento, acessória e busca de recursos; as 

individualidades do setor de bares e restaurantes, suas inovações de mercado e su-

as características principais; as atividades de marketing de prestação de serviço, 

marketing de bares tratamento ao cliente e relacionamento interno; a história do rock 

e sua difusão no Brasil; e a cultura local da cidade de Planaltina-GO. A pesquisa vol-

tada a empreendedores do ramo buscou dados relativos a finanças, informações 

contábeis em geral; responsabilidade social, atitudes empreendedoras e a gestão de 

marketing, de maneira sucinta visando uma análise geral de como as empresas lo-

cais de Planaltina-GO, Formosa-GO e Brasília-DF lidam com as oportunidades e 

dificuldades de negócio e suas obrigações administrativas para se manterem neste 

competitivo mercado. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo, gestão, marketing, finanças, Rock N’ Roll, 

Planaltina-GO. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta dados de pesquisas e estudos que tratam de áreas ad-

ministrativas acerca de empresas no ramo de bares e entretenimentos temáticos, de 

vários estilos, tendo como foco principal a temática do Rock N’ Roll em seus demais 

estilos e variações. A proposta é obter conhecimento sobre como inovar na cidade 

de Planaltina de Goiás com o primeiro Rock Bar da cidade.  

A ausência deste ambiente na cidade faz com que os apreciadores desta cultura 

tenham dificuldade no acesso de shows, encontros, ou até mesmo carência de um 

simples ambiente para socialização e concentração de quem gosta deste estilo mu-

sical, fazendo com que, na maioria dos casos, tenham que gastar com passagem e 

hospedagem, sem contar a dificuldade de acessibilidade em eventos, que ocorrem 

geralmente em outras cidades ou até mesmo estados, sendo as regiões de qualida-

de em eventos mais próximas, apenas poucas cidades do entorno do Distrito Fede-

ral, e a própria capital do Brasil, Brasília. 

O Rock Bar na cidade pretende diminuir tais transtornos, e abrir portas para a 

inovação, um ambiente agradável e sofisticado, diversão alternativa, bom atendi-

mento, entretenimento segmentado, e responsabilidade social, principalmente com 

relações ambientais. 

1.1 Situação Problemática 

A situação problemática abordada é a obtenção do conhecimento a respeito do 

perfil do empreendedor que atua no ramo de bares e entretenimento, e detalhes sig-

nificativos sobre este setor, utilizando como perspectiva futura a implantação de um 

negócio desta área, tendo como temática o Rock N’ Roll, na cidade de Planaltina de 

Goiás, buscando saber principalmente se o empreendimento é oportuno.  

 Por isso coloca-se a questão: Seria oportuno implantar na cidade, um empreen-

dimento voltado à temática do rock? Qual conhecimento necessário para a realiza-

ção deste empreendimento? 
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1.2 Objetivos 

O objetivo geral do projeto é fazer uma prospecção de mercado e obter conhe-

cimento a respeito das necessidades demandadas na implementação de empreen-

dimentos que atuam na área de bares temáticos.  

Especificamente pretende-se:  

1. Traçar o perfil do público alvo; 

2. Apresentar um resumo dos principais pontos do negocio a ser implemen-

tado; 

3. Conhecer dados relativos a empreendedorismo, a finança e ao marketing 

dos empreendimentos locais que atuam no setor; 

4. Conhecer aspectos gerais e operacionais do negócio do ramo de presta-

ção de serviços. 

1.3 Justificativa 

O estudo sobre a inovação no entretenimento local de Planaltina de Goiás tem 

como principal razão a abertura de novas alternativas na região, e a tentativa de 

previsão da reação do público perante um ambiente diferenciado e incomum. A pro-

posta é abranger um ramo praticamente inexplorado, até então, na cidade ao ponto 

de expor as críticas, idéias e opiniões sobre o tema Rock N’ Roll. 

A oportunidade da pesquisa é demonstrar analises do mercado no ramo de ba-

res, restaurantes e entretenimento, a fim de esclarecer a consolidação entre a temá-

tica e a administração: até que ponto a cultura e os costumes do Rock N’ Roll podem 

intervir na gestão, como no empreendedorismo, marketing, tratamento ao cliente, 

cultura local, viabilidade social, relacionamento interno e externo, dentre outros. 

Tornou-se viável a realização dessa pesquisa, para o pesquisador, que deseja 

sanar dúvidas, elaborar um plano de negócio e ampliar seu conhecimento adminis-

trativo, relativo à criação de uma empresa que se enquadra nas características tra-

tadas. Além disso, este estudo também pode ser viável à população local, que além 

de obterem uma nova alternativa de entretenimento e cultura, podem adquirir um 

novo ponto turístico na cidade, que pode abrir portas para novos empregos, estilos 

de vida e socialização. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 O Espírito Empreendedor 

Empreender, por em execução uma idéia, agarrar uma oportunidade encontrada 

em meio a tantos desafios de mercados que existem atualmente. Este é o espírito 

empreendedor querendo agir em alguém com uma idéia de negócio, alguém que 

quer ser independente, que vai assumir riscos calculados e trabalhar horas e horas 

para crescer seu negócio e mantê-lo com sucesso no mercado. 

Para Schumpeter (1949 apud DORNELAS, 2008, p. 22) o empreendedor é a-

quele que, de certa forma, altera drasticamente a ordem econômica, chegando a 

destruir esta ordem pela inserção de novos produtos e serviços acompanhados pela 

inovação no modo que os seus recursos e materiais são tratados, tanto na organiza-

ção quanto na exploração dos mesmos. 

Já Kirzner (1973 apud DORNELAS, 2008, p. 22) apresenta outra visão para 

conceituar empreendedor: “é aquele que cria um equilíbrio, encontrando uma posi-

ção clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência, ou seja, identifica opor-

tunidades na ordem presente”. 

Drucker (1987) apresenta algumas características pertinentes encontradas em 

empreendedores de sucesso, atitudes tomadas por empresários que transparecem o 

espírito empreendedor neles:  
 

Os empreendedores constituem a minoria dentre as pequenas empresas. 
Eles criam algo novo, algo diferente; eles mudam ou transformam valores. 
(...) O espírito empreendedor é, portanto, uma característica distinta, seja de 
um indivíduo, ou de uma instituição. Não é um traço de personalidade. (...) 
Indivíduos que precisam contar com a certeza é de todo impossível que se-
jam bons empreendedores. E mais, tais indivíduos dificilmente se destaca-
rão em inúmeras atividades. (...) Nessas atividades é preciso que decisões 
sejam tomadas, e a essência de toda decisão é a incerteza. 

 

Schumpeter (1949 apud DORNELAS 2008) apresenta que o empreendedor é 

mais conhecido por ser aquele que cria novos negócios, porém, pode também inovar 

dentro de um negócio existente, é o empreendedor dentro das empresas, o termo 

para este, apresentado por José Dornelas, é o empreendedorismo corporativo. Dor-

nelas define oito tipos de empreendedor: empreendedor nato, empreendedor que 

aprende, empreendedor serial, empreendedor corporativo, empreendedor social, 

empreendedor herdeiro, e o empreendedor “normal” ou planejado. 
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São diversos motivos, diversos tipos, diversos mercados, diferentes idéias ino-

vadoras e revolucionárias, mas o que vale não é apenas ter a idéia isolada, única e 

jamais explorada, mas sim, saber identificar a necessidade do mercado e saber co-

mo atendê-las, de forma eficiente, eficaz, e em muitos casos, da maneira mais sim-

ples possível, primeiro que os demais. (DORNELAS, 2008)  

2.1.1 Empreendedorismo no Brasil 

Floresce em 1990 a movimentação do empreendedorismo no Brasil, graças a 

entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-

sas) e SOFTEX (Sociedade Brasileira em Exportação de Software), que começaram 

a se importar e auxiliar o pequeno empresário brasileiro e a levar empresas de soft-

ware ao exterior. 

Os principais fatores para o surgimento de auxílio para os empresários e o au-

mento crescente de empreendedores no país eram, consecutivamente, diminuir a 

alta taxa de mortalidade das empresas que são criadas, visando aumentar sua du-

rabilidade no mercado; e o alto índice de desemprego que assombram vários ex-

funcionários ou até mesmo pessoas sem experiência no mercado, que por necessi-

dade decidiram criar o seu próprio empreendimento. (DORNELAS, 2008) 

Hoje, o conceito de empreendedorismo é um dos mais difundidos no Brasil, e 

não pára por aí, José Dornelas apresenta dados históricos e recentes apontam que 

o país caminha para o novo milênio de oportunidades nessa área, tendo grande po-

tencial para o desenvolvimento de programas que ensinam e incentiva o empreen-

dedorismo, alguns exemplos como:  

• Programas criados na década de 1990 pela Softex e a Genesis (Geração de 

Novas Empresas de Software, Informação e Serviços) visando o ensino da 

disciplina de empreendedorismo nas universidades e a geração de novas 

empresas de software (start-ups); 

• Programa do Governo Federal: Brasil Empreendedor, que esteve em vigor de 

1999 até 2002, capacitando e destinando recursos financeiros aos empreen-

dedores de todo o país; 

• Atividades de capacitação muito bem avaliadas e líderes de procura, como 

Empretec e Jovem Empreendedor, programas do Sebrae; 



15 

 

• Capacitação universitária brasileira voltada ao empreendedorismo, destacan-

do o projeto Ensino Universitária de Empreendedorismo da CNI (Confedera-

ção Nacional das Indústrias) e IEL (Instituto Euvaldo Lodi); 

• Explosão do movimento de empresas pontocom, ou seja, empresas start-up 

de internet, desenvolvidas por jovens empreendedores, durante os anos 1999 

e 2000, mas que se dissipou; 

• O enorme crescimento de incubadores de empresas que se encontravam em 

atividade no país, no ano de 2008; 

• A recente criação de programas de novos negócios, empreendedorismo soci-

al e corporativo, curso à distancia e cursos de curta e média duração, criados 

por escolas da administração e de tecnologia, incluindo cursos de MBA (Mas-

ter of Business Administration). 

• O aumento crescente de franquias no Brasil, sendo um exemplo de desenvol-

vimento do empreendedorismo nacional. 

2.1.2 Ferramentas e Atividades para Auxiliar o Empreendedor 

As idéias estão fluindo, as oportunidades aparecendo, no entanto ainda há muito 

dever de casa a se fazer, o empreendedor moderno deve assumir seu risco calcula-

do, e nada melhor para não errar nos cálculos do que utilizar os equipamentos mais 

eficientes e necessários disponíveis. 

Analisar a viabilidade, buscar financiamento e assessoria para o negócio, estar 

atualizado quanto às questões legais de constituição da empresa, conhecer o mer-

cado e o local de atuação, e o mais importante, colocar tudo no papel e montar o 

seu plano de negócio.  

