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E m 1997, uma carrocinha
de cachorro-quente fa-
zia sucesso na Avenida

Paulista, em São Paulo, nos ar-
redores da TV Gazeta e de uma
série de faculdades. Dez anos
depois, o mesmo lanche conti-
nua a agradar a clientela, mas
agora disponível em uma rede
de nove lojas na capital pau-
lista e outras quatro prestes a
abrir. Essa é a trajetória relâm-
pago da Black Dog, que está em
fase de expansão por rneio da
abertura de franquias. O segre-
do do sucesso talvez seja que,
além de pão e salsicha, o pro-
prietário da rede também sirva
autenticidade.

"Sempre gostei muito de hot-
dog. Na época da carrocinha
eu fazia os lanches como se
fossem feitos para mim. E, ho-
je, ainda prevalece esse espírito
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de priorizar a qualidade", diz o
proprietário da rede Black Dog,
Leandro Neves. É claro que atu-
almente a rede tem muito mais
opções: dois tamanhos de pão,
seis tipos de salsicha e 12 in-
gredientes que podem ser es-
colhidos pelos clientes.

Clientes que, hoje em dia, fa-
zem fila para saborear a igua-
ria. Com o movimento cres-
cente, bate à porta o desafio de
manter o bom atendimento e
a qualidade dos produtos. E o
desafio torna-se ainda maior
quando se encontra com o



projeto de expandir a rede para
outros estados brasileiros.

Esse cenário de negócio
bem-sucedido, no entanto,
não faz parte dessa história
desde o início. Nos primórdios,
em 1993, vendo a dificuldade
do pai em uma loja de tintas,
Neves começou a vender ca-
chorro-quente de forma bem
amadora. "Comprei um carri-
nho com um amigo, mas diante
de várias dificuldades, chuvas,
entre outras coisas, ele desis-
tiu e eu continuei sozinho, pe-
rambulando pelas ruas", conta
o empreendedor.

Dois anos depois veio a pri-
meira experiência com uma lo-
ja, "mas não deu muito certo".
"Foi uma peregrinação, mas

serviu como aprendizagem",
afirma. Só mesmo em 1997,
novamente com uma carroci-
nha, desta vez em ponto fixo na
Avenida Paulista, é que o negó-
cio "começou a virar" e as dívi-
das contraídas pelo caminho
foram quitadas.

Neves considerou que para
atender ao público universitá-
rio precisava oferecer um lan-
che bom e barato. "Decidi tra-
balhar diferente; Colocava duas
salsichas, requeijão e adotei ser-
vir o purê sempre quente", lem-
bra. No ano seguinte, passou
a funcionar 24 horas e arreba-
nhou um grande e fiel público
na madrugada com um cachor-
ro-quente "grande e gostoso".

Fase das lojas
Já com a marca bem conhe-

cida, a Black Dog da carrocinha
estava pronta para ser estam-
pada no letreiro de um estabe-
lecimento. Assim, em 2001 foi
inaugurada a primeira loja.

Só para esclarecer: também
há autenticidade no nome
Black Dog, que vem da paixão
de Leandro Neves pelo rock.
Este é o título de uma famosa
música do quarto disco do Led
Zeppelin.

Aberta a primeira unidade, o
sucesso se repetiu. A clientela
correspondeu rapidamente, fa-
zendo com que o proprietário
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pensasse em inaugurar novos
endereços. Ele percebeu que
estava com a receita ideal nas
mãos, qualidade e preço bom,
e que já havia caído nas graças
do público certo para seu pro-
duto, os jovens.

E, para Neves, o cliente não
é um mero detalhe. "Em pri-

meiro lugar está o cliente;
em segundo, o funcioná-
rio; e em terceiro estou
eu. O cliente tem de ser
prioridade, porque se ele
for embora pára tudo",
considera o proprietário.

Essa política deu resul-
tado. Abrir novas unidades

foi uma conseqüência ine-
vitável. Todos precisavam ser

atendidos. E a cada loja aberta,
mais clientes, e, portanto, no-
vas lojas.

Até que Neves passou a con-
ceder a abertura de unidades
franquiadas. Mas, como ad-
ministrar tudo? "Sempre digo

que sou muito mais empreen-
dedor que administrador. Não
gosto de contar dinheiro, con-
ferir caixa", esclarece.

Hoje, a Black Dog tem nove
endereços e mais quatro a se-
rem inaugurados nos próxi-
mos dias, inclusive a primei-
ra loja em shopping. A marca
está expandindo, mas e a filo-
sofia de manter a qualidade?
Será preservada?

Quando comenta o atual mo-
mento da Black Dog, Leandro
Neves não gosta muito de falar
em primeira pessoa do singu-

lar, prefere o espírito de equi-
pe. "A gente - a Black Dog - es-
tá, ao mesmo tempo, em fase
de estruturação e reestrutu-
ração", diz o proprietário. Ele
quer dizer que está estrutu-
rando uma padronização para
ser adotada em toda a rede, no
mesmo instante em que faz a
readequação de todo o serviço
de atendimento nas lojas em
funcionamento.

Um dos primeiros passos
foi o de incluir a figura do ge-
rente. Para tanto, já comprou
o passe de dois profissionais
que atuavam nas redes Viena e
McDonald's. "Fiz uma série de
entrevistas com gerentes e es-
tes escolhidos têm em comum
o pensamento de melhoria do
atendimento. Estamos agindo
com atenção e cuidado para
que não haja em toda a rede a
contaminação de uns proble-
mas que já detectamos", afir-
ma Neves.

Muitos detalhes estão sen-
do estudados. Por exemplo,



deixar guardanapos à vontade
na mesa e instalar lavatório de
mãos em todas as lojas. A ques-
tão do guardanapo é delicada.
Uns clientes dizem que é im-
possível comer um cachorro-
quente com tanto recheio "sem
melecar" as mãos. Mas a Black
Dog tende a seguir a linha do
McDonakTs, com a personali-

zação de canudo e guardanapo.
Há uma explicação. "Já tra-

balhamos com um custo mui-
to compactado. Fazemos isso
para não afetar o preço", diz. O
hot-dog da rede varia de R$ 3,30
(pão, salsicha e quatro ingre-
dientes) até R$ 7,70 (completo
e prensado). Este último chega
a pesar cerca de 500 gramas.

Outra preocupação é com o
tempo de atendimento. Em al-
gumas lojas e em certos horá-
rios, um cliente pode esperar
cerca de 20 minutos. Há quem
não considere este um tempo
condizente com o termo fast-
food. "Por isso estamos refor-
mulando o processo gerencial",
afirma Neves. Além de mais
funcionários, há a atuação do
gerente e a utilização de equi-
pamentos como o palm top,
que envia o pedido da fila di-
reto para a linha de produção.
Com isso, a meta é chegar a um
atendimento entre sete e nove
minutos, no máximo.
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