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Habib’s se reposiciona
e bate recorde de
entrega de pedidos

são paulo
Com alguns dos seus principais
produtos — pizzas, esfihas e
sorvetes — substituindo letras
de seus novos anúncios, o Ha-
bib’s, rede de lanchonetes com
mais de 250 lojas no Brasil, co-
meçou 2007 de cara nova. De-
senvolvido pela agência Z+, o
posicionamentofaz partedaes-
tratégia de marketing para for-
talecer a imagem de baixo preço
da rede.

Alémdeiniciar oanocomno-
vacampanha,a rededelancho-
netes também comemoraos re-
sultados do serviço de entrega ,
o “Delivery 28 minutos”. Há
apenas cinco anos em funcio-
namento, o serviço alcançou
em 2006 a marca de 3,653 mi-
lhões de pedidos.

“O número apresentado é
mais que o dobro sobre qual-
queroutrarede fast-foodno País
que tenha seu delivery com
atendimento centralizado”, diz
Lucas Mancini,superintenden-
te da Voxline, empresa respon-
sável pelo sistema de entregas
do Habib’s.

Alberto Saraiva, presidente
da rede, afirma que um dos se-
gredos do sucesso é investir ca-
da vez mais em pesquisas. “O
novo posicionamento reforça a
diversidadedo nossocardápio”,
diz Saraiva.

Aluisio Guimarães, sócioe di-
retor de planejamento da Z+,
conta um pouco comofoi o pro-
cesso dedefinição danova cam-

panha. “Fomospara aslojas en-
tender a percepção dos clientes
e como eles se relacionam com a
marca Habib’s”, afirma.

A pesquisa apontou de que a
diversidade do cardápio é a ca-
racterística mais lembrada pe-
los consumidores.

Números
Apesar dopouco tempo,o siste-
made entregasdo Habib’sapre-
senta respeitáveis índices. Cer-
ca de 80% das mais de 400 mil
chamadas telefônicas realiza-
das por mês são convertidas em
pedidos. Desse total, 95% é de
pedidos por telefone e 5% pela
Internet. No entanto,a expecta-
tiva da rede é que esse número
cresça cada vez mais. Só em
2006 o número de pedidos
on-linecresceu 45%.

Para 2007, a meta é ultrapas-
sar os 4 milhões de pedidos, o
que significa um investimento
em 100 novas posições posições
de atendimento.
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«Fomos para as lojas
entender a percepção
dos clientes e como
eles se relacionam
com a marca
Habib’s»
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