
Bob's investe em novo modelo de franquia 

Aline Abreu 

 
Miniloja é ideal para pequenas cidades. 
 
Criada para atender cidades com até 100 mil habitantes, as minilojas do Bob's têm como principal 
atrativo exigir a metade do investimento necessário a uma loja convencional, ou seja R$ 200 mil, 
com o mesmo mix de produtos. Lançado há seis meses, em São Paulo, o modelo tem 22,4 metros 
quadrados de estrutura metálica que vem pronta e pode ser removida.  
 
- Este tipo de franquia foi elaborado especificamente para atender cidades pequenas, cujo valor 
de uma loja convencional não se justifica. Este é o principal mercado, mas não significa que não 
haja espaço para este conceito de franquia também nas cidades grandes - assinala Flavio Maia, 
diretor de expansão e franquia do Bob's.  
 
A previsão da rede de fast-food é chegar ao final do ano com até dez pontos de vendas neste 
modelo. O primeiro a abrir as portas será o do supermercado Bon Marchè, na Barra da Tijuca, 
previsto para começar a operar no mês que vem. As unidades seguintes serão instaladas em 
Friburgo, no interior do Estado, Sorocaba, em São Paulo e Salvador, na Bahia.  
 
Além de um investimento mais conservador, o novo formato de franquia exige gastos menores 
com a equipe de venda. "Basta um efetivo de dez funcionários, contra os 20 atendentes 
necessários para dar conta de uma loja convencional. Podemos dizer que esta é uma franquia 
Bob's com preços reduzidos", diz Maia, que pretende chegar ao final de 2005 com 500 pontos-de-
venda espalhados por todo o Brasil.  
 
A miniloja é o oitavo modelo de franquia lançado pela rede, que conta ainda com os conceitos de 
loja rua externa, shopping, posto de gasolina, drive-thru, postos de gasolina, store in store e 
quiosque. Fabricada no interior paulista, a estrutura metálica já chega às mãos dos empresários 
pronta, não exigindo obras demoradas e de infra-estrutura.  
 
- Basta o franqueado escolher o local e colocar o equipamento para funcionar - adianta Maia, 
complementando que o formato de negócio se encaixa bem em supermercados, postos de 
gasolina e empresas.  
 
Aliás, esta mobilidade também pode ser uma aliada do franqueado. "Se o negócio não der o 
resultado esperado num ponto, pode ser facilmente transportado para outro. A vantagem é o 
investidor não perder a instalação, porque a estrutura não precisa ser desmontada", garante o 
diretor de expansão e franquia do Bob's.  
 
O risco de ingressar no negócio, de acordo com Abrahão Saffer, é baixo. Isso porque, a marca da 
rede de fast-food é reconhecida e não está presente na maior parte das cidades do interior, locais 
receptivos a este tipo de empreendimento. "O segmento de fast-food não está completamente 
saturado. Porém, o sucesso está associado à escolha do ponto. As pessoas estão sempre 
procurando um lanche", diz Saffer.  
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