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Giraffas, de refeições rápidas,
conquista o mercado americano
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CNPJ/MF Nº 02.558.154/0001-29 - NIRE Nº 33.30029046-0
COMPANHIA ABERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO
DE 2012. I. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro
de 2012, às 19 horas, na sede social, localizada na Rua General Polidoro nº 99, 5º andar, parte, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. II. QUORUM: A totalidade dos membros do Conselho de Administração, bem como da Sra. Luciana de Assis Serra Alves, como secretária. III. CONVOCAÇÃO: Foi realizada por mensagens individuais enviadas aos senhores Conselheiros.
IV. MESA: Presidente: José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha; Secretária: Luciana de Assis Serra Alves.
V. ORDEM DO DIA: (i) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. (“Apsis”),
com sede na Rua da Assembleia, 35 – 12º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ
sob o nº 08.681.365/0001-30, para preparar o laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido
da Companhia, (“Laudo de Avaliação”), bem como examinar discutir e deliberar sobre o referido Laudo de
Avaliação; (ii) examinar, discutir e deliberar sobre a minuta do Protocolo e Justificação de Incorporação da
Companhia pela Telemar Norte Leste S.A. (“Telemar”), bem como todos os seus anexos, o qual estabelece
os termos e condições da incorporação da Companhia pela Telemar, acompanhado dos documentos pertinentes (“Protocolo e Justificação”); e (iii) submeter a proposta de incorporação da Companhia pela Telemar
à assembleia geral de acionistas da Companhia. VI. DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, os Conselheiros
decidiram eleger a Sra. Luciana de Assis Serra Alves para secretariar os trabalhos. Relativamente ao item
(i) da Ordem do Dia, os Conselheiros decidiram ratificar a escolha e contratação da Apsis para preparar
o Laudo de Avaliação, bem como aprovar, sem quaisquer reservas ou ressalvas, o Laudo de Avaliação,
previamente elaborado pela Apsis, com base nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas
em 30 de novembro de 2012 (“Data-Base”), cuja cópia, após rubricado pela Secretária, fica fazendo parte
integrante da presente ata. Passando ao item (ii) da Ordem do Dia, os Conselheiros decidiram aprovar,
sem quaisquer reservas ou ressalvas, os termos e condições do Protocolo e Justificação. O Protocolo e
Justificação ora aprovado estabelece as condições gerais da incorporação, e a cópia, após rubricada pela
Secretária, fica fazendo parte da presente ata. Por fim, com relação ao item (iii) da ordem do dia, os Conselheiros decidiram submeter à assembléia geral de acionistas da Companhia a proposta de incorporação
da Companhia pela Telemar, nos termos do Protocolo e Justificação. VII. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos
os presentes. (a.a.) Luciana de Assis Serra Alves – Secretária da Mesa; José Mauro Mettrau Carneiro da
Cunha - Presidente da Mesa e do Conselho; Luiz Francisco Tenório Perrone; e Alex Waldemar Zornig. Rio
de Janeiro, 28 de dezembro de 2012. Luciana de Assis Serra Alves - Secretária. JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. Certifico que
o presente foi arquivado sob o nº 2438535 e data de 06/02/2013. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.
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Para atingir a meta de
50 unidades no Estados
Unidos nos próximos
cinco anos, o grupo
constituiu um fundo
com aportes de
franqueados brasileiros
que soma US$ 50
milhões
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O modelo que fez sucesso nos Estados Unidos já foi usado no restaurante em Valparaíso, GO
A rede de franquias já tem duas
novas unidades com o conceito, localizadas em Valparaíso, Goiás, e
no bairro de Guará, em Brasília. A
próxima será aberta em Teresina,
no Piauí, em junho, e o número deve chegar a 20 até o final do ano.
Posteriormente, unidades
com o conceito devem chegar à
Paraíba e nas cidades de Maceió,
Manaus, Rio de Janeiro e Brasília,
tanto por meio de lojas que devem passar por reformas quanto
abertura de novas unidades.
“Aprendemos nos Estados
Unidos a criar um ambiente e serviço mais adequado. Queremos
servir tanto o consumidor que
quer uma comida rápida durante a semana quanto aquele que
vem com a família no final de semana e quer um prato diferenciado”, conclui Guerra.
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A rede de franquias de alimentação rápida Giraffas espera faturar
US$ 18 milhões este ano com a
operação de cinco retaurantes na
Flórida, nos Estados Unidos, reduzindo em um ano a previsão inicial. A última unidade foi aberta
na semana passada, em Orlando,
Miami. “Metade dos nossos clientes são americanos sem ascendência latina. Eles foram atraídos pelo
atendimento atencioso, característico do Brasil, e os quatro acompanhamentos que compõem o prato. Eles estavam acostumados
com apenas uma opção”, conta Ricardo Guerra, diretor de marketing da rede e filho do fundador
Carlos Alexandre, que deixou o comando da operação em 2013.
Para atingir a meta de 50 unidades no Estados Unidos nos próximos cinco anos, o grupo constituiu um fundo com aportes de
franqueados brasileiros que soma
US$ 50 milhões. O capital do fundo será responsável pelos investimentos na operação internacional a partir de agora.
Ao aplicar no fundo, os franqueados recebem os dividendos
da operação, proporcionais ao
montante aplicado. Ainda não há
previsão de novas rodadas e, caso
um novo investidor queira participar dos resultados, deve comprar
as cotas dos franqueados atuais.
A lição dos Estados Unidos,
onde as lojas têm o conceito de
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"rápido e casual", está sendo replicada, com algumas adaptações,aqui no Brasil.
Diante do aumento da concorrência, e da exigência de investidores, cujo número aumentou entre
os franqueados, uma nova equipe, que inclui profissionais com
experiência em franquias como
Spoletto e em redes como
McDonald´s, tem como missão reposicionar a marca ao introduzir o
conceito no país por meio de unidades de rua.
As principais características
dos novos restaurantes é a disponibilização de refil de refrigerante aos clientes, música ambiente,
rede Wi-Fi, serviço de mesa, espaço infantil e ambientes mais reservados, similares ao modelo de
restaurantes da rede em Miami.
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Resultados esperados na operação vieram um ano antes e modelo deve ser replicado nos restaurantes no Brasil

