
Giraffas investe para consolidar marca em São Paulo e no Rio  
Daniel Rittner 
 
 
Com muitas lojas, mas ainda pouco conhecida em São Paulo e Rio, o Giraffas, quarto maior grupo 
de refeições rápidas do país, faz planos de expansão e tem o Nordeste como novo alvo. 
Originalmente de Brasília, a rede está prestes a completar 25 anos e pretende repetir em outras 
regiões o sucesso que alcançou na capital. Ruy Baron/Valor Ribeiro, da Giraffas: 
internacionalização começa por Miami e pelo Mercosul  
 
A estratégia de crescimento inclui a abertura de 50 lojas no Nordeste, nos próximos cinco anos, e 
a inauguração de um escritório regional em Recife, até julho.  
 
Com o diferencial de oferecer além dos hambúrgueres, pratos rápidos com direito a arroz e feijão, 
o Giraffas está em nove Estados, além do Distrito Federal, e chegará ao Mato Grosso e ao Rio 
Grande do Sul ainda este ano. Segundo o diretor operacional da rede, Marijone Ribeiro, a empresa 
tem ainda planos de internacionalização. "Temos um projeto para Miami. É algo para daqui a três 
ou quatro anos", diz "Mas antes precisamos consolidar a nossa marca em São Paulo e no Rio."  
 
Para isso, os investimentos em marketing vão aumentar 25% neste ano e chegar a R$ 10 
milhões. Segundo ele, há duas fortes apostas. A primeira é na linha de produtos infantis, na qual 
serão investidos R$ 1,5 milhão em campanhas e brindes, que correspondeu a apenas 5% do 
faturamento da rede no ano passado. O plano de investimentos inclui o lançamento, em maio, de 
batatas fritas com formato de girafa - o símbolo da rede. A outra aposta é na linha de sorvetes, 
com oferta maior e preços baixos, com casquinhas a R$ 1.  
 
No fim de 2004, os sorvetes respondiam por apenas 0,3% das vendas das lanchonetes. Hoje essa 
proporção já subiu para 7% e a intenção é chegar a 10% até dezembro. Para isso, a rede vai 
investir na instalação de quiosques de sobremesas, sobretudo em shopping centers.  
 
Segundo Ribeiro, em maio, mês do aniversário da empresa, a rede de lanchonetes vai acelerar o 
ritmo de expansão e inaugurar 14 unidades, incluindo a loja de número 200, em Brasília. A 
previsão no início do ano era abrir cerca de 30 lojas em 2006, chegando a um total de 210 
unidades, mas os números já deverão ser atingidos ao fim do primeiro semestre. "Só neste ano 
queremos crescer mais de 30%", diz Ribeiro, citando a meta de alcançar R$ 240 milhões em 
faturamento - foram R$ 180 milhões em 2005.  
 
Para levar adiante os seus planos, entretanto, o Giraffas enfrenta um desafio. Com nove unidades 
a serem inauguradas em São Paulo no próximo mês, o Estado já terá mais unidades da 
lanchonete que o Distrito Federal. No entanto, segundo Ribeiro, a marca ainda não é conhecida 
por todos os consumidores e tem um perfil de vendas bem diferente de Brasília, onde a rede 
começou a operar, em 1981.  
 
Na capital, a venda de refeições é igualmente dividida entre pratos e lanches. Em São Paulo, a 
proporção é dois para um a favor dos pratos. A rede quer reforçar a imagem de uma lanchonete 
de sanduíches. A idéia é expandir a atuação nos principais mercados e chegar a 100 lojas em São 
Paulo (hoje são 61) e 60 lojas no Rio (hoje são 23).  
 
Os planos de internacionalização, diz o executivo, já estão sendo tocados. A marca Giraffas foi 
registrada nos Estados Unidos, na União Européia, no México e em quase todos os países da 
América do Sul. Se tudo der certo, a ida ao exterior deverá começar por Miami e pelo Mercosul.  
 
Fonte: Valor Econômico, 26 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B5 