Não é a receita de bolo para o sucesso do empreendimento, mas sim, exercícios 

a serem respondidos e praticados corretamente para que os riscos diminuam, as 

oportunidades sejam bem aproveitadas, a empresa haja corretamente em suas ativi-

dades, e principalmente, que o negócio gere lucro e seja próspero. Nem sempre po-

de sair como o planejado, pois os planos são maleáveis, mutáveis, mas que os re-

sultados sejam os mais próximos dos esperados. 
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2.1.2.1 Plano de Negócio 

Utilizado para organizar idéias, armazenar e incentivar a busca por informações 

sobre o negócio a ser implantado, o plano de negócio se tornou peça fundamental 

para quem quer abrir um negócio. O planejamento é indispensável para aquele que 

deseja que tudo se realize o mais correto possível. 

O plano de negócio é mais que um simples rascunho, é um documento que deve 

ser organizado, e  que transcreve os objetivos e o que fazer para alcançá-los evitan-

do riscos e incertezas. Permite também que identifique erros durante o planejamen-

to, sendo isto amplamente viável, comum e favorável: melhor cometer o erro no pa-

pel a esperar para identificá-lo na realidade, no momento que o erro ocorrer. 

Este documento abrange áreas diversas para sanar dúvidas sobre a viabilidade 

do negócio a ser implantado, como: a definição do negócio tratado; principais produ-

tos e/ou serviços; principais clientes; localização da empresa; montante de capital a 

ser investido; faturamento mensal; lucro esperado; tempo de espera para o retorno 

do investimento.  

Nunca é um documento firmado, ele pode ser alterado constantemente. Os tópi-

cos geralmente tratados em um plano de negócio são: dados executivos; análise de 

mercado; plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, criação de cená-

rio, avaliação estratégica, dentre outros. (ROSA, 2007) 

2.1.2.2 Analise de Viabilidade do Negócio 

Mesmo tendo uma idéia inovadora, uma oportunidade, e a convicção de suces-

so, todo empreendedor antes de abrir o seu negócio deve averiguar a viabilidade de 

um negócio, tanto técnica como econômico-financeira, realizar estudos e coletar da-

dos que mais tarde serão analisados cautelosamente. 
 

Essencial para a verificação da possibilidade de se implementar ou não um 
negócio, a avaliação da viabilidade passa por três fatores: complexidade do 
negócio, custo do mesmo e acesso à informação. Embora seja necessário 
um mínimo de estrutura para o pontapé inicial de um negócio, este está, an-
tes de tudo, diretamente ligado ao cumprimento do planejamento. Típico 
desafio de um empreendedor, a questão da viabilidade mostra que, se for 
conseguido cumprir as metas a tendência é que o projeto se mostre viável, 
o que talvez não acontecesse caso a gestão dos processos iniciais não 
dessem certo.(PASCALE, 2009) 
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Para explorar todo o potencial de uma idéia, e constatar sua viabilidade, diversas 

análises devem ser elaboradas, como por exemplo, o tamanho do negócio em rela-

ção à sua capacidade operacional, o potencial de gerar recursos, o diferencial com-

petitivo e a inovação na iniciativa do projeto. A análise de tamanho de negócio e ca-

pacidade operacional é importante para que o empreendedor relacione a capacidade 

e estrutura disponível com a exigida pelo negócio. 

Outro critério importante a ser avaliado é a viabilidade social do negócio, que ve-

rifica se o contexto no negócio proposto está relacionado às necessidades da comu-

nidade em questão, balanceando o impacto social com o esforço demandado para 

manter o negócio. 

Definir e avaliar qual o diferencial competitivo da empresa é fundamental. Saber 

o que seu negócio difere dos demais, qual é o seu atrativo, se a equipe está mais 

bem capacitada, se o ponto geográfico é favorável estrategicamente, se o atendi-

mento e a produção se diferem corrigindo as fraquezas apresentadas por seus con-

correntes, se o conhecimento do negócio obtido é suficiente, como será a reputação 

da organização, se a rede de contatos da organização pode ser um fator de suces-

so, dentre outros. O mais importante dos passos é salientar a inovação do negócio 

como ingrediente principal do sucesso, aplicando um novo contexto, tanto no produ-

to ou serviço, como no gerenciamento, produção, parceria e relacionamento com a 

comunidade. (ASHOKA; MCKINSEY & COMPANY, 2006) 

2.1.2.3 Busca de Financiamento 

Obter financiamento é uma tarefa que muitos empreendedores podem encontrar 

dificuldades, devido a exigências estabelecidas pelos agentes financiadores, princi-

palmente bancos de varejo. O empreendedor deve se informar prontamente de al-

ternativas para capitalizar sua empresa, e obviamente, estar devidamente preparado 

para que sua idéia seja valorizada a ponto de receber tal financiamento. 

No estágio inicial da empresa, as opções de financiamento mais adequadas são 

os empréstimos e as economias pessoais de amigos, família e de angels (investido-

res pessoas físicas), entrar em incubadoras de empresas, programas especiais do 

governo, etc. Os bancos de varejo e empresas de leasing, dentre outras, geralmente 

não financiam empresas iniciantes por estarem em uma fase difícil, que é a de inser-

ção no mercado, os capitalistas de risco não se sentem atraídos por um negócio que 
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não sabe se dará certo, até por que, estes capitalistas de risco exigem muito em 

contrapartida de seu financiamento, e seu empréstimo vem seguido de taxas de ju-

ros altamente abusivas, tornando inviável a realização do mesmo. 

Uma ferramenta que auxilia muito na captação de investimento é o plano de ne-

gócios. Sendo este bem elaborado, claro, de boa organização e fácil utilização, pode 

se tornar crucial na tomada de decisão de um investidor que queira injetar dinheiro 

em alguma empresa. Este conceito vale principalmente para empresas que já estão 

no mercado há um tempo considerável e deseja crescer seus negócios. 

Além de um bom plano de negócio, os investidores “anjo” precisam conhecer pe-

lo menos outras três características da empresa: uma excelente equipe de gestão; 

um mercado-alvo expressivo e em crescimento; e uma idéia realmente inovadora. 

Com isso pode haver até mesmo várias rodadas de investimento (first roud, second 

round, etc.) através do venture capital (capital de risco), que são realizados para ex-

pansão da empresa. 

Para melhor entendimento, pode-se definir que, os estágios mais importantes de 

investimento de risco da empresa são: fase da idéia, fase start-up, fase de expansão 

e fase de consolidação. (DORNELAS, 2008) 

2.1.2.4 Assessoria para o Negócio 

Independente da capacidade e profissionalismo do empreendedor, ele sempre 

precisará de um auxilio externo. É importante estabelecer uma rede de contatos fa-

vorável ao negócio, que possa proporcionar o crescimento do mesmo, e principal-

mente, identificar os pontos em que seu negócio precisa ser assessorado. 

As assessorias devem ser consideradas na criação do negócio (momento crítico 

em que a empresa necessita passar pelo momento mais árduo: sobreviver) ou em 

fases difíceis que a empresa estiver passando mesmo já tendo um bom tempo de 

mercado. 

Temos como exemplo de assessoria inicial as incubadoras de empresas, essas 

incubadoras são entidades sem fins lucrativos que amparam empresas nascentes 

que se encaixam em determinado negócio. Elas oferecem auxilio na gestão técnica 

e empresarial, infra-estrutura, compartilhamento de serviços como: laboratórios, tele-

fone, água, luz, segurança, aluguel de área física, etc. Sendo mantida por universi-

dades, órgãos governamentais, grupos comunitários, dentre outros, permitem a ace-
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leração do desenvolvimento, utilizando, além de serviços e suportes compartilhados, 

orientação prática e profissional. 

Existem também incubadoras privadas, que auxiliam empresas pontocom, no 

entanto, estas atuam com fins lucrativos, solicitando ações das empresas incubadas 

em troca do suporte e auxílio na gestão. 

A principal e mais conhecida assessora de empresas no país é o Sebrae. Pre-

sente em todo o Brasil, o Sebrae apóia os empreendedores brasileira com diversos 

cursos, consultorias, e principalmente conselhos para iniciar seu próprio negócio. 

Ser bem assessorado em aspectos jurídicos e contábeis é primordial e essencial 

para o empreendedor. Muitos são leigos nestas áreas e necessitam do apoio não 

apenas para conhecer ou ser informado cotidianamente dos seus resultados, datas, 

valores, e deveres, mas também em como aperfeiçoar a administração dos fatores 

que afetam estes pontos diretamente. O empreendedor deve ser cauteloso na esco-

lha destes profissionais, realizando uma pesquisa de mercado para não selecionar 

um serviço sem qualidade, insatisfatório. 

O empreendedor pode procurar auxílio através de universidades e institutos de 

pesquisa, embora esta prática não seja muito utilizada no país, é bem conceituada 

no exterior. Podem ser de grande ajuda para a resolução de questões tecnológicas. 

Outra oportunidade que cresceu radicalmente no Brasil, e apóia o empreendedor 

iniciante, é a empresa franqueada. O franchising é um modelo de negocio que visa a 

distribuição e comercialização de produtos e serviços. Muitas empresas, em busca 

de expansão nacional e consolidação da marca, utilizam este modelo, pois o mesmo 

além de ser lucrativo para o franqueador, faz com que o franqueado se sinta mais 

seguro para iniciar um negócio quando se tem programas de suporte, capacitação 

em gestão empresarial, crédito e assessoria técnica. 

Temos servindo como exemplos de franquias: a Cervejaria Devassa propõe uma 

franquia de investimento inicial de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais); um fatura-

mento médio mensal entre R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 280.000,00 (du-

zentos e oitenta mil reais); e o lucro de 15% sobre o faturamento, o prazo de retorno 

é de 28 a 32 meses. Já a franquia “Nosso Bar” da Ambev estabelecem uma franquia 

com investimento inicial a partir de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); mesmo valor 

para investimento total; taxa de franquia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); taxa de 

Royalties de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a R$ 500.000,00 (qui-
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nhentos mil reais) fixos ao mês; o faturamento médio estimado é de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais); e o prazo de retorno a partir de 12 meses. 

2.2 O Mercado de Bares e Entretenimento 

O mercado de prestação de serviços no Brasil vem tido mais atenção nos últi-

mos anos. Empresas de mercado de bares, entretenimento, turismo, hotelaria, den-

tre outros, estão se especializando e melhorando seus potenciais para a Copa de 

2014. 
 

