
Habib’s prepara inédito esforço de marketing para este janeiro 
Paulo Florêncio   
  
Para reforçar a sua presença no segmento de fast -food, o Habib`s tem como meta 
produzir a sua primeira campanha institucional para o ano de 2005. 
 
Com investimentos de cerca de R$ 2 milhões, toda a estratégia de divulgação da rede 
de franquias será baseada em filmes voltados ao tema amizade e suas diversas formas 
de manifestação. A idéia é valorizar a sua relação com o consumidor.  
 
Em janeiro deste ano será divulgado na mídia o filme “Almoço amigo”, destacando os 
pratos árabes do Habib's e a amizade simbolizada no almoço. Juntas, serão 221 
inserções na programação do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e da Rede Record, 
além da distribuição de material em pontos-de-venda. “O Habib's irá realçar os mais 
diferentes laços de amizade através da sua campanha. A marca tem amigo no nome 
(Habib > amigo), por isso, sentimos muito à vontade para destrinchar essa primeira 
campanha institucional na amizade e torná-la âncora de uma série de outras 
campanhas que virão”, explica o diretor de marketing, Thomaz Pedroso.  
 
Pedroso diz que o objetivo do Habib's é agregar valor e realçar a identidade da marca. 
E que, nesse sentido, utilizará a amizade em toda a sua comunicação ao “melhor estilo 
guarda-chuva”, envolvendo também campanhas de produtos e comunicação 
corporativa. “Nos empenhamos em apresentar uma campanha emotiva que pretende 
envolver o público através do coração”, afirma Thomaz Pedroso, diretor de marketing 
do Habib's. “Pessoalmente considero este tema o melhor que poderíamos abordar, pois 
nos dá inúmeras possibilidades de utilizá-lo nas campanhas de 2005”. 
 
Em 2004, com a inauguração de 36 novas unidades no País o Habib's gerou 2,5 mil 
postos de trabalho. Com a inauguração das franquias, a rede registrou um aumento de 
14% nas vendas. Atualmente o Habib's conta com 260 unidades no Brasil. Em 2005, a 
marca prevê a abertura de 30 unidades e um incremento de 4% em seu faturamento 
anual. De acordo com João Augusto Penna, diretor de operações da rede, a meta é 
chegar a 2007 com a internacionalização representando 10 lojas franqueadas. 
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