No Brasil, o caminho do crescimento segue a rota do interior
Por aqui, a Giraffas planeja
inaugurar 70 unidades este ano,
mais que o dobro das aberturas
registradas em 2013. A expansão será rumo ao interior do Brasil. Palmas, em Tocantins; Vitória, no Espírito Santo; Itabuna,
Feira de Santana e Juazeiro, na
Bahia; bem como Petrolina, em
Pernambuco, são algumas que
chamam a atenção da rede.

“São cidades com setores
econômicos fortes, como mineração, pecuária e até call center. Estes trabalhadores, com
maior renda, não têm hoje onde gastar dinheiro”, diz Guerra. A região Norte responde pela maior média de faturamento
do grupo no País.
Apesar de ter introduzido no
cardápio opções mais caras, de
até R$ 22, a rede mantém a linha de pratos por R$ 10,90. Ainda assim, a rede reajustou os
preços abaixo da inflação.

“

Metade dos nossos
clientes não têm
ascendência latina.
Eles foram atraídos
pelo atendimento
atencioso e os quatro
acompanhamentos
que compõem o
prato”
Ricardo Guerra
Diretor de marketing do Giraffas

Empresa aposta
no crescimento
dos franqueados
Outra missão da rede é se
profissionalizar, o que inclui um
cuidado maior na escolha de
pontos de venda, a introdução
de oito fases no processo de
seleção de novos franqueados
e treinamento dos atuais. Por
trás da iniciativa está a
estratégia de que se os
franqueados crescerem, eles
adquirirão novas lojas.
Hoje, além de um grupo de
investidores, que detém 75 das
400 lojas da rede no País,
alguns franqueados já são
donos, em média, de cinco
lojas. “Eles estão mais
capitalizados”, diz Guerra. “É
um caminho natural. Nos
Estados Unidos, as grandes
redes de franquias são
dominadas por grupos com, no
mínimo, 50 lojas”, completa.
Atualmente, a equipe do
Girrafas faz um tour pelas
principais cidades do país
para explicar aos franqueados
as mudanças adotadas pela
empresa, que foi fundada há
30 anos.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 maio 2013, Empresas, p. 12.

