
Bowling - um negócio de sucesso

Poucos segmentos, no mundo dos negócios, proporcionam 
rentabilidade comparável à do Bowling e desenham um 
futuro tão promissor. Diferentes indicativos evidenciam que 
montar um Centro de Entretenimento Familiar, tendo o 
Bowling como âncora, é um excelente investimento. Que o 
digam os empresários que actuam no ramo e que admitem 
um contagiante entusiasmo por esta modalidade de lazer e 
entretenimento.

Com mais de 7000 anos de existência, o Bowling conquista 
cada vez mais espaço, aproximando gerações e atraindo 
investidores ao redor de todo o planeta. Sua participação no 
mercado está em evidente expansão, embora seja o lazer de 
maior participação popular do mundo. Existem cerca de 260 
mil pistas instaladas em aproximadamente 100 países, onde 
o Bowling é praticado por 135 milhões de pessoas.
Sem qualquer dúvida, o Bowling é um negócio de sucesso, 
que proporciona uma satisfatória rentabilidade. O retorno do 
investimento ocorre num prazo que varia entre dois e três 
anos. Esta referência, por si só, projecta o quanto atractivo é 
este segmento latente. Afinal, as opções em que o retorno do 
investimento pode ser contabilizado em até três anos não 
são muitas.

Esta elevada rentabilidade ajuda a compreender os 
sucessivos investimentos que estão sendo feitos na 
estruturação de bowlings pelo mundo afora. No Brasil, por 
exemplo, há empresários que já possuem oito centros de 
Bowling. Há o caso de uma cidade com 270 mil habitantes, 
na qual um único empreendedor possui três Bowlings bem 
sucedidos e contabilizando um crescimento evolutivo de ano 
para ano.
O valor médio de uma jogo de Bowling é de EUR 3,00. Na 
hipótese de existirem 8 pistas locadas três horas por dia, 
somamos um facturamento de EUR 12 960,00 mensais. É 
preciso considerar que esta projecção envolve apenas a 
locação das pistas. O facturamento será ampliado pelas 
demais opções, dentre as quais habitualmente encontram-se 
videojogos, mesas de bilhar, cyber café e american bar.

Portanto, os números e os demais indicativos são 
convincentes. Fazendo um estudo mercadológico, é possível 
localizar regiões carentes de lazer e entretenimento, nas 
quais o Bowling alcançará grande sucesso, proporcionando 
resultados imediatos e um rápido retorno do valor investido. A 
facilidade em adquirir equipamentos modernos e de 
incomparável performance, valendo-se de linhas de crédito, 
fomenta o sonho dos empreendedores de sucesso. A total 
assessoria, da escolha do local à montagem das pistas, 
passando pela estrutura do prédio, é estimulante ao ponto de 
encorajar empresários de diferentes países a investir no 
Bowling, por ser um negócio altamente rentável.