O setor de serviços vem-se desenvolvendo gradativamente, hoje represen-
tando expressiva parcela da economia. Considerando países desenvolvi-
dos, como os Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo, o setor repre-
senta 72% do PIB, enquanto no Canadá, 67%. Em termos relativos, a parti-
cipação destes países é bem maior que no Brasil, onde os serviços repre-
sentam, aproximadamente 52%. (CASAS, 2006, p. 13)  

 

O mercado de bares, restaurantes e entretenimento, além de comum e rentável, 

é criterioso em requisitos específicos, como a concorrência, onde se deve conhecer 

pessoalmente as capacidades e potencialidades de todos os concorrentes diretos e 

indiretos no processo de entreter o seu cliente; há também a análise de fornecedo-

res, matéria-prima, equipamentos, mão de obra, produtos essenciais, e diferencial 

competitivo, tudo para cumprir as expectativas e conquistar o cliente. (SEBRAE/RJ, 

2010) 

“Um local onde se servem bebidas, composto de um balcão e de assentos indivi-

duais. Alguns bares, além do balcão, possuem ambientes com pequenas mesas, 

cadeiras e poltronas” (PACHECO 1996, p. 19). A definição de Pacheco é simples e 

direta com relação a bares, e a princípio um bar é um local realmente simplório, mas 

ele não precisa necessariamente ser de todo o básico, a inovação nos dias atuais é 

um dos marcos para a sobrevivência em qualquer tipo de mercado, o empreendedor 

deve ficar atento e trazer este diferencial competitivo para a lista de pontos fortes de 

sua empresa. 

2.3 Temática Aplicada à Gestão de Bares 

Bares típicos ou temáticos estão tomando destaque em atuações inovadoras e 

até mesmo inusitadas, estes tipos de bares não servem mais apenas para uma sim-
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ples janta, ou uma simples bebedeira com os amigos, este segmento hoje pode pro-

porcionar experiências atrativas e significativas como diferencial competitivo. 

Segundo Persona (2010), os bares estão procurando vender produtos além do 

que está no cardápio. Esta prática pode não ser recente, porém, é de suma impor-

tância para o empreendedor saber como aproveitar e capturar o cliente nestes pro-

dutos que estão além da simples alimentação. 

 Quando um cliente compra algo no bar, ele não está pagando apenas o produ-

to, ele está pagando o serviço, o ambiente, o local, a comodidade, o atendimento 

recebido. Prolongar esta experiência com produtos que se enquadram no contexto é 

fazer com que o cliente sinta essa experiência, e tenha uma alternativa a mais para 

propagar, publicar, relatar o momento vivido naquele ambiente. 

 Tudo varia de acordo com a temática introduzida. Persona traz alguns exemplos 

significativos para entendermos o que seriam estes produtos variados: 

 

É comum restaurantes vegetarianos e macrobióticos oferecerem produtos 
além do prato que é servido ali. Além de mantimentos e alimentos para pre-
parar em casa, eles vendem livros e utensílios associados à dieta. Neste 
caso o "gancho" da venda acessória é a comodidade e a aura de confiabili-
dade que o restaurante confere ao que é vendido ali. Há também restauran-
tes típicos ou temáticos que vendem objetos e produtos igualmente típicos. 
Neste caso o clima e o ambiente servem de "gancho". Uma cantina pode 
oferecer para venda o mesmo vinho exclusivo que é servido nas mesas, en-
quanto um restaurante de comida mineira não perde o estilo se oferecer 
queijos, doces e geléias, além de uma aguardente da fazenda. (PERSONA, 
2010) 

 

Todo o clima e ambiente gerado, se aplicado corretamente ao produto, propor-

ciona melhor envolvimento do cliente, uma maneira mais intensiva de capturá-lo e 

fazer com que ele se torne parte deste ambiente, e até mesmo proporcionar que ele 

leve para casa esta experiência obtida.  

2.3.1 Marketing  

Cobra (2009) afirma que o estado da mente é a essência do marketing, onde os 

profissionais e especialistas de marketing procuram adotar a visão do consumidor, o 

ponto de vista do cliente referente aquele produto ou serviço proposto, se apoiando 

em seus desejos e necessidades. Este setor tem como papel proporcionar um pa-

drão de vida superior. 
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“Processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de 

que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produ-

tos e serviços de valor com outros.” (KOTLER e KELLER, 2006) 
 

Conhecimento das atividades das relações de troca, para satisfação de de-
sejos e necessidades dos consumidores, para alcançar os objetivos da or-
ganização, considerando o ambiente de atuação e o impacto no bem estar 
da sociedade. Orientar os clientes para sua atividade e conhecer suas ex-
pectativas. (CASAS, 2006) 

 

Segundo o dicionário Aurélio (2002), marketing é: “Conjunto de estratégias e a-

ções relativas a desenvolvimento, apreçamento, distribuição e promoção de produ-

tos e serviços, e que visa à adequação mercadológica destes”. 

2.3.1.1 Marketing de Serviços  

Antes de abordar o tema de Marketing de serviços, deve-se primeiro definir o 

que vem a ser um serviço. Casas (2006 apud JUDD, 1964, p.58-49), cita a seguinte 

definição para serviços: “Uma transação realizada por uma empresa ou um indiví-

duo, cujo objetivo não está associado à transferência de um bem”. 

Outra distinção implícita entre bens e serviços, apresentado por Casas (2006 

apud RATHMELL, 1966), é quando se considera bem como coisa – um objeto, um 

artigo, um artefato ou um material – e serviço como um ato, uma ação, um esforço, 

um desempenho.  

Segundo o IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

(1971), os tipos de serviços aqui abordados, bares e restaurantes, enquadram-se em 

serviços de alojamento e alimentação. 

De acordo com Kotler e Armstrong (2003), uma empresa deve considerar quatro 

características especiais do serviço ao elaborar seus programas de marketing, sen-

do elas: Intangibilidade dos serviços, inseparabilidade dos serviços, variabilidade 

dos serviços e a perecibilidade dos serviços. 

• Intangibilidade dos serviços: não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos 

ou cheirados antes da compra.  

• Inseparabilidade dos serviços: não podem ser separados de seus fornecedores, 

sejam eles pessoas ou equipamentos. 
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• Variabilidade dos serviços: significa que a qualidade deles depende de quem os 

fornece, bem como de quando, onde e como são fornecidos. 

• Perecibilidade dos serviços: não podem ser armazenados para venda ou uso 

posterior. 

Estas características devem ser percebidas e salientadas para o entendimento 

do que vem a ser o serviço. 

Os serviços podem ser classificados em duas categorias: serviços prestados a 

Pessoas Físicas (consumidor final), e serviços prestados a Pessoas Jurídicas (em-

presas). (SEBRAE/SP, 2006) 

Não se pode considerar o marketing de serviços de forma única, pois ele contém 

aspectos tangíveis e intangíveis e de durabilidade variável, o nível da experiência 

varia de acordo com a situação, tendo como exemplo os clientes de um restaurante, 

que recebem os serviços de atendimento (intangível), e também o tangível, repre-

sentado pela refeição que consomem. (CASAS, 2006) 

O Marketing de serviços visa à melhoria de ações e esforços para encantar os 

clientes, saber os fatores que influenciam o seu comportamento, deve-se tratar ade-

quadamente o consumidor, e saber ler e interpretar sua real necessidade. As em-

presas devem se atualizar constantemente no ramo de entretenimento, pois esta 

conquista tem se tornado a cada momento um critério rígido de ser alcançado, à 

medida que os consumidores estão mais exigentes, e melhores informados no dias 

de hoje. Esta área do marketing é norteada por uma palavra chave denominada 

“conveniência”. O cliente de hoje tem cada vez menos tempo, e consequentemente, 

precisará de novos serviços que necessitam, que querem, e em alguns momentos, 

podem não saber que querem. 

A organização tem por obrigação compreender o seu público alvo, o objetivo é 

suprir adequadamente, os medos, angústias, dúvidas e incertezas, e adquirir a cre-

dibilidade do consumidor em um canal de comunicação direta com ele. Para realizar 

este processo, tanto o consumidor quanto a empresa, passam por etapas determi-

nantes. No caso do consumidor, ele identifica seus desejos e necessidades, busca e 

analisa as informações disponíveis para suprir estes, e realiza a decisão de compra 

e pós venda. Já a empresa, obtém informações internas e externas para a elabora-

ção de objetivos e estratégias, elaborando orçamentos, projetando vendas e lucros, 

estabelecendo controles e monitorando todo o processo de captar o cliente para que 
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ele possa perceber que ela é quem fornece o produto ou serviço que irá saciar seus 

desejos e necessidades. (SEBRAE/SP, 2006) 

“Um plano de marketing nunca é estável, deve-se adaptá-lo constantemente, 

sempre atualizá-lo” (CASAS, 2006, p. 15). O mercado é cada vez mais impetuoso e 

exigente, e o improviso não será mais perdoado. Para sua sobrevivência, toda em-

presa deve se profissionalizar e especializar, para que suas habilidades e compe-

tências sejam pontos marcantes na atuação junto ao cliente. 

2.3.1.2 Marketing de Bares e Entretenimento 

A evolução é incessante, os critérios do cliente são cada vez mais rígidos, e no-

vas necessidades surgem, precisa-se de novas maneiras de atrair a atenção do 

consumidor para um ponto de encontro que propõe o entretenimento e diversão, lo-

cal de confraternização e prestação de serviço com qualidade. 

Uma empresa no ramo de bares e entretenimento, atualmente, dispõe de várias 

tecnologias e métodos para atingir o seu consumidor final, e um deles é a aplicação 

do marketing em seu setor específico. É imprescindível que uma empresa se espe-

cialize em todas as categorias do marketing, e saiba administrá-lo a seu favor, para 

que a expectativa criada através da propaganda seja atingida, ou até mesmo supe-

rada, para que seja proliferada a visão positiva do empreendimento, para o surgi-

mento de novas oportunidades. 
 

Hoje a tecnologia permite ir muito além do que simplesmente oferecer al-
guns poucos produtos que o cliente precise ele próprio carregar. O hábito 
de comprar as coisas que vemos na tela de dispositivo eletrônico, seja este 
um computador ou celular, já está revolucionando o conceito de restauran-
tes que vendem outros produtos além de comida pronta. Já estive em res-
taurantes com menu touch-screen desses convencionais, mas um exemplo 
interessante do que o futuro nos reserva é o restaurante de comida oriental 
"Inamo", em Londres. Suas mesas são verdadeiros monitores touch-screen 
nas quais você pode selecionar o que deseja comer e imediatamente uma 
foto aparece no local da mesa onde ficará seu prato. (PERSONA, 2010) 

 

A experiência retratada por Persona apresenta o nível da presença da tecnologia 

e da oportunidade que isso traz ao mercado de bares e restaurantes, tendo em vista 

que a tendência é a evolução e inovação. Este pode ser o marco na reinvenção de 

prestação de serviços, onde abre-se um leque de oportunidades para este segmento 

variar mais e mais nos produtos disponíveis e serviços prestados. 
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Outro meio de marketing que vem sido difundido fortemente, e implementado a 

variadas empresas, incluindo bares e restaurantes, é o marketing de relacionamento 

virtual com os clientes através das redes sociais. Empresas de vários segmentos 

criam suas páginas e postam novidades, noticiais e eventos, que além de informar, 

convidam os usuários a conhecerem e participarem dos mesmos, método muito efe-

tivo e bastante utilizado, atualmente, em páginas como Facebook e Twitter. 

