
Como implementar um Centro de Bowling

Todo empreendedor interessado em implantar um centro recreativo e torná-lo numa rentável fonte de lucro deve 
atentar para alguns detalhes importantes. Precisa ter consciência de que não estará investindo na estruturação de 
um simples e isolado Bowling. Na verdade, estará criando um ambiente de entretenimento e lazer, com vários 
atractivos, entre os quais o Bowling funcionará como âncora, proporcionando lazer e entretenimento para pessoas 
de todas as idades. 

Há diversos detalhes que farão muita diferença. O primeiro deles envolve a escolha de um local adequado. Neste 
particular, os Bilhares Carrinho possuem profissionais qualificados que podem contribuir, tanto na escolha de um 
terreno, como na definição do prédio a ser adquirido ou alugado. É importante avaliar se o local oferece condições 
para possíveis ampliações. No tocante ao prédio, é preciso cuidar muito da acústica. Quando se localiza em área 
residencial, o isolamento acústico é fundamental para não importunar vizinhos, evitando-se assim sofrer danos de 
imagem com eventuais manifestações públicas.

No tocante à localização, é preciso verificar os serviços existentes nas imediações da área pretendida, 
constatando se há estabelecimentos que servem comida e bebida ou que vendam artigos desportivos. Também é 
preciso avaliar o factor segurança, e analisar a disponibilidade de energia eléctrica. Igualmente é importante 
verificar se há oferta de outros desportos ou actividades recreativas nas proximidades.

A montagem de um Bowling precisa ser adequadamente planeada, contemplando a criação de ambientes 
modernos e dinâmicos, abusando de cores que sejam capazes de estimular o público frequentador, sem pecar na 
harmonia do ambiente. É preciso cuidar para não instalar uma excessiva ou inadequada iluminação, nem pecar na 
monotonia ou excesso de cores no interior do Bowling.

O projecto precisa contemplar, por exemplo, um acesso para pessoas portadoras de deficiência física. A existência 
de um estacionamento na parte externa favorecerá os clientes, proporcionando-lhes mais comodidade e a 
sensação de segurança. É preciso dimensionar o espaço disponível, de modo que não fiquem criadas áreas de 
pouco uso e outros locais de movimento excessivo.

A existência de colunas entre as pistas ou na área dos jogadores é inadequada. Também são desaconselháveis as 
actividades que possam distrair as pessoas ao redor das pistas. O serviço de limpeza, a quantidade de WC 
disponíveis e a ventilação do ambiente são muito importantes. As actividades de recreação para crianças precisam 
ser adequadamente projectadas.

Estes e outros vários detalhes efectivamente fazem diferença. Por isso os Bilhares Carrinho disponibilizam 
profissionais capazes de emprestar sua experiência para facilitar e aperfeiçoar o projecto envolvendo a montagem 
de um centro de lazer e entretenimento familiar.

Enquanto o Bowling não estiver pronto, deve-se implementar um planeamento de marketing, prevendo 
detalhadamente as formas de acção no mercado alvo. Todas as actividades precisam ser bem planeadas, a 
começar pelo evento de inauguração. O processo de recrutamento e selecção de pessoal merece especial 
atenção, assim como o treinamento dos seleccionados. No período que antecede a inauguração, os contactos 
permanentes com os Bilhares Carrinho são importantes, por causa das muitas orientações disponíveis a partir da 
experiência que os profissionais da empresa acumularam assistindo outros Centros de Entretenimento Familiar. 


