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Novo filme criado pela mr.brain entra no ar neste fim de semana em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Goiânia, Paraíba e Distrito Federal 
  

 
 
  
A mr. brain criou mais uma campanha para a rede de fast food Giraffas. Novamente a agência 
ironiza a concorrência para valorizar o sabor dos produtos oferecidos. O novo filme, com estréia 
prevista para o próximo final de semana, será veiculado em TV aberta nas praças de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiânia, Paraíba e Distrito Federal.  
 
No comercial, um jovem procura uma mesa numa lanchonete qualquer para se acomodar 
carregando sua bandeja com fritas, refrigerante e um sanduíche. Quando o rapaz senta, a locução 
começa: "Tem gente que gosta de comer sanduíche assim". Nesse momento o jovem abre a 
embalagem do sanduíche e tira de lá um pedaço de isopor, que começa a comer com a máxima 
naturalidade. Depois entra a locução "E tem gente que gosta de comer sanduíche assim" 
acompanhada de imagens de jovens comendo sanduíches na Rede Giraffas. A locução finaliza: 
"Giraffas, sanduíche com sabor de sanduíche". 
 
Briga com McDonald's 
 
O comercial anterior da rede, criado pela mesma agência, fazia uma paródia com a campanha do 
concorrente e foi retirado do ar por decisão do Conar a pedido do McDonald's. Nele consumidores 
perguntavam "Posso trocar esta maionese sem graça por uma de verdade?"; "Posso trocar este 
pãozinho por um bem maior?"; "Posso trocar este frango chochinho por um mais crocante?". A 
narração completava ao final: "Faça uma boa troca. Venha para o Giraffas". 
 
 
Giraffas tenta reverter vitória do McDonald's no Conar 
 
mr.brain, agência que criou a campanha, afirma que ela é apenas uma 'paródia bem-humorada' 
da ação do concorrente 
 
A Rede Giraffas anuncia que está recorrendo da decisão do Conar que suspendeu a veiculação do 
filme "Troca", criado pela agência mr.brain, que ironiza a recente campanha do McDonald's em 
que os consumidores perguntam se podem trocar um produto por outro.  
 
 
Na representação no Conar, a rede americana alegou denegrimento à imagem do produto e plágio 
de um filme. Segundo Bruno Botafogo, sócio e diretor de atendimento da mr.brain, a campanha é 
uma paródia bem-humorada e não pode ser caracterizada como plágio. Ele diz também que a 
intenção é mostrar a qualidade do novo lançamento da Rede. 
 



O comercial foi suspenso no Distrito Federal, onde já estava em veiculação, e foi também 
impedido de estrear nas praças de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais, regiões em 
que a Rede Giraffas atua com cerca de 130 lanchonetes.  
 
"Posso trocar esta maionese sem graça por uma de verdade?" 
 
No filme da Rede Giraffas, os consumidores perguntam "Posso trocar esta maionese sem graça 
por uma de verdade?"; "Posso trocar este pãozinho por um bem maior?"; "Posso trocar este 
frango chochinho por um mais crocante?". A locução responde todas as perguntas 
afirmativamente e a imagem muda para a preparação do sanduíche com a narração 
acompanhando as imagens: "Faça uma boa troca. Venha para o Giraffas. Chegou Croc, um 
sanduíche com frango crocante, alface e maionese. O Croc é maior, mais crocante e mais gostoso. 
Giraffas o sabor que está conquistando o Brasil". 
 
McDonald's tira filme da rede Giraffas do ar 
 
Rede de fast-food entrou com pedido no Conar contra filme que parodiava sua publicidade 
 
A rede de fast-food Giraffas foi obrigada, na última sexta-feira, dia 9, a retirar do ar seu mais 
recente filme publicitário. A atitude respeita decisão do Conar tomada depois do concorrente 
McDonald's entrar com recurso contra a peça. O filme, criado pela mr.brain, fazia uma paródia 
com recente campanha do concorrente. A agência e seu cliente preparam comunicado para a 
imprensa sobre o assunto mas adiantam que deverão recorrer da decisão.  
 
Rede Giraffas ironiza McDonald's em campanha 
 
Filme para lançamento de sanduíche é uma paródia de campanha recente do concorrente 
 
A rede de fast-food Giraffas inicia campanha provocativa para divulgar o novo produto da 
lanchonete, o sanduíche "Croc". A agência brasiliense mr.brain criou filme em tom de paródia, que 
ironiza campanha recente da rede McDonald's. Num fundo branco pessoas fazem o pedido como 
numa lanchonete e surgem questionamentos: "Posso trocar esta maionese sem graça por uma de 
verdade?; Posso trocar este pãozinho por um bem maior?; Posso trocar este frango chochinho por 
um mais crocante?". A narração completa ao final: "Faça uma boa troca. Venha para o Giraffas". 
 
A campanha será veiculada em TV aberta durante 6 meses nos Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. A criação é de Hugo Barros e Juliana Ramalho, 
com direção de criação de Ézio de Castro e André Sartorelli. 
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