(SEBRAE/MS, 2010) 

2.3.2 Tratamento ao Cliente 

“A empresa deve solucionar um problema, o atendimento de uma necessidade 

ou de qualquer outra expectativa”. (CASAS, 2006, p.89) 

Deve-se administrar as expectativas do cliente, pois o atendimento só tem quali-

dade quando se alcança as expectativas do cliente, e administrá-las é nivelá-las ao 

cliente. Não se deve elevar as expectativas não condizendo com a realidade, isso 

gerará insatisfação. Algumas empresas procuram superar as expectativas, o que 

alcança o encantamento do cliente. 

 Procura-se trabalhar também a percepção da qualidade. Deve-se monitorar co-

mo o cliente está percebendo esta qualidade, por meio de pesquisas, conversas di-

retas, até mesmo treiná-los a perceber o nível que o profissionalismo aplicado na 

prestação do serviço tem para alcançar tal qualidade apresentada.(CASAS, 2006) 

Tratar o cliente não é apenas atendê-lo ao colocar o pé na loja, o propósito é sa-

tisfazer o cliente, tanto no ato da compra quando após a compra ou prestação do 

serviço. O cliente tem que perceber as qualidades e os benefícios recebidos para 

assim agregar valor. 

Para Cobra (2009), existem sete pecados na qualidade de serviços ao cliente: 

1 Apatia: Se algum momento houver apatia, de qualquer setor, mas princi-

palmente dos participantes da linha de frente da empresa, da área opera-

cional que tiver mais contato com o cliente, o relacionamento com o clien-

te corre um risco mortal. 

2 Dispensa: A dispensa é quando um funcionário não se preocupa em a-

tender a necessidade do cliente, saber o que ele realmente deseja ou ne-

cessita, e assim, despacha o cliente com frases típicas de “não temos”, 

“ainda não chegou” ou “não podemos fazer nada”. 
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3 Condescendência: Significa tratar o cliente sempre como uma criança que 

não compreende o que se passa e não sabe o que quer. 

4 Automatismo: quando o atendimento está tão automático que chega ao 

ponto de ser comparado como robotizado, sem nenhuma individualidade 

com o cliente. 

5 Passeio: momento em que o cliente é jogado de um departamento ao ou-

tro, onde nenhum deles se preocupa em entender e satisfazer as neces-

sidades do cliente. (Deve-se tomar cuidado para não confundir passeio 

com burocracia, pois o sistema burocrático procura segmentar os depar-

tamentos para melhor processamento, tendo como princípio básico a Ra-

cionalidade Organizacional.) 

6 Frieza: tratar o cliente com indiferença, hostilidade, desatenção ou impa-

ciência. A frieza é um dos pontos que mais agravam o relacionamento 

com o cliente. O tratamento inamistoso, além de magoar e enraivecer o 

cliente, causará a perda total do mesmo, e uma publicidade totalmente 

negativa. 

7 Livro de regras: desculpa frequente de que as normas da empresa estão 

acima da satisfação do cliente. Desculpa dada para a maioria dos maus 

entendidos. 

Estes deslizes são de grande ameaça para qualquer negócio, principalmente se 

tratando de relacionamento com o cliente. O mau tratamento de um cliente põe em 

risco a reputação de uma empresa e a credibilidade nela depositada. 

2.3.3 Relacionamento Interno e Externo 

"O profissional dos novos tempos percebeu que não trabalha para um emprega-

dor, mas para o cliente externo, o único que garante a manutenção de seu ganho", 

diz Persona (2008), que também relata que o sucesso desse relacionamento com o 

cliente externo depende de um relacionamento coeso com a cadeia formada por for-

necedores e clientes internos, elementos essenciais no atendimento dos objetivos 

da empresa.  

“A satisfação dos clientes não será possível se a equipe de colaboradores de 

uma empresa não trabalhar com motivação” (CASAS, 2006, p. 215). 
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De acordo com Casas, trabalhar a satisfação e motivação dos funcionários para 

que todos trabalhem em conjunto, em prol do alcance dos objetivos da organização. 

Implantação de itens como: horários flexíveis de trabalho, benefícios segmentados, 

pagamento adicional de acordo com a necessidade de cada, utilizar a propaganda 

junto aos funcionários, boletins e cartazes internos; todos eles proporcionam o en-

volvimento, a motivação e a educação dos colaboradores. Las Casas (2006 apud 

BERRY, 1981) apresenta também orientações de desenvolvimento de Marketing 

Interno: 

• Considerar os candidatos certos para o trabalho: selecionar com cautela 

os mais motivados; 

• Desenvolver um programa de treinamento inicial: desenvolver o indivíduo 

que começa para obter condições essenciais e básicas para o exercício 

da atividades; 

• Conduzir pesquisa junto aos funcionários: adequar programas e ações às 

necessidades dos empregados; 

• Estabelecer um plano de carreira: visar a motivação e a redução de rotati-

vidade, como por exemplo, dividir os cargos em categorias (júnior, pleno, 

sênior); 

• Estabelecer quotas e prêmios em grupo: é mais eficiente desenvolver ob-

jetivos em grupos, pois o funcionário se motiva a ajudar o outro. Os obje-

tivos podem ser diferenciados por clientes, departamentos ou seções; 

• Treinamento de vendas para todos: todos devem estar envolvidos neste 

processo (secretárias, pessoal de apoio técnico etc.). 

O profissional de serviços deve se auto-motivar, perseguir os objetivos de perfei-

ção, e não se acomodar pensando que sabe demais. O esforço trará o retorno certo 

e um melhor profissional. (CASAS, 2006, p. 215-216) 

Há diferentes grupos de consumidores que participam do processo de compras 

de bens ou serviços. Estes são classificados em diferentes mercados: mercado de 

consumo, mercado industrial, mercado de revenda e mercado governamental. 

O mercado externo que será analisado é o mercado de consumo, que é formado 

pelos consumidores individuais que compram produtos e serviços, para consumo 

próprio ou de suas residências. (GIANESI; CORRÊA, 2007, p.65) 
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Os participantes do processo da compra são: o decisor e o usuário (podendo 

ser, geralmente, ambos o mesmo indivíduo). Devem ser analisados ambos, depen-

dendo da situação as expectativas do usuário são diferentes das expectativas do 

decisor, porém, podem estar inter-relacionados. 

É fundamental o entendimento do processo de compra para determinar estraté-

gias de operação e critérios de competitividade. Os aspectos importantes a serem 

investigados são as diferenças de necessidades e expectativas dos participantes, os 

quais impõem contradições e conflitos, o fornecedor dos serviços deve priorizar seus 

esforços no tratamento destes obstáculos. (GIANESI; CORRÊA, 2007, p. 66-67) 

2.4 História do Rock N’ Roll no Brasil 

O rock no Brasil já semeava seus primeiros acordes na década de 50, juntamen-

te com a Bossa Nova, com a vinda do filme Sementes da Violência (The black board 

jungle) de Richard Brooks, que continha em sua trilha sonora a música “Rock Around 

de Clock” do grupo Bill Halley and His Comets, que envolveu os brasileiros com seu 

ritmo dançante e ganhou uma versão nacional na voz de Nora Ney. Permeados nos 

anos 60, Bossa Nova e Rock trazem uma nova dimensão à música popular brasilei-

ra, tendo como critério na criação de músicas o engajamento político e o protesto. 

(ENCARNAÇÃO, 2009, p. 37) 
 

No campo político, a década de 80 foi marcada pelo processo de redemo-
cratização que teve início, principalmente, com a anistia e a reforma partidá-
ria, em 1979. Na esfera política, além da reorganização e criação de novos 
partidos, retorno de lideranças políticas e a pluralidade partidária, houve 
uma segmentação nas ações políticas, sobretudo com o crescimento de no-
vos movimentos sociais. (SILVA, 2003 apud ENCARNAÇÃO, 2011, p.6) 

 

A era que melhor representa os caminhos trilhados pelo rock nacional são os 

anos 80, período em que bandas revolucionárias e consagradas até hoje por muitos 

fãs, como Legião Urbana, Plebe Rude, Capital Inicial, dentre outras; surgiram de jo-

vens migrados de uma adolescência descendente dos anos 70, marcada pelo auge 

da repressão da ditadura, para a cidade sede do poder nacional, Brasília. Estes jo-

vens se refugiavam na liberdade gritada do movimento punk, um sonho de autono-

mia e luta política. 
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“O rock desde o seu início e universalmente sempre esteve ligado à juventude 

urbana, quer no caso dos músicos roqueiros, quer do seu público. Não foi, portanto, 

o rock nacional dos anos 80 a exceção.” (ENCARNAÇÃO, 2009) 

O rock no Brasil atual está amplamente dissipado. Em um país de muitas cultu-

ras e costumes é comum um estilo tão estrangeiro como o rock não se potencializar 

perante os outros estilos nativos do país, no entanto, o fãs do estilo, e principalmen-

te adoradores do rock brasileiro, não querem permitir que o nascimento de um rock 

tão influente e marcante seja esquecido, que é o rock brasiliense. 

Brasília é considerada por muitos como capital do rock, tanto que, em 4 de feve-

reiro de 2012 foi realizado o ato de lançamento do movimento: Brasília Capital do 

Rock. O movimento iniciou-se no Museu Nacional, com a exibição do filme “Era de 

Ouro – Rock de Brasília” de Vladimir Carvalho, contando também com a apresenta-

ção das frentes de trabalho do movimento antes do ato oficial do lançamento do mo-

vimento, que contava com a presença da Frente Parlamentar do Rock, do Presiden-

te da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Secretário da Cultura do Distrito Fe-

deral, do vocalista da banda Plebe Rude, Philippe Seabra, do Governador do Distrito 

Federal, e de Vladimir Carvalho. 

O pesquisador deste projeto esteve presente no manifesto, que tratou de assun-

tos de suma importância para a preservação do rock de Brasília, como eixos de tra-

balho (capacitação, formação de público e turismo), parcerias com  o setor público e 

privado, e até mesmo a possibilidade da criação do Memorial Renato Russo na capi-

tal do Brasil, um dos maiores cantores, compositores e percussores do rock nacio-

nal. 

