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A perspectiva é de um faturamento em torno de R$ 50 milhões.  
 
Há dez anos, quando a rede de grelhados Bon Grillê entrou em operação, a idéia era apostar 
numa alternativa saudável de alimentação para conquistar um lugar no concorrido mercado de 
fast food.  
 
O plano deu certo. Sem sanduíches ou pizzas, e com um variado cardápio de carnes, peixes e 
saladas, a rede garantiu sua posição no mercado. Hoje, já são 50 lojas nas praças de alimentação 
dos principais shopping centers do País, sendo 33 unidades franqueadas e 17 próprias. Somadas a 
elas está ainda um audacioso de crescimento.  
 
Em 2005, o Bon Grillê prepara sua entrada no mercado de lojas de rua. O primeiro restaurante 
será inaugurado já no começo do ano, no bairro de Moema, em São Paulo. A região foi escolhida 
estrategicamente: o local abriga a sede da empresa e também grandes operações de fast food, 
como a americana Applebee’s.  
 
Com um cardápio diferenciado, maior variedade de saladas, sucos naturais, sobremesas e 
bebidas, a nova loja terá cerca de 150 m, frente aos espaços de 35 a 70 m das lojas dos 
shoppings.  
 
Mas os planos vão além. O próximo ano marca o início de uma agressiva estratégia de 
crescimento do modelo de franquia, em vigor desde 1997. A expectativa é que sejam abertas 15 
novas lojas em shoppings das regiões Nordeste e Sul, Rio de Janeiro e interior de São Paulo. 
"Queremos inaugurar a média de uma loja por mês", conta Nilson Marques, diretor financeiro do 
Bon Grillê.  
 
Estes números, porém, são conservadores diante da demanda de pedidos de franquia que a 
empresa recebe periodicamente. "Só na feira da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 
recebemos 400 contatos de interessados", diz Marques. Segundo o executivo, a escolha do 
parceiro é um limitador para a expansão em escala: "Escolher um franqueado é um processo 
difícil. Buscamos pessoas com perfil empreendedor, disponibilidade para estar à frente da loja e 
que tenha um capital que varia entre R$ 300 mil e R$ 400 mil".  
 
O futuro franqueado deve estar preparado para investir no ponto comercial e também aplicar 
cerca de R$ 250 mil na infra-estrutura e taxa de franquia. Somam-se ainda as taxas de royalties 
(6%) e de publicidade (2%), ambas calculadas sobre o faturamento bruto da loja.  
 
Marques afirma, porém, que o retorno dos investimentos é garantido: "Em todo nosso período de 
operação foram fechadas apenas duas unidades". Os resultados operacionais, conta ele, são a 
prova disso. Este ano, o Bon Grillê espera alcançar um faturamento de R$ 38 milhões. Embora o 
valor não seja muito maior que o registrado em 2003 (R$ 37 milhões), tem grande importância na 
expansão dos negócios da empresa. Para 2005, com uma rede de 65 lojas, a expectativa é 
alcançar um faturamento de R$ 49,4 milhões.  
 
Marketing  
 
O ano de 2004 marcou também a inserção da empresa na mídia de massa, com ações voltadas 
para a fidelização dos clientes. "Queremos nos aproximar do cliente e reforçar o nosso 
posicionamento de uma refeição saudável, feita na hora", afirma Eduardo Hori, gerente de 
marketing do Bon Grillê. Ao todo foram investidos R$ 700 mil em ações de marketing e 
fidelização, como a campanha Grelhado da Sorte, que distribuiu diversos prêmios. A campanha 
valeu para toda a rede e foi divulgada nas principais revistas do País.  



 
No período de campanha, entre os meses de julho e setembro, a empresa apresentou um 
aumento de 25% no faturamento das lojas, em relação ao ano anterior. Segundo Hori, a ação 
serviu ainda para criar um banco de dados sobre os clientes: "Foram cerca de 200 mil cupons 
preenchidos que nos ajudarão a montar um trabalho de marketing direto junto aos clientes". Mais 
cerca de R$ 900 mil serão investidos no próximo ano.  
 
O cartão de relacionamento do Bon Grillê é uma das iniciativas que prometem chamar a atenção 
dos clientes. O cartão será lançado no primeiro semestre e funcionará como um sistema de 
milhagem, onde os prêmios são descontos ou refeições gratuitas. "Lançaremos também o cartão 
do lojista, voltado para empresas", conta Ho ri. O cartão funcionará como um tipo de vale-refeição 
dos funcionários do comércio, com valor previamente acordado com o Bon Grillê.  
 
Para melhorar o desempenho das vendas, o Bon Grillê, em parceria com a Vex, investiu na 
implantação de seis hot spots no Brasil, que ainda conta com apenas poucas centenas de locais 
públicos para acesso a internet, ainda concentrado em aeroportos e hotéis. A meta é que a 
tecnologia wi-fi esteja disponível para que seus clientes acessem a internet, sem fio, em todas as 
lojas, até o final do ano que vem.  
 
Agora, os clientes da rede terão cartões que dão direito a créditos para que portadores de 
notebooks wireless possam se conectar na praça de alimentação. A atualização tecnológica 
também faz parte dos planos da rede.  
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