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Meio & Mensagem — O Bob’s é o principal negócio da 
holding?
Flávio Maia — O Bob’s começou em 1952, com o Robert 
Falkenburg (daí o nome Bob’s). Ele era tenista profis-
sional, veio para o Brasil fazer um jogo de exibição, se 
apaixonou pelo Rio de Janeiro e por uma brasileira e 
resolveu se radicar no País. Ele trouxe da Califórnia a 
ideia de restaurante de fast-food e criou uma lojinha 
pequena. Começou vendendo sorvetes, depois incre-
mentou com hambúrgueres, milk-shakes e todos esses 
sanduíches com nomes americanos que hoje a gente 
conhece tão bem, mas que eram novidade na época. 
Nas décadas de 1970 e 1980 a empresa foi gerida pela 
Nestlé e, em 1996, o grupo BFFC comprou o Bob’s, já 
pensando em ser multimarca — esta seria a primeira. 
A ideia era transformá-la em uma marca nacional. 
Hoje, temos ao todo 748 pontos de venda, conside-
rando todas as marcas. De Bob’s são 712, presente 
em todas as capitais e em alguns estados já partindo 
para a interiorização, como na Bahia, em Rondônia, 
no Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

M&M — Como é a logística para levar o material a essas 
localidades mais distantes?
Maia — É complexa, mas conseguimos atender a todos 
esses pontos, até os mais longínquos. Começamos a 
partir para a interiorização, a pulverização da marca, 
fruto de um trabalho forte de desenvolvimento de 
alternativas de conceitos, de formatos de lojas. Eu 
diria que isso é um grande diferencial competitivo, ter 

formatos adequados para cada tipo de cidade, de local. 
Por exemplo, Bob’s Burger é a marca da loja tradicio-
nal, que tem um corner chamado Bob’s Shake. É uma 
marca criada há uns três anos, para ser utilizada nos 
pontos de sorvete, porque além destes pontos dentro 
da própria loja, temos os independentes, em quios-
ques ou lojinhas Bob’s Shake. As pesquisas apontam 
que Bob’s é líder em milk-shake, então os pontos de 
sorvete Bob’s passaram a ser Bob’s Shake.
 
M&M — Nesses 712 pontos citados estão os de sorvete 
também?
Maia — São todos os pontos de venda. Fazemos estudos 
para ver o que cabe em cada local. De repente não cabe 
uma loja completa, mas cabe um Bob’s Shake ou outra 
marca que desenvolvemos, Bexpress by Bob’s. É um for-
mato mais simples de implantação. Dentro do Bexpress 
tem, assim como no Bob’s Burger, um corner de Bob’s 
Shake. Só que no Bexpress o sanduíche já vem pronto, 
ele é pré-produzido e vem gelado, basta colocar no forno 
para aquecer. A loja não tem uma série de equipamen-
tos, é menorzinha. Desenvolvemos uma derivação desse 
formato exclusivamente para lojas de conveniência, a 
Bexpress Station, que é um pequeno “armário” onde 
tem, de um lado, uma geladeira — com os sanduíches, 
as latinhas de refrigerante — e de outro, os saquinhos 
de batata frita, um forninho, e o cliente mesmo opera. 
Temos exclusividade com a Shell, para as lojas Select, 
até o final de 2011. Pretendemos ter até lá mais de 150 
desses pontos. 

M&M — Em termos de expansão, quais as áreas prioritárias 
para a empresa?
Maia — Nossa prioridade é São Paulo. Temos 153 pontos 
de venda no Estado. No Rio de Janeiro são 197, só de 
Bob’s. É fácil concluir que o mercado de São Paulo tem 
um potencial muito maior que o do Rio. Precisamos 
ocupar esses espaços e preencher todo esse potencial 
que existe, não só na capital como também no interior do 
Estado. Existe um foco muito determinado para São Pau-
lo. Mas não descartamos nenhuma outra possibilidade 
nos demais Estados, principalmente naqueles em que se 
percebe um grande desenvolvimento, como o Nordeste. 
A marca é muito bem aceita lá, vem se multiplicando de 
forma rápida. Temos interesse em todas as regiões, em 
função desse diferencial competitivo, que nos permite 
ocupar, de forma diferenciada, os espaços. 