2.5 Cultura Local e a População de Planaltina de Goiás 

Planaltina é cidade satélite de Brasília-DF, e também cidade dormitória, onde 

muitos dos 81.649 habitantes (IBGE, 2010) da cidade se deslocam de suas residên-

cias para trabalharem no capital do país. A cidade tem como vizinha uma cidade do 

Distrito Federal de mesmo nome, é também conhecida como “Brasilinha”, é uma ci-

dade que segue muita das tradições herdadas de seu estado, o Goiás. As músicas 

que mais se destacam em bares e restaurantes locais são as sertanejas, e nos últi-

mos anos tem sido o Sertanejo Universitário. 
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A cidade contém como atrativo algumas festas locais, abrangendo vários estilos 

musicais, e em festas São João, desde a posse de José Olinto Neto como prefeito 

da cidade, em 2009, a cidade tem como uma das atrações anuais mais marcantes o 

“Forró 24 horas”, acompanhado sempre da construção de grandes fogueiras, que 

chegam a alcançar 50 metros de altura. (MOREIRA, 2011) 

Aparentemente, Planaltina de Goiás não abrange muito atividades decorrentes 

do estilo musical de Rock N’ Roll, porém é percebida a presença de admiradores do 

estilo na região, principalmente se for levado em consideração, eventos e práticas 

realizadas pela minoria, como encontros e movimentação de apreciadores do rock 

para acompanharem shows e apresentações desta segmentação em Brasília ou em 

outras cidades.  

 No entanto, esta realidade está se alterando de uns tempos para cá, pois além 

da marcante presença de jovens na praça de skate da cidade, vestidos a caráter e 

ouvindo diferentes vertentes do rock, os encontros e a realização de eventos de rock 

na cidade estão se tornando cada vez mais frequentes. No ano de 2012, apresenta-

ções de bandas em locais como depósitos de bebidas, casas noturnas, parque eco-

lógico, e bares simples, estão sendo realizadas com certa frequência e apreciadas 

por grande parte de moradores da cidade. Isso sem contar algumas bandas que 

nascem na cidade e estão aos poucos progredindo em sua arte, como a OPUS XVI, 

Necrofilia, Quatzacout, dentre outros. 

Grande parte desses movimentos locais teve como meio de divulgação principal 

redes sociais como o Facebook, sendo a maneira mais prática e econômica de con-

vidar admiradores do estilo. Um dos eventos que marcou presença no ano de 2012 

foi o 1º Festival “Eu quero é Rock”, realizado por Ricardo Rodrigues e amigos, o 

mesmo retrata como foi o festival no blog de sua banda (OPUS XVI), dando mais 

detalhes sobre o evento: 
 

Há um tempo razoável , um tanto descontente com o marasmo cultural da 
cidade de Planaltina-GO,venho procurando formas e alternativas, com a co-
laboração de diversas pessoas, de dar uma "avivada" na fisionomia do local. 
Envolvido com música, mais especificamente envolvido com rock, por meio 
da Banda Opus XVI, da qual faço parte, passei a observar os processos das 
coisas chamadas de "movimento", ou seja, músicos de bandas e pessoas 
ligadas ao rock na cidade. Assim passei a ter uma visão de um "cenário" da 
qual desconhecia e de certa forma, atualmente, passei a fazer parte tam-
bém da continuidade desse cenário. O 1º Festival "Eu quero é rock!", nas-
ceu por meio de um grupo no facebook, com o objetivo de fazer alguma coi-
sa em relação ao rock na cidade, assim naturalmente as idéias fluíram e o 
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evento aconteceu no dia 19 de Maio de 2012, em um Bar,  no Parque Sol 
Nascente (Planaltina-GO). (RODRIGUES, 2012) 

 

Estes eventos, reuniões, ambientes predominantes do gênero Rock N’ Roll na 

cidade, auxilia na percepção e elaboração de estimativa a respeito de detecção de 

público-alvo no local. 

Apesar disso, Planaltina como qualquer outra cidade, sofre frequente influencia 

diversificada apresentada sobre a mídia com relação a estilo musical, sendo possível 

perceber a presença de apreciadores dos mais variados estilos. 
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3 METODOLOGIA  

3.1 Problema de pesquisa 

O fundamento desta pesquisa é traçar o perfil do público-alvo a ser explorado e 

conhecer o perfil empreendedor daqueles que atuam no ramo de bares e entreteni-

mento, e a elaboração de uma concepção futura de oportunidade de implantação de 

um empreendimento do mesmo setor, com a temática do Rock N’ Roll, na cidade de 

Planaltina de Goiás, avaliando todos os aspectos necessários para a conclusão des-

ta verificação, partindo de princípios como tamanho e capacidade operacional, viabi-

lidade social, diferencial competitivo, e o grau de inovação do negócio. Neste sentido 

é que se colocaram as seguintes questões problema: Seria oportuno implantar na 

cidade, um empreendimento voltado a temática do rock? Qual conhecimento neces-

sário para a realização deste empreendimento? 

3.2 Método de pesquisa 

A pesquisa pode ser classificada em método indutivo que, segundo Filho e San-

tos (2000, p. 22), se trata o “processo pelo qual o pesquisador, a partir de um levan-

tamento baseado numa amostra do assunto, chega a determinadas conclusões de 

ordem geral”. 

Também pôde ser classificada como pesquisa de campo, exploratória e de a-

bordagem quantitativa e qualitativa, com o intuito de ter maior familiaridade com o 

problema, com pesquisa e levantamento bibliográficos auxiliado de entrevistas. 

A pesquisa exploratória pode ser bibliográfica ou estudo de caso. Maria de An-

drade (2003, p. 124) define uma pesquisa exploratória como primeiro passo de todo 

trabalho científico, tendo como finalidade: “proporcionar maiores informações sobre 

determinado assunto; facilitar a delimitação de um tema de trabalho; definir is objeti-

vos ou formular hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque para 

o trabalho que se tem em mente”. 

Para definição de pesquisa de campo, Marconi (1990, apud ANDRADE, 2003) 
apresenta a seguinte conceituação: 

 
Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informa-
ções e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura 
uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar ou, ainda, 
descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 
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Segundo Barbosa (1999), uma pesquisa quantitativa utiliza-se de técnicas esta-

tísticas, traduzindo em números as opiniões e informações a serem analisadas e 

classificadas. Já uma pesquisa qualitativa é onde as informações não podem ser 

quantificáveis. De caráter descritivo, os dados obtidos são analisados indutivamente, 

onde há a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados.  

3.3 Área e população-alvo 

A pesquisa foi realizada com 50 (cinquenta) habitantes de Planaltina-GO, o que 

corresponde a 0,062% da população local, onde pretende-se implantar o negócio, e 

em 11 (onze) empresas do ramo de bares e restaurantes temáticos, ou semelhantes 

como depósitos de bebidas e pubs (public houses), das cidades de Brasília-DF, Pla-

naltina-GO e Formosa-GO, por serem cidades do próximas de Planaltina-GO. Sendo 

duas empresas localizadas em Brasília, seis em Planaltina e três em Formosa. 

3.4 Plano de amostragem 

A população de amostra foi seletiva e restrita aos moradores de Planaltina-GO 

que frequentam locais para entretenimento, e aos empreendedores do ramo de ba-

res e restaurantes temáticos ou semelhantes, com o intuito de coletar fatos que con-

dizem com a problemática estudada, procurando sanar dúvidas também relaciona-

das ao referencial teórico aqui apresentado. 

3.5 Instrumentos de coleta de dados 

Para a coleta de dados foi utilizou-se de materiais bibliográficos para a elabora-

ção do resumo dos principais pontos do negócio a se apresentado. Também foi feito 

uma pesquisa por meio de questionário impresso, para os moradores de Planaltina, 

e questionário on-line, utilizando o sistema gratuito do site Google, o Google Docs. 

Barbosa (1999) define questionário como um dos procedimentos mais utilizados 

para se obter informações. Vantajosa pelo seu custo razoável, por apresentar as 

mesmas perguntas para todos os participantes, por garantir o anonimato dos mes-

mos, e por sua alta confiabilidade. 
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Foi escolhido este método para averiguar de maneira quantitativa e qualitativa os 

dados informados, procurando atingir o objetivo do trabalho através do relato de ex-

periências e conhecimentos dos entrevistados no mercado que pertencem. 

3.6 Procedimento de coleta de dados 

A coleta de dados se dividiu em dois momentos: 

1. O autor do trabalho buscou apresentar um resumo identificando os pontos 

mais importantes para a implantação de um negócio no setor de bares temáticos, 

apresentando tópicos que esclarecessem sobre: a definição do negócio tratado; 

principais produtos e/ou serviços; principais clientes; localização da empresa; mon-

tante de capital a ser investido; faturamento mensal; lucro esperado; tempo de espe-

ra para o retorno do investimento. 

2. No segundo momento optou-se por realizar a aplicação de questionários, 

sendo um impresso voltado aos moradores e um modelo on-line, enviado aos em-

presários, que se encontram no apêndice neste trabalho, onde os dados inseridos 

geraram gráficos automáticos de fácil assimilação e tabulação. O envio dos questio-

nários foi realizado por e-mail (correio eletrônico), redes sociais em que algumas 

empresas estão cadastradas, como o Facebook, sendo as empresas informadas 

previamente sobre o assunto e a viabilidade do estudo, tanto no corpo do texto envi-

ado, juntamente com o link de acesso, como por telefone. 
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4 RESULTADOS  

4.1 Perfil do público alvo 

Para responder a dúvida se há uma oportunidade em empreender um Rock Bar 

em Planaltina-GO, foi necessário realizar uma pesquisa por amostragem para traçar 

o perfil do público alvo e identificar suas adequações, preferências e necessidades, 

não só para segmentação de mercado e identificação de clientes potenciais, mas 

para um futuro plano estratégico e elaboração de metas e objetivos para atrair mais 

clientes e manter os que se adequarem na proposta apresentada. 

Dentre os cinquenta pesquisados, a maioria pertencia à faixa etária de 18 a 30 

anos (27), como mostra o gráfico a seguir. 

 

Tabela 1 e Gráfico 1: Faixa Etária dos Pesquisados 

 

Idade Nº de Respostas % 

até 18 anos 11 22% 

de 18 a 30 anos 27 54% 

acima de 30 anos 12 24% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Todos os pesquisados afirmam sentir falta de opções de entretenimento na ci-

dade. A maioria dos pesquisados são residentes de Planaltina-GO (44), o restante 

reside em Planaltina-DF (2), Sobradinho-DF (3) e Valparaíso-GO (1). 

