
Bob's comemora
crescimento de 29%
Tânia Nogueira Álvares

• SÃO PAULO. A rede Bob's
comemorou, em 2005, um cres-
cimento de 29% em seu fa-
turamento, diz Flávio Maia, di-
retor de Marketing, Expansão e
Franquias da rede de fast food.
Segundo a Associação Brasi-
leira de Franchising (ABF), o
resultado ficou bem acima da
média registrada pelo setor de
alimentação (16%). A tendência
foi mantida em 2006: no pri-
meiro trimestre, a rede aumen-
tou em 20% as vendas.

A expansão, segundo Maia,
resulta do reposicionamento da
marca junto à população mais
jovem, da flexibilidade no aten-
dimento ao cliente - que pode
modificar o sanduíche de acordo

com suas preferências - e, prin-
cipalmente, da atenção dada ao
treinamento dos 8 mil funcio-
nários que compõem a rede de
478 lojas (65 próprias e 413
franqueadas). Uma mudança de
filosofia da empresa que, para
aperfeiçoar seu time, está in-
vestindo R$ l milhão. São seis
lojas-escolas, quatro no Rio de
Janeiro e duas em São Paulo. A
partir deste ano, está sendo
inaugurada uma em Recife, a
primeira em uma loja franquea-
da, e outra em Brasília.

A intenção é espalhar cen-
trais de treinamento em todo o
país, uma vez que a empresa
tem investido para alcançar to-
das as capitais.

- Somos a rede de fast food
com maior presença geográfica

Cardápio diversificado
engorda lucro da rede

Como o segmento de ali-
mentação é o mais concorrido
no mercado de franquias, o
Bob's aposta na flexibilidade do
cardápio para enfrentar com-
petidores do porte do McDo-
nald's e do Burger King. Para
Flávio Maia, o cliente do Bob's
pode pedir alterações no car-
dápio da rede.

- De fato, não são muitos
que pedem para mudar algum
componente de nossos pro-
dutos, mas só a possibilidade
de o consumidor poder al-
terar um molho ou um in-
grediente do sanduíche cria

um relacionamento mais pró-
ximo - explica Flávio Maia,
diretor de Marketing, Expan-
são e Franquias do Bobs.

A variedade do cardápio,
acrescenta Maia, é outro ponto
que atrai os consumidores.

- Além de hambúrgueres,
sempre oferecemos sanduíches
frios, que incluem carnes de
aves, atum e saladas. E também
grelhados. Nós trabalhamos
nossos menus de forma a ofe-
recer produtos de forma que o
cliente possa balancear sua ali-
mentação, mesmo que vá todos
os dias ao Bob's - diz Maia.

- diz Maia. - Faltam apenas
Porto Velho, em Rondônia, e
Rio Branco, no. Acre, capitais
que receberão uma loja Bob's
ainda este ano.

Este ano, a empresa vai am-
pliar sua rede em mais de 25%.
A meta é chegar a dezembro
com 560 pontos de venda em
todo o Brasil. E alcançar, em
2010, a marca de mil lojas. A
rede pretende fechar este ano
com faturamento superior a R$
380 milhões, R$ 6,2 milhões de
lucro operacional e R$ 6 mi-
lhões de lucro líquido.

- A estimativa é de um lucro
líquido 36% superior ao de 2005
- completa Maia.

• Leia e opine no JB Online.
www.jb.com.br

A companhia investe for-
temente no atendimento aos
clientes, capacitando os fun-
cionários. Por isso, foi criada
uma diretoria específica para
a área. Os funcionários nas
lojas atuam não só no aten-
dimento, mas também na co-
zinha e se revezam.

- Vamos inaugurar uma cen-
tral de treinamento no Distrito
Federal até o fim do ano -
adianta Maia. - A idéia é termos
uma escola para cada região
onde estamos instalados. O total
dos investimentos soma mais
de R$ l milhão, o que envolve
preparação de materiais, con-
tratação de consultoria externa
e adaptação da loja para ser uma
escola. (T.N.A.)
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