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O aumento da concorrência no segmento de fast-food levou a rede Bob''s, com 315 pontos-de-
venda no País, a partir para lojas menores. A idéia é cortar o tamanho do investimento inicial e os 
custos de operação, para que os franqueados não enfrentem problemas financeiros e possam 
ocupar também espaços que não comportam as unidades maiores.  
 
"Hoje há mais franquias e concorrência, o que provoca queda nas vendas", justifica o diretor de 
franquias da rede, Flávio Maia.  
 
O Bob's, cujas unidades têm um tamanho médio de 70 m2, acaba de lançar um formato de loja 
com menos de um terço dessa área. Com 22 m2, ela foi batizada com o contraditório nome de 
superminiloja. E, embora não alardeie, a marca testa na Grande Florianópolis uma unidade com 
15 m2, que oferece todo o mix de lanches de uma loja normal.  
 
Mas antes que os candidatos a franqueados cresçam o olho para cima da unidade de 15 m2, já 
que o investimento é menor, Maia apressa-se em dizer que a loja, funcionando desde o final de 
julho no supermercado Giassi de São José, é exceção: "Trata-se de um tamanho difícil e de um 
caso específico, pois é uma loja satélite de outra".  
 
A nova tacada da rede mesmo são as lojas de 22 m2, que chegam por meio de modelos pré-
fabricados. A primeira será aberta em setembro no Rio e o projeto é ter 10 delas em operação até 
o final deste ano. Se tudo sair como planejado, mais 30 serão inauguradas em 2004. As 
superminilojas custam aproximadamente R$ 200 mil - metade do valor de uma loja normal - e a 
idéia é que fiquem em locais como postos de gasolina, supermercados e praças.  
 
"Já se foi o tempo em que a oferta criava a demanda, quando se inaugurava o restaurante com 
capacidade ociosa de 50% a 100%", diz Célio Salles, porta-voz dos franqueados Bob''s de 
Florianópolis. "Com os ciclos de aquecimento e desaquecimento da economia, é preciso ter lucro 
mesmo no pior momento de crise. Aí é preferível uma loja menor e, se sobrar demanda, abrir 
outra na mesma região", completa.  
 
Além do corte no investimento inicial, a redução de tamanho implica menos gastos de ocupação, 
como energia, condomínio, aluguel e limpeza, além de otimizar a mão-de-obra. Referindo-se à 
unidade de 15 m2, Salles ressalta que a redução no tamanho implica também um novo arranjo 
logístico, já que, em vez de fazer entregas uma ou duas vezes por semana, os fornecedores 
precisarão aumentar a freqüência à loja.  
 
Os franqueados da grande Florianópolis anunciam que a crise não afetou seu negócio, já que 
fecharam o primeiro semestre deste ano com aumento nominal de 24% na receita em relação ao 
mesmo período do ano passado. Significa que o valor deflacionado do faturamento subiu.  
 
Além de inaugurar a menor loja Bob''s do País no final de julho, a sétima unidade na região da 
capital catarinense, estão em processo de abertura mais quatro quiosques de sorvete, que vão 
elevar o número de pontos da rede para 11.  
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