O gráfico a seguir demonstra a média de gasto mensal dos pesquisados com en-

tretenimento, o que pode incluir bares, restaurantes, casas de shows, cinemas, lan-

chonetes, dentre vários outros. 
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Tabela 2 e Gráfico 2: Gasto Mensal com Entretenimento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Também foi levantada a questão para os pesquisados: “Você iria a um bar mais 

voltado ao Rock N’ Roll em Planaltina-GO?” E como representado no gráfico a se-

guir, a maioria dos pesquisados (29) responderam que sim, iriam a um estabeleci-

mento como um Rock Bar. 

 

Tabela 3 e Gráfico 3: Pesquisados que frequentariam um Rock Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Valores Nº de Respostas % 

até R$50,00 22 44% 

de R$50,00 a R$150,00 15 30% 

de R$150,00 a R$300,00 8 16% 

acima de R$300,00 5 10% 

 

Respostas Nº de Respostas % 

Sim 29 58% 

Não 21 42% 
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Analisando separadamente a população que iria a um Rock Bar da população 

que não iria, é possível detectar que a maioria dos possíveis frequentadores residem 

em Planaltina-GO (26 pesquisados) e gastam até 50 reais (15 pesquisados) o que 

informa que, como residentes da cidade, provavelmente possuem uma faixa salarial 

de até dois salários mínimos. 

A maioria que iria ao Rock Bar, pertence à faixa de menos de 18 anos ou acima 

de 30 anos (17 pesquisados), e apenas 45% dos que tem de 18 a 30 anos (12 pes-

quisados) frequentariam este local.  

4.2 Resumo dos principais pontos do negócio a ser implantado 

Como resultado de obtenção de conhecimento e pré elaboração de um plano de 

negócio, apresenta-se um resumo dos principais pontos do negócio que o pesquisa-

dor deseja criar futuramente, tendo como base de estudo principal, documentos da 

entidade assessora do pequeno e médio empreendedor de grande acessibilidade 

pelo público brasileiro, o Sebrae. 

 

• O que é o negócio 

 

O negócio que o pesquisador deseja implantar futuramente é um bar temático. 

Temática esta voltada para um ambiente alternativo, incomum na região, abordando 

vertentes diferenciadas, tendo como principal foco o estilo Rock N’ Roll, em suas 

várias diversificações como metal clássico, hardcore, punk, nacional, pop-rock, den-

tre vários outros.  

Por mais que o estilo abordado seja o principal do empreendimento, nada impe-

de que o negócio prospere em outras variáveis musicais afim de atingir novos clien-

tes, ou até mesmo criar um novo público alvo para um ambiente alternativo que não 

seja restrito apenas a um estilo musical. 

Acima de tudo, a empresa será um local de entretenimento, confraternização e 

diversão para o consumidor, havendo frequentemente de realização de eventos e 

shows, principalmente focando a divulgação de bandas iniciantes, que carecem de 

locais para apresentação de seu trabalho, principalmente se o estilo musical da 

mesma for rock; e também a apresentação de grupos já reconhecidos na região e 

entorno, proporcionando um contato cada vez mais próximos entre fãs e ídolos. 
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• Principais produtos ou serviços 

 

Os principais produtos do negócio serão as bebidas: drink’s, bebidas alcoólicas, 

refrigerantes, água mineral e sucos; além de pratos e petiscos para acompanhar. O 

objetivo é variar, quanto mais variedade, opções que satisfaçam mais e mais clien-

tes, melhor!  

Toda manipulação e montagem dos alimentos disponíveis no cardápio serão fei-

tos por profissionais qualificados e devidamente treinados, como cozinheiro e bar-

man. Serão empregados além destes, ajudantes de cozinha, garçons, atendentes 

para balcão e caixa, e, caso necessite, seguranças. 

Estes profissionais serão extremamente importantes para uma boa prestação de 

serviço e um atendimento eficaz para o consumidor. Fatores como cordialidade, e-

ducação, atenção e simpatia são requisitos indispensáveis para o funcionário que 

deseja ter sucesso na função executado, e claro, para o cliente, que deseja ser bem 

atendido em todos os pontos possíveis. 

 

• Principais clientes 

 

O negócio tem como público alvo, jovens e adultos, com a faixa estaria entre 18 

e 50 anos, de faixa salarial de pelo menos um salário mínimo, que tenham hábitos 

alimentares voltados ao consumo de bebidas alcoólicas. 

O cliente principal é aquele que busca um ambiente alternativo, que fuja da cul-

tura local, de forma a agregar quem não se sente à vontade com as tendências mu-

sicais e culturais predominantes da cidade. 

 

• Localização da empresa 

 

Com relação à localização da empresa, pretende-se instalá-la em um local de 

boa concentração de pessoas, fácil acesso, e principalmente, considerável seguran-

ça, mesmo porque, o turno de maior clientela é o noturno. Visando estes critérios, 

uma localização adequada seria próximo à praça da cidade, ou em vias principais 

próximas ao centro ou à feira coberta. 
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Serão avaliados também os concorrentes e a qualidade nos produtos e serviços 

prestados, procurando encontrar diferenciais que proporcionam maior competitivida-

de de mercado. Esta avaliação deve ser realizada pessoalmente para melhor familia-

rização com o tipo de empreendimento em questão. 

Segundo o Sebrae – Rio de Janeiro (2010) a estrutura básica de um pequeno 

bar se divide em: “salão de atendimento com balcão e/ou mesas; sala para adminis-

tração; estoque; cozinha e área de manipulação; vitrinas; vestiários; banheiros; cai-

xa.” 

  

• Capital a ser investido 

 

Como qualquer outro empreendimento, deve-se haver atenção, disciplina e mui-

ta informação para identificar o montante do capital investido, de forma mais econô-

mica e viável. Este capital pode variar de acordo com o porte, localização, clientela, 

tipo do negócio, dentre outros.  

Devem ser pesquisadas, estudadas e relacionadas todas as despesas decorren-

tes do negócio, como: imóvel, instalações, equipamentos, contratação de serviços e 

de empregados, treinamento, documentação e legalização da empresa, etc. 

O Sebrae do Rio de Janeiro também apresenta uma lista com os principais itens 

básicos de um bar: máquinas de café expresso; forno microondas; ar-condicionado; 

freezer; geladeiras, estufas; churrasqueiras, fogão industrial; processadores de ali-

mentos; refresqueiras; liquidificadores industriais; espremedores industriais de frutas; 

purificador de água, cortador de frios; fritadeira e forno elétrico; balcões térmicos de 

frio e a vapor; sistema exaustor; balanças eletrônicas e caixas registradores; móveis 

em geral; material de escritório em geral; uniformes, bebidas em geral; e utensílios 

de cozinha. 

Atendendo as despesas iniciais propostas, e buscando detalhar os mesmos para 

se ter uma real noção do capital a ser investido, foi elaborada uma tabela com as 

despesas detalhadas com valores atuais de mercado: 
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Tabela 4: Orçamento 

INVESTIMENTO INICIAL Unitário Quantidade Total 

Mobiliário 

Mesas Internas R$ 449,00 8,00 R$ 3.592,00 
Mesas Internas Altas (Bistrô) R$ 498,00 4,00 R$ 1.992,00 
Cadeiras Internas R$ 100,00 32,00 R$ 3.200,00 
Cadeiras Internas Altas R$ 163,00 8,00 R$ 1.304,00 
Balcão R$ 600,00 1,00 R$ 600,00 
Mesa de escritório R$ 299,00 1,00 R$ 299,00 
Cadeira de escritório R$ 300,00 1,00 R$ 300,00 
Armário para Arquivo R$ 299,00 1,00 R$ 299,00 
Moveis sob-medida (marcenaria) R$ 1.600,00 1,00 R$ 1.600,00 

Subtotal 1 R$ 4.308,00 57,00 R$ 13.186,00 

Utensílios de 
Cozinha 

Conjunto de Facas R$ 150,00 1,00 R$ 150,00 
Conjunto de Colheres de Preparo R$ 50,00 2,00 R$ 100,00 
Tábuas de Preparo R$ 150,00 1,00 R$ 150,00 
Copos para Coquetéis (sofisticados) R$ 40,00 20,00 R$ 800,00 
Copos americanos R$ 14,00 50,00 R$ 700,00 
Coqueteleiras R$ 35,00 5,00 R$ 175,00 
Pinças para Salgados R$ 15,00 2,00 R$ 30,00 
Jogo de panela R$ 229,00 1,00 R$ 229,00 
Bandejas de Servir R$ 70,00 12,00 R$ 840,00 

Subtotal 3 R$ 753,00 94,00 R$ 3.174,00 

Eletro Eletrô-
nico 

Máquina de Café Expresso R$ 1.600,00 1,00 R$ 1.600,00 
Churrasqueiras R$ 200,00 1,00 R$ 200,00 
Estufas R$ 650,00 2,00 R$ 1.300,00 
Fogão industrial R$ 1.349,00 1,00 R$ 1.349,00 
Forno Elétrico R$ 710,00 1,00 R$ 710,00 
Forno Microondas R$ 250,00 1,00 R$ 250,00 
Espremedor Industrial de Frutas R$ 150,00 1,00 R$ 150,00 
Processador de alimentos R$ 180,00 1,00 R$ 180,00 
Liquidificador Industrial R$ 400,00 1,00 R$ 400,00 
Copo Extra para Liquidificador R$ 142,00 1,00 R$ 142,00 
Purificador de água R$ 920,00 1,00 R$ 920,00 
Refresqueira R$ 1.800,00 1,00 R$ 1.800,00 
DVD Player R$ 160,00 1,00 R$ 160,00 
Caixas de Som (Home) R$ 250,00 2,00 R$ 500,00 
Computador, Programas e Acessórios R$ 1.200,00 3,00 R$ 3.600,00 
Caixas Registradores R$ 1.600,00 2,00 R$ 3.200,00 
Fritadeira R$ 90,00 1,00 R$ 90,00 
Cortador de Frios R$ 500,00 1,00 R$ 500,00 
Balcões térmicos de frio a vapor R$ 2.199,00 2,00 R$ 4.398,00 
Sistema Exaustor R$ 170,00 3,00 R$ 510,00 
Ar-condicionado R$ 700,00 1,00 R$ 700,00 
Freezer R$ 1.500,00 2,00 R$ 3.000,00 
Refrigerador Bebidas R$ 2.500,00 2,00 R$ 5.000,00 

Subtotal 4 R$ 19.220,00 33,00 R$ 30.659,00 

Higiene e 
Limpeza 

Saboneteira Cozinha R$ 38,00 1,00 R$ 38,00 
Toalheira Cozinha R$ 16,00 1,00 R$ 16,00 
Porta Papel Higiênico WCs R$ 38,00 1,00 R$ 38,00 
Saboneteira Lavabo R$ 38,00 1,00 R$ 38,00 
Toalheira Lavabo R$ 16,00 1,00 R$ 16,00 
Cesto Coletor de Lixo para Lavabo e WCs R$ 16,00 2,00 R$ 32,00 
Coletor de Lixo para Cozinha R$ 16,00 2,00 R$ 32,00 
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Rodo R$ 6,00 3,00 R$ 18,00 
Balde R$ 9,00 3,00 R$ 27,00 
Escova para Vaso Sanitário R$ 5,00 2,00 R$ 10,00 
Vassoura R$ 5,00 3,00 R$ 15,00 
Produtos de Limpeza R$ 30,00 3,00 R$ 90,00 

