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A rede de fastfood Bob's está investindo mais de R$ 2 milhões para comunicar o lançamento 
do Bob's Picanha em todo o País. A ação criada pela NBS ressalta o conceito de que o 
sanduíche, que tem um hambúrguer de 160 gramas, equivale a urna refeição. "Bob's Picanha. 
Eu como mesmo" é o slogan da campanha publicitária que destaca os atributos e o diferencial 
do sanduíche. 
 
A ação inclui um filme de 30 segundos que será veiculado em TV aberta e fechada, além de 
cinema. O plano de mídia envolve ainda spots, busdoors, painéis, mobiliário urbano, inserções 
na internet e material de PDV para todas as 620 lojas do Brasil. O filme foi produzido pela Cia, 
de Cinema, com direção de Rodolfo Vanni. 
 
O diretor de desenvolvimento e franquias da BFFC (controladora da rede Bob's), Flavio Maia, 
explica que o sanduíche Bob's Picanha "vai ao encontro do que os jovens procuram na rede: 
um sanduíche com personalidade, saboroso e grande". Ele lembra que, antes do lançamento 
no Bob's, o produto só era encontrado em "butiques" de hambúrguer. 
 
O executivo acrescenta que o Bob's Picanha atualmente é o produto mais consumido pelos 
jovens e o mais vendido no horário do almoço. "Com a nova campanha, planejamos aumentar 
as vendas em 10%. O "Picanha" está perfeitamente alinhado com o atributo principal da marca 
Bob's, que é o sabor", explica Maia, A BFFC encerrou 2007 com lucro 36% acima do registrado 
no ano anterior. A empresa apresentou resultado líquido de R$ 13,5 milhões contra R$ 9,9 
milhões em 2006. 
 
O Bob's ocupa o primeiro lugar no ranking de cobertura geográfica entre as redes de fastfood 
no Brasil. Ele está presente em todos os estados brasileiros. A expansão para 2008 está 
orçada em R$ 40 milhões e a expectativa é ter mil pontos-de-venda em 2010. Atualmente são 
620 pontos distribuídos por todo o País. Em 2008, a empresa espera inaugurar mais 120 
unidades, sendo 43 em São Paulo, 34 nas regiões Norte e Nordeste, 19 no Sul, 10 na região 
Centro-Oeste, além de mais 14 entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A 
expectativa é de aumentar em 20% o número de unidades. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 19 maio 2008. p. 64. 


