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Bob’s flexibiliza suas franquias e investe em treinamento para manter qualidade dos serviços. A 
rede de fast-food Bob’s adotou a estratégia da flexibilização para crescer. Segundo Flávio Maia, 
diretor de franquias da empresa, é um roteiro que oferece vários caminhos, como abrir ao cliente 
a possibilidade de montar seu próprio sanduíche, usando ingredientes disponíveis nas lojas. Todos 
os caminhos levam, porém, ao grande objetivo de adaptar o negócio às novas tendências do 
mercado.  
 
A rede pretende abrir este ano 70 novos pontos-de-venda - 25 só em São Paulo, com 
investimento de R$ 30 milhões. Mais R$ 15 milhões serão aplicados em marketing. Com isso, 
Flávio Maia espera que o faturamento das lojas, que chegou a R$ 205 milhões em 2002, tenha um 
aumento de pelo menos 25% este ano.  
 
A empresa já passou por várias fases desde a abertura da primeira loja, há 50 anos, no coração 
do bairro carioca de Copacabana. A mudança radical de sua logomarca, no final do ano passado, 
ainda é alvo de comentários. De acordo com Maia, muita gente ainda não se acostumou com a 
nova marca. "No início, recebemos alguns telefonemas de clientes preocupados. Eles achavam 
que estavam plagiando nossas lojas".  
 
Mudanças continuam  
 
Maia informa que a idéia não é parar na mudança da marca, mas reformular a imagem de lojas 
mais antigas, ainda não adaptadas à nova identidade visual da rede. Um dos objetivos é ampliar a 
atenção dirigida ao público jovem.  
 
Ele informa que hoje, o Rio de Janeiro representa metade do faturamento do Bob’s no Brasil, mas 
a demanda em São Paulo está cada vez maior: "Ainda há muito espaço para crescermos em São 
Paulo. Continuaremos a investir em novas lojas no próximo ano".  
 
Atualmente, há 309 lojas Bob’s no País, sendo 248 franqueadas e apenas 61 lojas próprias.  
 
A rede acaba de assinar contrato com uma novo franqueado que abrirá a primeira loja em 
Roraima. Outras deverão surgir brevemente no Acre, Amapá, Rondônia e Tocantins. A meta é 
chegar aos 500 pontos-de-venda até 2005.  
 
Portugal e Angola  
 
As franquias do Bob’s começaram a ser criadas em 1984, com a abertura de duas unidades em 
Vitória (ES). E é uma atividade em plena expansão, já que todos os 70 novos pontos-de-venda 
previstos para este ano são franquias.  
 
"O franqueado conta com todo nosso conhecimento para abrir sua loja. Quando a proposta chega, 
analisamos tudo, desde o ponto à infra-estrutura necessária ao negócio. Na verdade, fazemos um 
completo estudo de viabilidade para aprovar a nova franquia", explica Maia. Para abrir uma loja 
do Bob’s, o candidato entra com um investimento de R$ 250 mil e assina um contrato de 
exploração da marca por dez anos.  
 
Além de crescer no Brasil, a rede abriu duas lojas em Portugal no ano passado e está fechando 
contratos para outras duas em Angola. "Ainda não estamos pensando em internacionalizar a 
marca, mas em atender à demanda de novas lojas nestes locais", diz Maia.  
 
Uma das novas lojas em São Paulo, no bairro de Vila Mariana, estará agregada à locadora de 
filmes Blockbuster. Será uma loja no estilo drive-thru, com toda decoração voltada para o cinema. 



O Bob’s pretende fazer promoções casadas com a locadora, aliando os prazeres de comer e de ver 
filmes. Mais lojas desse tipo poderão surgir em outras regiões.  
 
Loja-escola  
 
Depois de terminar o ano passado com 144 pontos-de-vendas no Rio, o Bob’s pretende abrir mais 
cinco, apostando também no conceito de loja-escola para o treinamento de profissionais. O 
objetivo é criar um padrão de atendimento na rede. "Ainda temos muito que crescer no Rio, mas 
não podemos canibalizar os pontos-de-venda", diz Maia, numa referência ao imperativo de cuidar 
sempre da qualidade dos serviços.  
 
Conveniência  
 
Além de fazer parcerias com empresas locadoras de filmes, o Bob’s aposta no trabalho conjunto 
com lojas de conveniência, geralmente instaladas junto a postos de combustíveis. A primeira foi 
inaugurada em 1997, na Lagoa, zona sul do Rio e a fórmula deu certo. "Lojas de conveniência têm 
um poder de compras por impulso muito grande e isso agrega valor ao negócio", explica Maia.  
 
Ele acredita que a tendência é de crescimento maior nesse tipo de negócio: "Estamos fechando 
novos contratos com empresas do setor de petróleo para instalar mais lojas em postos". Já 
existem 27 em atividade. A grande vantagem está no custo do processo: o franqueado economiza 
em lojas porque não precisa pagar pelo ponto-de-venda, já agregado ao posto.  
 
O Bob’s, com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, é controlado, desde março de 
1996, pela Brazil Fast Food Corporation, empresa de capital aberto com sede em Nova York, que 
opera ações da rede no mercado financeiro.  
 
Cont./... 
 
Treinamento em lojas  
 
Nas lojas-escola da rede Bob’s, o funcionário passa por diversos cursos teóricos e práticos. 
Aprende a fazer sanduíches enquanto recebe ensinamentos sobre técnicas de venda. As aulas 
incluem detalhes sobre a composição de todos os produtos oferecidos pelo Bob’s. Atualmente, três 
filiais funcionam como escola: duas no Rio e uma em São Paulo. A meta é abrir mais quatro até o 
final deste ano, incluindo uma no Nordeste e outra no Sul do País.  
 
De acordo com o diretor de franquias do Bob’s, a primeira filial a adotar o conceito de loja-escola 
foi a da Avenida Brasil, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro. Há sete meses, a loja passou a treinar 
pessoas que estavam chegando à rede e a fazer a reciclagem de antigos empregados que 
precisavam de algum tipo de motivação. "Os empresários interessados em abrir uma franquia 
também são aconselhados a passar por uma espécie de test-drive na escola para conhecer de 
perto o dia-a-dia da empresa e saber se o negócio de fast-food atende às suas expectativas", 
explica Maia. Empresários que não podem ficar muito tempo afastados de suas lojas passam por 
uma reciclagem simples, de sete dias.  
 
O curso dura 30 dias e o aluno aprende a trabalhar em todos os setores da loja. Participa ainda de 
palestras sobre temas variados, como história da empresa e técnicas de venda global.  
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