
Bob's vai para o Chile com novo cardápio 
 
Além de produtos convencionais, rede oferecerá alimentos tradicionais do país 
 
A rede de lanchonetes Bob's, criada no Rio de Janeiro pelo americano Robert Falkenburg, na 
década de 1950, também está expandindo seu negócio para a América Latina. O país escolhido 
pela marca foi o Chile, onde duas lojas já foram abertas, a primeira em julho e a segunda no 
final de outubro, ambas na cidade de Santiago. Outra unidade deve ser inaugurada em 
dezembro deste ano. 
 
A marca, que atualmente pertence ao grupo BFFC, firmou parceria com o Grupo de Empresas 
Doggis, maior rede de comida rápida de cachorros-quentes da América Latina. Segundo o 
diretor de desenvolvimento da BFFC, Flávio Maia, com a parceria, uma marca tem gerenciado 
a atividade da outra em seu país-sede. "É importante ter parceiros locais que entendam do 
negócio. Temos feito visitas somente para dar consultoria", explica Maia. 
 
O Bob's ficará com 20% do que for gerado de lucro com as lojas de sua marca abertas no Chile 
e com 80% dos lucros do Doggis no Brasil. O contrário acontecerá com a empresa chilena, 
mas números totais de faturamento não devem ser divulgados neste início de operação. 
 
Riscos da expansão 
 
Para Francisco Barone, coordenador do núcleo Empreendedorismo e Gestão de Negócios, da 
Fundação Getulio Vargas, o setor de alimentação é mais "A dificuldade do empreendedor 
brasileiro em se estruturar em franquias, a falta de recursos financeiros e a dificuldade para 
entender a cultura local podem ser empecilhos para a expansão" propício à expansão 
internacional porque o produto agrada ao consumidor facilmente. Mas Barone salienta que há 
três pontos que podem ser grandes obstáculos: a dificuldade do empreendedor brasileiro de se 
estruturar na forma de franquias, a falta de recursos financeiros para ampliar o negócio e a 
dificuldade para entender a cultura local. 
 
Para reduzir o risco de errar por não conhecer profundamente a cultura alimentar dos chilenos, 
o Bob's criou produtos com temperos e alimentos populares no país, sem tirar do cardápio os 
tradicionais milk shakes e sanduíches. "A força de uma marca pode ser medida por sua 
capacidade de manter o padrão", diz Maia. 
 
A marca tem 665 lojas no Brasil, sendo 85% franquias. Antes do Chile, já tinha se instalado 
em Angola, onde tem três lojas. O Bob's pretende continuar sua expansão com foco na 
América Latina. "Esse é o primeiro passo e vamos dar outros para mais países da região."  
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