M&M — A marca Bob’s é reconhecida nacionalmente?
Maia — Fizemos um reposicionamento. Uma pesquisa 
profunda foi realizada pelo pessoal da Copernicus, em 
conjunto com a NBS, que é a nossa agência de propagan-
da. Fizemos alguns ajustes e deixamos bem definido o 
que é o Bob’s, o que nós queremos ser. A pesquisa mostra 
claramente que o cliente de fast-food quer modernidade 
e inovação. Há todo um trabalho de identidade visual: 
hoje, a loja Bob’s tem uma imagem extremamente mo-
derna e estamos reformando todas as unidades. Cerca de 
60% da rede já está alinhada à nova identidade e acredito 
que até o final do ano teremos 80%. Todas as áreas da 
empresa — financeiro, operações, jurídico, compras, 
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produtos — todo mundo tem de estar alinhado, sabendo 
qual o nosso posicionamento, qual o público-alvo. 

M&M — Quais são as palavras-chave desse posicionamento?
Maia — Inovação, modernidade e sabor, acima de tudo. 
Nossa assinatura é “Gostoso é no Bob’s”.

M&M — Qual é o público-alvo do Bob’s?
Maia — O principal é o jovem, de 15 a 25 anos. Mas esta-
mos abertos a todas as idades.

M&M — As diversas marcas da rede funcionam como unida-
des de negócios independentes? Como promover a sinergia 
entre elas?
Maia — Existe sinergia em nível operacional e na área 
de desenvolvimento e expansão. É uma área só para 
atender todas, cada uma com seu posicionamento. 
Cada marca tem seu marketing, seu gestor, e ele tem 
suas equipes de marketing, de treinamento, de opera-
ções. Cada um vai passar as solicitações para as demais 
áreas — expansão, design e construção, compras, 
suprimentos. Por exemplo, no caso da batata frita: o 
setor de suprimentos vai comprar em um fornecedor 
e ganhar no volume. Aí é onde a empresa ganha por 
ser multimarca, tem oportunidade de buscar sinergias. 
Outro exemplo, no caso de novo ponto: tem um local 
que é o que a gente precisa, mas é muito grande para 
uma marca só. Divide o espaço e dá para duas. Tem 
várias oportunidades para se aproveitar esse ganho 
de escala, ou sinergia.

M&M — Cada unidade tem autonomia para gerir sua marca?
Maia — Cada marca tem o seu marketing e respeita seu po-
sicionamento, seu alinhamento. KFC tem um alinhamento 
internacional que ela respeita. E o gestor de marketing 
da KFC não sabe o que o gestor do Bob’s está fazendo, 
tampouco o do Doggis ou da Pizza Hut, eles competem 
entre si — uma competição que acontecerá lá no front, na 
loja. Se eles estão na mesma praça de alimentação, estão 
disputando o mesmo cliente. Cada um tem seu orçamen-
to e trabalha de forma independente. Está previsto, nos 
contratos de franquia, que todas elas têm um percentual 
especificado para ser usado em marketing.

M&M — O crescimento da rede tem sido maior no sistema de 
franquias do que via lojas próprias?
Maia — Não tenha dúvida. E aí entra a sinergia do 
próprio franqueado. Um bom franqueado Bob’s, bem-
sucedido, às vezes não tem espaço para crescer naquela 
cidade. Então, uma grande oportunidade é crescer para 
outras marcas. E que melhor marca do que aquela da 
qual ele já conhece o franqueador? Temos cinco lojas 
do Doggis, quatro delas no Rio e uma em Manaus — 
por conta de um franqueado nosso. Surgiu um ponto 
perto da loja dele e ele resolveu abrir um Doggis. E vão 
acontecer vários casos assim.

M&M — Quanto à KFC, vocês são responsáveis pela marca des-
de 2007. Houve uma experiência anterior da rede no Brasil, 
que não deu certo. Como estão trabalhando para recuperar 
esse terreno perdido?
Maia — É importante analisar o que houve anteriormente. 
Antes de assumirmos o negócio, ficamos quase um ano 
estudando a questão. Eles vieram para o Rio de Janeiro 
e montaram quatro lojas, que administraram durante 
três anos, já pensando em buscar um empreendedor que  
tocasse o negócio no Brasil, no formato que usam no 
mundo inteiro. Identificaram a BFFC como um possível 
parceiro e, quando começou a negociação, fomos estudar 
por que havia dado errado antes. As pesquisas mostra-
ram que não tem nenhum problema no produto nem 
na imagem da marca. Temos experiência de lidar com 
franquia e franqueados. Já erramos bastante e aprende-
mos muito nesse caminho. Precisávamos saber se havia 
algum arranhão na imagem. E nada, nenhum problema. 
Ao contrário, a marca é muito bem-vista. Inauguramos 

uma loja em Osasco (na Grande São Paulo), não fize-
mos propaganda e é um sucesso de vendas. Temos uma 
expectativa muito boa para o crescimento da KFC.
 
