
Bob's muda lojas e slogan com foco no público jovem 
Paola de Moura 
 
O Bob's quer ser "mais jovem e mais agressivo". Assim Marcello Farrel, diretor da marca que 
pertence ao grupo Brazil Fast Food Corporation (BFFC), define a estratégia da rede de 
lanchonetes. O objetivo é proteger-se do crescimento da concorrência e da chegada de 
companhias internacionais de olho na classe C, além de garantir a entrada da marca em 
territórios que ainda não foram explorados por outras redes. As lojas foram remodeladas e o 
slogan "Gostoso é no Bob's", criado na década de 70, foi substituído em junho por "Bob's: não 
dá para controlar". No total, o investimento em marketing para a mudança é de R$ 45 
milhões.  
 
O resultado já pode ser sentindo nos balcões. No segundo trimestre, as vendas nas mesmas 
lojas aumentaram 14,83%, enquanto as do grupo Arcos Dourados, franqueado do McDonald's 
no Brasil, se expandiram em 10,2% no país.  
 
Entre maio e julho, o tíquete médio nas lojas do Bob's cresceu 7% e as vendas aumentaram 
7,6%. "Este resultado ainda é preliminar, porque só agora entrará o segundo comercial da 
campanha com o novo slogan e o novo brinde, destinado ao público jovem".  
 
Com 810 lojas, o Bob's hoje é a segunda maior rede de franquias no setor de alimentação do 
país, atrás apenas do McDonald's, com 1.260 pontos, segundo a Associação Brasileira de 
Franchising (ABF). No ano passado, a rede faturou R$ 705 milhões, um crescimento de 11,3% 
em relação a 2009. No primeiro semestre deste ano, a receita se expandiu em 18%.  
 
O Bob's também desenvolveu uma plataforma digital para venda de produtos com desconto, 
no estilo de compras coletivas. No entanto, não é preciso que várias pessoas adquiram o 
produto, basta imprimir o cupom e comprar. "Você se cadastra e passa a receber os cupons de 
desconto", diz Farrel. "Fomos assediados por vários sites de compras coletivas, mas 
resolvemos fazer o nosso próprio, porque assim nos beneficiamos do cadastro e não 
correremos o risco de ter que compartilhar os dados dos nossos clientes com concorrentes". O 
site foi batizado de "Bob's fã". O teste inicial ocorreu em quatro praças: São Luís, Belo 
Horizonte, Brasília e Porto Alegre e houve um aumento de 20% nas vendas dos produtos 
cuponados.  
 
Como o foco principal é o público jovem, além de ser o patrocinador do Rock in Rio, o Bob's 
está investindo em campanhas no mundo digital, incluindo ações no Facebook e no Twitter. Só 
no Rock in Rio, a rede está aplicando R$ 15 milhões. "É a maior ação de marketing que já 
fizemos". O custo inclui patrocínio, desenvolvimento de sites e uma campanha que estará 
presente nos dois aeroportos do Rio e na rodoviária da cidade durante o festival, em setembro.  
 
Outra aposta é o Yogo Bob's, gelado sabor de iogurte com gordura zero. "Percebemos que 
estávamos perdendo público para as iogurterias", diz o executivo. "Quando lançamos o 
produto, já nascemos como a maior rede no país, líderes da categoria". Enquanto a maioria 
das lojas vende o produto a R$ 8, o Bob's lançou seu sorvete sabor iogurte a R$ 6 e com uma 
diferença: também é possível consumi-lo na casquinha. "Como meu forte não é iogurte, posso 
jogar com o preço." 
 
Hoje, 70% das lojas já estão com a nova decoração, com cores mais vibrantes e que fazem 
referências a ícones jovens como skates e pranchas de surfe. A expansão anual é de 200 lojas 
por ano e o objetivo é dobrar de tamanho até 2015. A estratégia só é possível graças ao 
portfólio com seis modelos de lojas desde quiosques, passando pelo Bob's Express a grandes 
pontos de venda. "O nosso portfólio permite estarmos onde as outras redes não podem, como 
em bairros ou pontos onde a demanda ainda está nascendo", afirma Farrel. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 ago. 2011, Empresas, p. B4. 
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