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A briga pelo posicionamento no mercado de franquia de fast-food está se dando mais 
pela segunda, terceira e quarta colocações do que pela liderança, onde a multinacional 
americana McDonald’s reina absoluta — com mais de 1.200 pontos-de-venda e um 
faturamento de R$ 1,9 bilhão no ano passado.  
 
Mas, apesar da distância, marcas nacionais com estratégias mais ousadas têm visto 
seu faturamento e número de lojas triplicarem, começando a incomodar a liderança da 
norte-americana. Redes como o Bob’s (com 401 lojas e vendas anuais de R$ 273 
milhões) e o Habib’s (230 unidades e faturamento acima de R$ 500 milhões), 
disputam acirradamente o segundo e terceiro lugares no ranking, enquanto Giraffas e 
Spoleto medem milimetricamente a quarta e a quinta posição. 
 
Para a especialista em franchising Ana Vecchi, sócia da Vecchi e Ancona Consulting , o 
fast-food passa por um reajuste muito intenso nessas posições. As redes Giraffas e 
Spoleto, sem tradição no setor, conseguem o feito de se destacar no mercado e 
ganhar espaço na preferência dos consumidores, bombardeados de opções na área de 
alimentação. 
 
“Antes, claramente, existia um apelo mais forte só das marcas que saíam de São 
Paulo. Com o crescimento da Giraffas, originário de Brasília, e do Spoleto, criado no 
Rio de Janeiro, isso solidifica a percepção de que marcas de outros estados também 
podem vir a crescer, com a mesma qualidade das internacionais e das criadas no 
centro econômico e financeiro do País”, disse ela.  
 
Para a consultora, outro fator importante e que deve ser adotado pelas empresas é 
evitar a canibalização entre os franqueados. Ela lembra o caso do McDonald’s, que, no 
ano passado, teve um problema divulgado na imprensa com a sua associação de 
franqueados por conta de questões internas, o que maculou a imagem da rede no 
Brasil. Fora o documentário que contestava os produtos da rede, dizendo serem 
calóricos e responsáveis pelo aumento da obesidade da população. “Exageros à parte, 
é preciso cuidar da imagem e da saúde financeira da empresa para manter o interesse 
dos investidores”, ressaltou Ana. Ela acredita que nos últimos anos muitos investidores 
deixaram de entrar em redes gigantes para buscar formatos mais atraentes, baratos e 
diferenciados. Daí, também, o crescimento de redes menores, em larga escala e em 
pouco tempo, como a Spoleto. Voltada ao preparo de pratos italianos, a Spoleto 
praticamente dobrou de faturamento nos dois últimos anos e chegou a um crescimento 
de 49% no ano passado. Com 96 lojas e uma receita de R$ 100 milhões, espera, este 
ano, alcançar receita global em torno de R$ 135 milhões — um crescimento de 35%.  
 
Eduardo Ourivio, sócio fundador da Spoleto, diz ter apostado na área de recursos 
humanos este ano. Ele acaba de montar uma equipe com ex-funcionários d’ O 
Boticário e Mundo Verde , especializados na expansão da área comercial. Quer chegar 
a 200 lojas em operação no País, até 2007. “Temos só seis anos de vida e estamos na 
quarta versão de loja. O cuidado estético, tanto da loja quanto da apresentação dos 
pratos, é importante”, declarou.  
 
Este ano, irá lançar sua maior campanha de marketing, divulgando o risoto feito na 
hora. Também será mantida a exportação da marca para Europa, Canadá e Estados 
Unidos. No Brasil, estão previstas mais 26 lojas e a abertura da primeira das cinco 



lojas iniciais no México, onde firmou uma parceria com o Grupo Alsea . Para 2006, a 
rede trabalha a idéia de horários diferenciados e novos mercados. 
 
Considerada uma das franquias com melhor desempenho no segmento, a Giraffas 
pretende, em meados de 2006, atingir o faturamento do terceiro colocado no ranking 
do fast-food. Fundada em 1981, a Giraffas ganhou embalo nos últimos quatro anos, 
por conta da redefinição do cardápio, antes concentrado nos sanduíches de sempre, e 
do modelo do negócio, que passou a focar a expansão da rede por meio de franquias.  
Neste período, o número de lojas subiu de 65 para 118. O faturamento pulou de R$ 40 
milhões, em 2000, para R$ 140 milhões no ano passado. Para 2005, a expectativa é 
crescer 35% e faturar R$ 190 milhões.  
 
Cláudio Miccieli, diretor da Giraffas, comenta que o objetivo é expandir o número de 
estados em que está presente, disputar a liderança no eixo Rio-São Paulo e solidificar 
a marca em todas as praças em que atua. “Queremos fechar o ano que vem entre as 
três maiores redes do País e estamos trilhando o caminho para consolidar essa meta”, 
reforça o diretor da Giraffas. Para entrar na guerra, a Giraffas buscou parceiros. A de 
sucos de frutas Tial e a multinacional sueca Tetra Pak são alguns deles. Esta última 
desenvolveu embalagens de sucos exclusivas para a rede. Outra ação estratégica foi a 
criação da franquia de quiosques de sorvete para comercializar casquinha, sundae, 
milk-shake, água e sucos. Para manter a imagem de gestão compartilhada, a rede 
agregou novos conceitos de produtos e brindes para a linha infantil a fim de manter os 
franqueados com rentabilidade anual acima da média. Arrojados investimentos em 
campanhas publicitárias também são alvo. Em 2005, a Giraffas utilizará a verba de R$ 
8 milhões em mídias regionais e nacionais, além de filmes em tevê aberta e a cabo 
produzidos pela DPZ Propaganda .  
 
Responsável por incomodar o McDonald’s, o Bob’s, com 401 pontos-de-venda 
distribuídos em 23 estados brasileiros, está investindo R$ 30 milhões na expansão da 
rede com previsão de inaugurar mais 97 lojas até o fim do ano. O objetivo é chegar a 
2006 com 500 unidades no País, no cálculo de Flávio Maia, diretor de franquias e 
marketing da rede. A tematização é a arma do Bob’s para manter seus clientes 
satisfeitos. “Temos projetos de montar lojas temáticas e específicas, como a de 
cinema, instalada em São Paulo, na Vila Mariana. No Rio de Janeiro, temos a de 
Copacabana, loja que oferece produtos que marcaram época na rede, como o 
sanduíche de salada de ovo e o sanduíche de pernil”. 
 
 
Leia mais 
 
McDonald’s prioriza cardápio ‘light’ 
 
Para driblar a avalanche de notícias desagradáveis em cima da marca, a franquia 
McDonald’s adotou estratégias distintas. Adotar um cardápio balanceado para fugir do 
estigma de vilã da dieta saudável parece ter sido uma boa escolha da rede, que passou 
a vender saladas elaboradas, sucos de frutas e água-de-coco em seus mais de 1.200 
pontos-de-venda.  
 
Alcides Terra, vice-presidente de relações institucionais do McDonald’s Brasil revela 
que o primeiro semestre deste ano foi favorável e, diariamente, mais de 1,5 milhão de 
brasileiros se alimentam na rede. “O nível de desemprego baixou do ano passado para 
cá. As pessoas voltaram a comer fora e os novos produtos que lançamos chamaram a 
atenção do público. Com isso, já contabilizamos incremento de 15% nas vendas no 



primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2004”, explicou terra. 
Ele diz que a meta este ano é crescer 10%. 
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