Subtotal 5 R$ 233,00 23,00 R$ 370,00 
Uniformes 

(Kit por pes-
soa) 

Camiseta R$ 40,00 12,00 R$ 480,00 
Avental R$ 50,00 12,00 R$ 600,00 
Lenço de Cabeça R$ 35,90 12,00 R$ 430,80 

Subtotal 6 R$ 125,90 36,00 R$ 1.510,80 

Comunicação 
Visual 

Banner de Fachada (Letreiro e Adesivos) R$ 600,00 1,00 R$ 600,00 
Folheteria Gráfica  R$ 400,00 1,00 R$ 400,00 
Site, Blog e/ou Fanpage R$ 2.000,00 1,00 R$ 2.000,00 
Quadros e decoração R$ 270,00 3,00 R$ 810,00 
Toalhas e Guardanapos de Papel (cento) R$ 38,00 10,00 R$ 380,00 

Subtotal 7 R$ 3.308,00 18,00 R$ 4.190,00 

Estrutura 

Aluguel R$ 1.300,00 1,00 R$ 1.300,00 
Iluminação R$ 10,00 6,00 R$ 60,00 
Eletricista R$ 300,00 1,00 R$ 300,00 
Alarmes e segurança R$ 500,00 1,00 R$ 500,00 

Subtotal 8 R$ 2.110,00 9,00 R$ 2.160,00 

Despesas 
Adicionais 

Alvarás Prefeitura R$ 60,00 1,00 R$ 60,00 
Vistoria Bombeiros R$ 30,00 1,00 R$ 30,00 
Contador R$ 350,00 1,00 R$ 350,00 
Programa de Gestão (Software) R$ 150,00 1,00 R$ 150,00 
Material para escritório R$ 300,00 2,00 R$ 600,00 
Empregados R$ 700,00 2,00 R$ 1.400,00 
Treinamento R$ 580,00 4,00 R$ 2.320,00 
Documentação R$ 230,00 1,00 R$ 230,00 

Subtotal 9 R$ 2.400,00 13,00 R$ 5.140,00 
TOTAL INVESTIMENTOS R$ 32.457,90 283,00 R$ 60.389,80 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor. 

 

Como apresentado na tabela de orçamento, o valor total alcançou cerca de 

R$60.000,00 (sessenta mil reais), valor considerado relativamente barato e acessí-

vel, e sujeito a alterações devido a preços de mercado no futuro.  
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• Faturamento mensal e Retorno do capital 

 

Um negócio no ramo de bares atualmente, além de comum desperta interesse 

também por seu faturamento e retorno rápido. No entanto, estes valores não são 

fixos, e principalmente são muito variados.  

Um empreendedor pode optar por abrir um negócio no setor de bares com pou-

co capital inicial para simplesmente trabalhar no ramo de botecos e botequins; ou 

também, seguindo o mesmo setor de bares, um lugar extremamente sofisticado e 

voltado para a classe alta.Consecutivamente, quanto maior a classe a ser atendida, 

ou maior o grau de sofisticação, detalhes e serviços prestados, maior o investimento 

inicial.  

O Rock Bar que se pretende implementar entra em uma característica mediana, 

de investimento inicial relativamente barato, entrando uma média de faturamento 

mensal de até R$10.000,00 (dez mil reais) e a previsão para retorno de até 3 anos. 

4.3 Tabulação dos resultados do questionário aplicado aos empreendedores 

Participaram da pesquisa 11 empresas do ramo de bebidas, alimentação e/ou 

entretenimento, sendo duas delas localizadas em Brasília-DF, três em Formosa-GO 

e seis em Planaltina-GO. Todas as empresas se enquadram em categorias como: 

bares, boteco, restaurantes, pizzarias, conveniências, cachaçaria, casa noturna, 

chope e cervejaria, happy hour, música ao vivo, local para dançar, para ir a dois e 

paquerar, ou até mesmo proporcionar um momento em família.  

São vários os tipos de entretenimentos abordados por eles, muitas vezes mais 

de um por empresa, o que pode dizer muito sobre o que pode atrair mais clientes e 

como é a identidade da empresa. 

Após a aplicação do questionário, as respostas obtidas foram separadas, para 

um melhor entendimento, em dois critérios: o primeiro referente às perguntas sobre 

finanças, investimentos e informações contábeis em geral, solicitas pelo pesquisa-

dor; o segundo relativo a aspectos gerais como marketing, empreendedorismo e ca-

racterísticas do ramo de prestação de serviços. 
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4.3.1 Dados relativos à finança  

 

Tabela 5 e Gráfico 4: Investimento inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico 1 representa o investimento inicial dos empreendedores. Percebe-se 

que este investimento prevalece nas faixas de até R$ 50.000,00 (5 empresas) e de 

R$ 50.000,00 até R$ 250.000,00 (5 empresas). Apenas uma empresa ultrapassou 

estes valores. 

 

Tabela 6 e Gráfico 5: Tempo de retorno do investimento 

 

Tempo Nº de Respostas % 

até 1 ano 2 18% 

de 1 a 3 anos 8 73% 

acima de 3 anos 1 9% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Valores Nº de Respostas % 

até R$50.000,00 5 45% 

de R$50.000,00 a R$250.000,00 5 45% 

de R$250.000,00 a R$500.000,00 1 9% 

acima de R$500.000,00 0 0% 

Acima de R$500.000,00 [0] 

Até R$50.000,00 [5] 

De R$50.000,00 a R$250.000,00 [5] 

De R$250.000,00 a R$500.000,00 [1] 
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O tempo para o retorno do investimento inicial, de acordo com o gráfico 2, é ge-

ralmente de 1 a 3 anos (8 empresas). 

A média do capital de giro é de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo o valor mí-

nimo de R$2.000,00 (dois mil reais) e o máximo de R$38.000,00 (trinta e oito mil re-

ais). A média do giro de estoque é de 11,14 dias, sendo o máximo de 30 dias e o 

mínimo de 1 dia (reposição diária de estoque). 

O faturamento mensal, de acordo com o gráfico 3, prevalece com valores de até 

R$10.000,00 (dez mil reais), mas se considerarmos uma maioria a partir de um valor 

mais elevado, os empreendimentos faturam acima de R$25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais). 

 

Tabela 7 e Gráfico 6: Faturamento médio mensal 

 

Valores Nº de Respostas % 

até R$10.000,00 4 36% 

de R$10.000,00 a R$25.000,00 1 9% 

de R$25.000.00 a R$50.000,00 2 18% 

de R$50.000,00 a R$100.000,00 2 18% 

acima de R$100.000,00 2 18% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.3.2 Aspectos gerais e operacionais (prestação de serviço) dos empreendi-

mentos 

Aqui os dados coletados sobre marketing, empreendedorismo, e características 

do setor, foram em sua maioria, através de perguntas abertas, sendo assim, o núme-

ro de respostas pode sobrepor o quantitativo de empresas pesquisadas, tendo em 
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vista que cada uma delas pôde apresentar mais de uma solução para uma única 

pergunta. 

• Motivos pelos quais os empresários se tornaram empreendedores de ba-

res/restaurantes temáticos 

 

Foi percebido que os pesquisados decidiram montar o próprio negócio, geral-

mente, por mais de um motivo. De todos os 11 pesquisados, a maioria deles já esta-

vam familiarizados com o ramo, são 7 aqueles os que eram habituados ao setor por 

já terem trabalhado no mesmo, 6 se tornaram empreendedores por vontade de ter o 

próprio negócio, 5 são empreendedores por necessidade, 5 visaram oportunidades, 

sendo elas financeiras, bom ponto comercial, inovação e carência do comercio na 

cidade. Apenas 2 relataram implantar o negócio por ter paixão pela temática abor-

dada. 

 

• Tempo de planejamento para a implementação do negócio 

 

Tabela 8 e Gráfico 7: Tempo de planejamento 

 

Tempo Nº de respostas % 
Menos de 1 ano 8 73% 
de 1 a 5 anos 2 18% 
acima de 5 anos 1 9% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

• Estilos musicais que mais atraem os clientes 

 

Dos ritmos musicais relatados pelos empresários para atrair os clientes, estão 

em primeiro lugar, sendo utilizados por 4 empresas cada uma delas: MPB, Sertanejo 

Tradicional ou Modão, e o Sertanejo Universitário. Em segundo vem o Rock N’ Roll 
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tocado em 3 destas empresas, e por ultimo apenas uma empresa atrai adeptos ao 

pagode, samba e axé. 

 

• Atividades de responsabilidade social realizadas pela empresa 

 

Detectou-se que as empresas realizam atividades bastantes diferentes umas 

das outras com relação à responsabilidade social. A maioria delas (3 empresas) es-

tão mais preocupadas com questões legais e básicas como: remuneração justa, ali-

mentação para funcionários na própria organização quando necessário, vales trans-

portes para os trabalhadores, recolhimento devidamente correto do óleo de cozinha 

utilizado para o despejo e/ou reutilização adequada. 

Pelo menos duas empresas realizam doações para entidades carentes. Outras 

duas encaminham latas ou garrafas de bebidas para a reciclagem ou revenda pelos 

funcionários. Duas empresas de todas as pesquisadas realizam eventos beneficen-

tes. Apenas duas empresas declararam não realizar nenhuma atividade em especial 

voltada ao meio ambiente ou à sociedade. 

Uma implantou coletores de lixo pela cidade, além de uma ação voltada ao meio 

ambiente, a empresa também utiliza este meio para a fixação da marca na mente 

das pessoas. Apenas uma realiza eventos culturais. Outra já reutiliza e recicla mate-

riais para a decoração do próprio estabelecimento, o empreendedor desta mesma 

também fabrica geleis exóticas que agregam valor ambiental aos sabores do cerra-

do. 

 

• Dificuldades em manter a temática do estabelecimento 

 

De todos os empreendedores abordados, 8 afirmam não ter dificuldade em man-

ter a temática, dos outros 3 que apresentaram dificuldades, dois deles relatam pro-

blemas com a precariedade na segurança local, principalmente noturna, e com as 

novas legislações do governo local. Um único empreendedor afirmou que sua difi-

culdade está em sempre estar inovando seu serviço ou produto, com máxima caute-

la para que não se perca a identidade da empresa 
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• Motivos para escolha da cidade onde atua 

 

Os empresários pesquisados levaram como prioridade, na escolha do local de 

atuação, a comodidade de permanecer em seu meio social, pois 8 deles apresenta-

ram como motivo principal o fato de serem residentes na cidade a bastante tempo. 

