
É provável que o leitor com mais
de 30 anos, já bem acostumado a
um mundo distante das junk foo-
ds, ainda carregue singelas lem-
branças do milkshake de Ovo-
maltine do Bob’s. E até volta e
meia promova reencontros “cri-
minosos” com esse velho amigo.
Mas não é este saudoso persona-
gem que engorda o bolo da em-
presa. O Bob’s tem como target
a porção jovem do país. Assim
como outros colegas do setor em-
presarial, busca se aproximar
desse público-alvo que se remo-
dula de acordo com os sinais dos
tempos. Para a marca, um dos la-
ços mais evidentes é a arte urba-
na, que estará exposta na reinau-
guração da loja em plena Aveni-
da Paulista, neste sábado.

A ideia é personalizar todas
as lojas Bob’s, o que não será fá-
cil. A meta é fechar este ano
com cerca de mais de 820 pon-
tos de venda da marca espalha-
dos pelo Brasil, e seguir até 2015
com um crescimento de 200 no-
vas unidades por ano.

“O conceito é o de levar a ar-
te às nossas lojas, transforman-
do-as de certa forma em gale-
rias”, diz Carlos Eduardo Pol-
lhuber, diretor de marketing
da Rede Bob’s.

Para esta primeira etapa, que
funcionará como uma espécie
de piloto, o artista Roberto Bie-
to elaborou três painéis inter-
nos e um externo exclusivamen-
te para a iniciativa. Bieto foi es-
colhido por representar a arte
urbana, tão intimamente ligada

à juventude da capital paulista.
Segundo Pollhuber, as obras po-
derão ficar por ali sem data de
saída - até porque foram feitas
na parede. No entanto, há um
espaço interno que vai além dos
320 m² de loja, e abrigará outras
ações ligadas à arte.

A estratégia faz parte de um
plano de reforço e inovação da
marca que começou a ser traça-
do em meados deste ano, com
o lançamento de novo slogan,
Bob’s, não dá para controlar. “É
um aprofundamento do posi-
cionamento para estar mais
perto do público jovem, que é
o principal consumidor do nos-
so produto”, ressalta o diretor
de marketing.

O Bob’s não é a primeira em-
presa a dialogar com o público
jovem fora dos moldes tradicio-
nais. Em dezembro de 2010, a
Oi abriu uma loja temporária

modernosa no shopping Iguate-
mi. Já a Puma entrou no emba-
lo da noitada com o Puma So-
cial Club, bar de jogos atual-
mente em funcionamento, mas
que deve encerrar suas ativida-
de no dia 24 de dezembro, de-
pois de três meses.

Segundo Pollhuber, o merca-
do paulistano é prioridade para
o Bob’s. Ele não entrega os nú-
meros de crescimento, mas diz
que a rede ascende a curva com
dois dígitos, e São Paulo vai no
mesmo ritmo. Entre os investi-
mentos, ele diz que o Bob’s des-
tinou R$ 90 milhões este ano pa-
ra a abertura de lojas, e R$ 28
milhões em marketing. E ano
que vem ainda marcará o ani-
versário de 60 anos - o que pos-
sibilitará mais ações de marke-
ting. “A estratégia é crescer
muito, e rapidamente”, finaliza
o diretor de marketing. ■

DANIELA PAIVA 

Bob’s, Oi e Puma testam
novos formatos de lojas

TRÊSPERGUNTASA...

Há mais de 30 anos no mercado,
a agência de design Oz, coleciona
prêmios e clientes de peso na
carteira. A lista inclui Coca-Cola,
Kimberly-Clark, Porto Seguro,
Embraer, Honda, Petrobras,
entre outros. O seu case mais
interessante e recente refere-se
à renovação da Penalty,
marca esportiva brasileira que

se prepara para abocanhar
uma bela fatia com os eventos
internacionais que acontecerão
no país nos próximos anos.
Hoje a Oz divide-se em
Oz Branding e Oz Design.

Como foi o projeto de
reposicionamento de marca?
A Penalty tinha como desafio
acelerar sua internacionalização,
já em andamento, para crescer
com personalidade em
novos mercados. Buscamos
aprofundar a proposta de valor

e o posicionamento da marca.
Trabalhamos fortemente a
brasilidade como atributo de
origem, num momento em que o
Brasil vai sediar os dois maiores
eventos esportivos do planeta.
Desenhamos a marca para
que ela seja a embaixadora
do futebol-arte, da alegria,
energia, afetividade, magia,
e carisma do povo brasileiro.

O que foi pensado em termos
de Copa e Olimpíada?
No início do projeto, estes

eventos ainda não haviam sido
definidos. Agora que o mundo
vem ao Brasil, a Penalty está
pronta para recebê-los à altura
de nossa história, com produtos
de qualidade (são fabricantes das
melhores bolas de quase todas
as categorias e modalidades) e
com o jeito brasileiro de jogar, de
correr por abraço e de celebrar
a vida com alegria e graça.

O ano de 2011 foi bom para
a Oz? Quais foram os
resultados? Faturamento?

“
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Sócio da Oz Branding e Oz Design

O conceito é
o de levar a arte
às nossas lojas,
transformando-as
de certa forma
em galerias

Carlos Eduardo Pollhuber
Diretor de marketing

da Rede Bob’s
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CRIATIVIDADE

Rede de fast-food reinaugura unidade na Avenida Paulista no sábado com obras do
artista Roberto Bieto. Marcas de celular e tênis usam espaços temporários irreverentes

“Trabalhamos
fortementea
brasilidadenaPenalty”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.
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