
Dona do Bob's corre atrás do franqueado para abrir 200 lojas 
Regiane de Oliveira 
 
Para atingir a meta estabelecida para este ano, marca terá restaurantes menores e foco em 
cidades do interior 
 
O ano passado foi atípico para o setor de fast food. Nos Estados Unidos, empresas como 
McDonald's e Burger King conseguiram destaque na mídia internacional, em meio a crise, por 
conseguir aumentar vendas (com a ajuda da redução de preços, é verdade). No Brasil, a 
situação não foi diferente. "Não sentimos a crise", diz Flávio Maia, diretor de marketing, 
expansão e franquias da Brazil Fast Food Corporation (BFFC), proprietária da rede de 
restaurantes Bob's e gestora no país das marcas KFC, Pizza Hut, Doggis e In Bocca al Lupo 
Café. Com base nos bons resultados de 2009, a companhia traçou um plano agressivo de 
crescimento. A meta é abrir 200 franquias, sendo 75% delas com a marca Bob's. 
 
É a primeira vez que a empresa tenta tal façanha. No ano passado, foram 87 novos 
restaurante, sendo 75 deles da bandeira Bob's. A rede de lanchonetes é o destaque entre as 
marcas do grupo. Nada semelhante a realidade vivida no início dos anos 2000, quando o Bob's 
sucumbiu a problemas financeiros. A empresa havia sido adquirida pela BFFC em 1996, época 
em que teve o capital aberto na Bolsa de Nova York. Os desafios de reestruturação eram 
muitos: vencer o endividamento e problemas de crédito, reduzir custos e recuperar a imagem 
da empresa. Foram dois anos para arrumar a casa e voltar ao azul. E os 245 pontos de venda 
da época transformaram-se em 675 unidades, entre restaurantes e quiosques. O McDonald's, 
maior concorrente da rede no país, tem 1.196 pontos de venda. 
 
Se consideradas todas as marcas, a BFFC conta com mais de 700 unidades. O desafio continua 
a ser o mesmo de outras redes de franquia: achar o investidor ideal. 
 
Maia afirma que não é fácil encontrar o parceiro certo. E mesmo a empresa sendo conhecida, 
vale até fazer apresentações itinerantes, chamadas road shows, pelo interior do país a fim de 
encontrar novos franqueados. "Quando temos um mercado-alvo, sem investidor espontâneo, 
fazemos road show para apresentar a empresa", informa Maia. "No ano passado, foram 15 
apresentações." 
 
Na mira da empresa 
 
Maia afirma que o rico mercado do interior de São Paulo está no foco dos esforços da empresa, 
assim como cidades pequenas do Nordeste. Na Bahia, a expansão passa por cidades como 
Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Porto Seguro. Em Pernambuco, por Caruaru. 
"Negociamos com um grupo que vai abrir um shopping na cidade e estamos definindo quem 
será o franqueado." 
 
A rota de expansão inclui também o Piauí, onde a empresa tem uma unidade em Teresina e 
estuda o potencial do município de Parnaíba. O Pará também está nos planos. Além de uma 
unidade em Belém, a empresa quer abrir restaurantes em Ananindeua, Paraopebas e Marabá. 
"Boa Vista, Roraima e Ji-Paraná, também fazem parte de nossa meta." 
 
A estratégia de expansão está baseada no desenvolvimento de um novo formato de loja, o 
Bex-press by Bob's. Trata-se de uma loja menor, na qual os produtos são pré-preparados para 
serem aquecidos em um forno. O restaurante custa cerca de R$ 200 mil, mais acessíveis que 
os R$ 600 mil de uma unidade tradicional. "Este formato permite a entrada em mercados com 
menos de 100 mil habitantes, que hoje não comportam um Bob's", afirma. A empresa tem 
quatro unidades próprias em São Paulo e vai abrir mais duas no Rio nos próximos meses. O 
plano é testar o formato antes de franquear.  
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