M&M — As lojas já em funcionamento são próprias?
Maia — Sim, todas são próprias. Estamos iniciando o 
processo de franquia e já temos muitos candidatos. 

M&M — A rede Doggis também está em processo de expansão 
de franqueados?
Maia — Doggis é um processo semelhante, mas mais 
simples — as lojas são menores, não precisam dos equi-
pamentos importados que a KFC requer. O Doggis está 
dando muito certo. 

M&M — Pizza Hut também é uma operação com grande po-
tencial de crescimento, já que a franquia da BFFC abrange o 
estado de São Paulo?
Maia — Nesse caso, vamos expandir com lojas próprias. 
Estamos trabalhando não só a Pizza Hut como outro 
formato, PHD, de delivery. A primeira foi inaugurada na 
rua Pedroso Alvarenga (no bairro do Itaim Bibi, na 
capital paulista). Certamente, faremos mais delas.

importância de se descobrir um parceiro que conheça 
bem a cultura local. Identificamos o grupo GED (Grupo 
de Empresas Doggis S.A.) e fizemos um intercâmbio, 
trazendo a marca deles para cá e levando a nossa para 
lá. Criamos duas empresas: a máster franqueada de Bob’s 
lá é 80% deles e 20% nossa. A máster franqueada de 
Dogui’s aqui é 80% nossa e 20% deles. Nós conhecemos 
a marca, eles conhecem a cultura local. 

M&M — Há planos de entrar em outros países?
Maia — Esse é um primeiro passo bem estudado, uma 
plataforma para expandir para outros mercados. Sou 
responsável pela área de internacionalização e venho 
visitando vários países da América Latina, fazendo es-
tudos detalhados, participando de feiras, em missões 
organizadas pela ABF (Associação Brasileira de Fran-
chising) e apoiadas pela Apex (Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos). Estamos 
fazendo esse mapeamento e logo estaremos entrando 
em outros países também.

M&M — No Brasil o Bob’s é uma rede nacional, tanto em ter-
mos de abrangência quanto no de reconhecimento por parte 

 
M&M — É uma forma de competir com as milhares de pizza-
rias que entregam em domicílio?
Maia — A ideia do PHD é dar foco específico ao deli-
very. A loja é formatada para fazer entrega. Com isso, 
queremos atender com mais presteza o cliente que está 
pedindo por telefone ou internet. Esse formato está 
começando em outros países e nós, de forma pioneira, 
estamos começando junto. É um formato original da 
Yum (empresa dona das marcas Pizza Hut e KFC). 
Eles criaram, desenvolveram e estamos repetindo essa 
experiência no Brasil.

M&M — Como é o processo de internacionalização do Bob’s?
Maia — Temos cinco lojas no Chile e três em Angola. An-
gola foi uma oportunidade que surgiu por conta de um 
empresário que tem negócios lá e nos convenceu, com 
seu business plan. O país está em desenvolvimento e com 
certeza teremos um crescimento grande. No Chile, é algo 
estudado e pensado em termos de internacionalização. 
Resolvemos começar pela América Latina, pois estamos 
muito próximos. Obviamente, respeitando a cultura de 
cada país. Ao longo do tempo, aprendemos estudando 
casos de sucesso e de insucesso de outras franquias, a 

dos consumidores. Em outros países, além dos competidores 
locais estão presentes as grandes redes internacionais. 
Como se estabelecer nesses mercados, sendo uma marca 
brasileira?
Maia — É um grande desafio, mas aí é que está a impor-
tância de se identificar o parceiro certo. Entra também a 
questão dos formatos, a vantagem competitiva que men-
cionei antes. Essa diferença de formatos ajuda bastante. 
Em alguns casos, vamos usar muito isso.

M&M — E no Brasil, acha que a competição vai se acirrar 
depois que brasileiros adquiriram o Burger King?
Maia — A competição já é bastante acirrada e os grandes 
players, principalmente em hambúrguer, são referências 
mundiais para nós. São grandes marcas e as respeitamos 
bastante. Mas estamos de olho, antenados em tudo o que 
acontece e temos diferenciais para competir com qual-
quer um — o competidor formal, que paga seus impostos, 
faz tudo certinho. Ainda existe muita informalidade. 
O governo vem apertando o cerco e acreditamos que 
o caminho ficará cada vez mais difícil para aquele que 
trabalha informalmente, ou de forma incorreta. Esse é o 
pior concorrente, porque compete de forma desleal.

“Resolvemos começar (o processo 

de internacionalização) pela 

América Latina. Ao longo do 

tempo, aprendemos estudando 

casos de sucesso e de insucesso 

de outras franquias, a importância 

de se descobrir um parceiro que 

conheça bem a cultura local”
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