Dois relataram visar oportunidades na cidade escolhida. Apenas 1 empreendedor 

escolheu por haver grande fluxo de pessoas, outro por acreditar no crescimento e-

conômico local, e novamente, somente um empresário justificou sua escolha com 

relação ao imóvel, por ser de baixo custo e adaptável À sua proposta. 

 

• Ações executadas para o aumento da visibilidade da empresa 

 

O marketing essencial para 5 das empresas pesquisadas é o Marketing boca a 

boca, em segundo lugar ficaram as redes sociais, utilizadas por 4 empresas; em se-

guida, a terceira ação mais executada por 3 das empresas foram as outras mídias 

virtuais como sites, blogs e marketing virtual em geral, e a boa qualidade no serviço 

prestado. Duas das empresas apostam em carros de som, mídia impressa, eventos 

e shows no estabelecimento. Somente uma empresa realiza promoções para atrair 

clientes, e apenas uma acredita somente no seu ponto comercial para uma boa visi-

bilidade de seu empreendimento. Propagandas em rádios e revistas são realizadas 

apenas por uma empresa. 

 

• Riscos enfrentados no empreendimento 

 

Quanto aos riscos detectados pelos empreendedores que afetam seus negócios 

de maneira direta ou indireta, foi constatado que: 3 enfrentam precariedade na segu-

rança local ou falta da mesma; 3 sentem falta de mão de obra qualificada; 3 acredi-

tam não enfrentar nenhum risco; 1 aponta como risco sua concorrência direta; 1 a-

ponta riscos temporários como grandes eventos na cidade; 1 relatou problemas com 

vizinhança desagradável; 1 citou clientes exagerados em qualquer sentido; 1 repli-

cou ter dificuldade com as alterações de lei dos ruídos; 1 vê risco em não atender 

sua demanda com o aumento no número de pedintes; 1 acredita que o clima chuvo-

so afete seus negócios; 1 replica a falta de informatização no controle; somente 1 
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contatou que a falta constante de energia é uma situação de grande risco, que oca-

siona perca de material; e apenas 1 alega que a dificuldade com empréstimos pode 

desfavorecê-lo por ser um pequeno empreendedor ou empreendedor individual. 

 

• Público alvo 

 

Com relação ao estilo de vida e gêneros musicais, foram citados pelos empre-

endedores apenas Roqueiros (3 empresas), familiares e amigos (2 empresas), admi-

radores de Blues (1 empresa), fãs de moto-clube (1 empresa); pessoas alternativas 

(1 empresa); e evangélicos (1 empresa) . 

Relativo à faixa etária, 2 empresas acreditam ser qualquer um com idade a partir 

dos 18 anos; 2 segmentaram seu público pela idade entre 18 e 30 anos; 2 focam 

seus esforços com pessoas de 18 a 40 anos; outros 2 dizem que seu público alvo 

são aqueles entre 20 e 50 anos. 

Referente às classes sociais, uma empresa visa a classe média; uma visa a 

classe média alta, uma define seus clientes como sendo da classe baixa alta e mé-

dia, e uma acredita atingir todas as classes. 
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5 CONCLUSÃO 

A carência de um estabelecimento alternativo na cidade de Planaltina-GO é am-

pla, o entretenimento local é limitado e com o passar do tempo se torna, para muitos 

habitantes, monótono e nada atrativo, principalmente para pessoas com estilo de 

vida ou gosto musical alternativo. Esta certa “precariedade” na variação de diversão 

local foi o que estimulou a abordagem deste tema pelo autor. 

Bares e restaurantes temáticos são ambientes personalizados que cativam clien-

tes segmentados por suas preferências culturais, musicais, sociais, dentre outras. 

Proporcionar na cidade de Planaltina um ambiente voltado para os adeptos do Rock 

N’ Roll além de atrativo e inovador, é a proposta para sanar a carência detectada. 

O objetivo de realizar uma pesquisa de mercado e conhecer a respeito das ne-

cessidades de implementação de empreendimento na área de bares temáticos, foi 

alcançado através de pesquisa por amostragem e realização do resumo dos princi-

pais pontos do negócio a ser implementado.  

Com a relação realizada sobre a pesquisa de público, confrontando os resulta-

dos entre os que iriam a um Rock Bar, e os que não iriam, é possível elaborar táticas 

para atrair este público de maneira eficaz. Além da localização fácil, pode ser aplica-

do: preço acessível, formas alternativas de pagamento, dentre outros.  

Também se pode concluir que o investimento para atrair o público pode ocorrer 

não somente com os jovens acima de 18 anos, mas também com pessoas mais ve-

lhas que provavelmente querem resgatar o rock clássico de seus tempos, e também 

os jovens menores que apreciam o rock e são futuros clientes potenciais que, dife-

rentes da maioria dos jovens de 18 a 30 anos, não apreciam as tendências musicais 

atuais que estão propagadas fortemente pelo Brasil, como o Sertanejo Universitário, 

segundo mostram as pesquisas com os empresários. 

Os estudos e os questionários aplicados para saber sobre como está o setor de 

bares e restaurantes temáticos em Planaltina-GO, Formosa-GO e Brasília-DF, as 

dificuldades atuais e as diferentes formas de gestão apontaram que o setor está em 

alta na categoria de prestação de serviço e venda de bebidas, analisando a quanti-

dade de empreendimentos realizados com baixo custo, mas com rendimento mensal 

satisfatório, que em sua maioria ultrapassa R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no 

entanto, carece de planejamento, gestão estratégica básica, responsabilidade social, 
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gestão efetiva em marketing, temática voltada a um público segmentado, e princi-

palmente, falta de mão de obra qualificada.  

Os resultados apontam comodidade na maior parte dos empreendedores, que 

não buscam uma propaganda efetiva para divulgação, confiando principalmente no 

marketing boca a boca para este feito. 

A metodologia utilizada para aplicação dos questionários, que neste caso foi o 

questionário on-line utilizando a tecnologia Google Docs, foi selecionada por ter fácil 

tabulação, comodidade de elaboração e de resposta para os pesquisados, porém a 

eficácia deste método deixa a desejar pois deve-se pressionar o pesquisador para a 

realização do questionário, pois a comodidade faz com que muitos deixem para se-

gundo plano as réplicas da pesquisas, talvez por ser simples porém pouco difundido 

no cotidiano dos empresários. 

A maior dificuldade é atender o prazo e conseguir respostas mais aprofundadas 

para uma pesquisa mais rica em informações. Caso fosse possível realizar esta 

pesquisa novamente, seriam executadas entrevistas presenciais, pois além de da-

dos apresentados pelos pesquisados, presenciar a execução dos serviços prestados 

traria um valor imensurável à pesquisa e aproximaria mais ainda as teorias aborda-

das com as práticas possivelmente presenciadas pelo autor, e com melhores recur-

sos para coleta de informações, como filmagem de qualidade ou gravação de áudio. 
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7 APÊNDICES 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA PARA OS MORADORES 

 

PARTICIPE DESTA PESQUISA ACADÊMICA 

 

1. Quantos anos você tem?  

(   )menos de 18 anos  (   )18 a 30 anos  (   )acima de 30 anos 

2. Você mora em qual cidade? 

__________________________________________ 

3. Você acha que falta opção de entretenimento em Planaltina-GO?  

(   )sim  (   )não 

4. Você iria a um bar mais voltado ao Rock N’ Roll em Planaltina-GO?  

(   )sim  (   )não 

5. Quanto você gasta por mês com entretenimento (bares, choperias, casa de 

shows, etc.)?  

(   )até 50 reais  (   )50 a 150 reais  

(   )150 a 300 reais   (   )acima de 300 reais 

  

Obrigado por participar! 

 

APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE PESQUISA PARA OS EMPRESÁRIOS 

 

PESQUISA SOBRE EMPREENDEDORISMO NO RAMO DE BARES E 

RESTAURANTES TEMÁTICOS 

 

Prezado (a) senhor (a) Solicito a sua colaboração para participar desta pesquisa 

acadêmica, que tem como objetivo: Conhecer e aprender sobre empreendimento em 

negócios no ramo de bares/restaurantes Temáticos. Os dados coletados servirão 

como base para realização deste estudo. Além de anônima, toda informação forne-

cida por você será mantida CONFIDENCIAL.  

NÃO É NECESSÁRIO IDENTIFICAR-SE. Os dados serão coletados até o dia 30 

de Outubro de 2012.  
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1. Como surgiu a idéia de montar um bar/restaurante temático e qual foi o fa-

tor crítico para a tomada desta decisão? * 

 

2. Quanto tempo de planejamento? * 

 menos de 1 ano 

 de 1 a 5 anos 

 acima de 5 anos 

3. Quanto foi o investimento inicial? * 

 até R$50.000,00 

 de R$50.000,00 a R$250.000,00 

 de R$250.000,000 a R$500.000,00 

 acima de R$500.000,00 

4. Quanto tempo para o retorno do investimento inicial? * 

 até 1 ano 

 de 1 a 3 anos 

 acima de 3 anos 

5. Qual o faturamento médio mensal? * 

 até R$10.000,00 

 de R$10.000,00 a R$25.000,00 

 de R$25.000.00 a R$50.000,00 

 de R$50.000,00 a R$100.000,00 

 acima de R$100.000,00 

6. Qual a média do capital de giro? *  
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7. Qual a média do giro de estoque? *  

8. Qual o seu público-alvo? *  

9. Quais das seguintes categorias se enquadram em seu empreendimento? * 

 Boteco 

 Cachaçaria 

 Casa Noturna 

 Chope e Cerveja 

 Coquetéis 

 Happy Hour 

 Música ao Vivo 

 Para dançar 

 Para ir a dois 

 Para jogar 

 Para paquerar 

 Outro:  

10. Existe algum estilo musical que atraia mais aos clientes? * 

 

11. A empresa realiza alguma atividade visando à responsabilidade social (Ati-

vidade ambientalmente correta, socialmente justa, economicamente viá-

vel)? *Se sim, relate qual atividade é realizada. 
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12. Há dificuldade em manter a temática do bar/restaurante?*  

 

13. Em qual cidade está localizado o seu empreendimento? * 

 

14. Por que escolheu este local/cidade para atuação? * 

 

 

 

 

 

15. Quais as ações executadas para o aumento de visibilidade da empresa? * 

 

16. Quais os maiores riscos já enfrentados em seu empreendimento? * 
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17. Você obteve dificuldade em responder este questionário? Tem alguma su-

gestão para melhorá-lo? Esta pergunta não é obrigatória. 

 

Enviar
 

Tecnologia Google Docs  

 

 

 

 

 


