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conversa com 
o ceo

“a emPresa QUe Para De inovar estÁ abrinDo mÃo De seU fUtUro”,
afirma clÁUDio miccieli, ceo Do Giraffas

Fundado em 1981, o Giraffas é uma das maiores redes de fast-food do 
Brasil. Líder em vendas, está presente em 130 cidades e tem mais de 410 
unidades em território nacional e no exterior. Para Claudio Miccieli, CEO da 
marca, a reinvenção é pré-requisito fundamental para que qualquer negócio 
continue crescendo.

DesDe 2015, o Giraffas investe na ampliação Do número De res-
taurantes em aeroportos e terminais roDoviários, além De 
foco em ciDaDes com forte presença no aGroneGócio. por que 
a reDe optou por essa estratéGia? qual é a previsão De expan-
são para 2018?
A nossa avaliação indica um crescimento ainda bastante concentrado em poucos 
setores, como a agroindústria e as exportações, refletindo-se, portanto, em um 
aumento muito lento do nível de emprego e da renda das famílias. Estamos 
focando em cidades e localizações metropolitanas que melhor respondem a este 
crescimento. Mas não esquecemos nossos mercados tradicionais, como o nosso 
berço, o Distrito Federal, onde estamos inaugurando mais três restaurantes.

quanDo começou, em 1981, o Giraffas servia apenas sanDuíches. 
hoje, há opções para o café Da manhã, pratos, sanDuíches e so-
bremesas, até a linha happy hour e a crepizza. em março, a reDe 
passou a oferecer também pratos com massa importaDa. quais 
os limites em se reinventar para fazer crescer o neGócio?
No limite, a empresa que para de inovar, de se reinventar, está abrindo mão 
de seu futuro. Ela vai deixar de liderar o seu mercado e os seus clientes, vai 
perder essência e importância. Falando de forma muito simples, vai quebrar 
em algum momento. Nós, no Giraffas, mudamos até o modelo de gestão nos 

últimos dois anos, porque identificamos uma relativa perda de força criativa, 
e não apenas no cardápio. É preciso inovar nos pratos, no uso de tecnologia, 
na comunicação com nossos clientes, na maneira de ver o país e a sociedade.

em 2017, o Giraffas anunciou que, a partir De 2025, só vai aDqui-
rir ovos De Galinhas criaDas fora De Gaiolas. para se aDequar 
à política no prazo De oito anos, a reDe uniu-se à onG humane 
society international. como está caminhanDo esse processo 
De aDaptação, já que o Giraffas utiliza cerca De sete milhões 
De ovos por ano?

Eu avalio como uma questão mais complexa do que isto. São fatores como a 
responsabilidade social da marca, a nossa ética empresarial, além de também 
responder a novas demandas da sociedade, onde nos inserimos, e no atendi-
mento de nichos de mercado que se consolidam. Anunciar comida saudável, 
que é um compromisso ético com o consumidor, precisa ser associado a um 
comportamento ético também fora do cardápio. 

quais são as ações praticaDas pelo Giraffas para evitar o Des-
perDício De proDutos?

No nosso setor, é um pouco mais fácil realizar o ajuste dos estoques, mas 
as perdas acontecem muito por erros na recepção de pedidos e por equívo-
cos na manipulação. A resposta é uma melhor utilização das tecnologias de 
gestão já disponíveis no Giraffas e, principalmente, no melhor treinamento 
de nossos colaboradores. Este é um ponto decisivo. Outra iniciativa é a 
melhoria do porcionamento nos fornecedores e formatação para entrega, 
considerando as possíveis vendas.

WORKSHOP I

anr confirma nova tUrma Do WorKsHoP “eXPloranDo os 
conceitos De liDeranÇa Da DisneY” 

Após grande procura, a ANR confirma a abertura de uma nova turma para 
o workshop “Explorando os conceitos de liderança da Disney”. O curso será 
realizado no próximo dia 19 de abril e tem como objetivo apresentar uma breve 
introdução à filosofia da gigante do entretenimento, mostrando o papel dos 
líderes da companhia na conquista e fidelização de clientes.

A palestra irá mostrar como eles conseguem obter a excelência nos serviços, 
no engajamento de toda a equipe e também as ferramentas utlizadas para 
atingir suas metas e resultados. Como na primeira edição, realizada na sede da 
ANR no último dia 11, haverá discussão sobre as formas de aplicar os mesmos 
métodos no dia a dia de bares e restaurantes. O workshop será ministrado 

pela especialista em Gestão do Conhecimento e Marketing de Serviços, Flávia 
Campana Omori. 

“Os conceitos e aspectos de liderança são decisivos para o sucesso ou fracasso 
de uma empresa. Afinal, os líderes são o exemplo, os motivadores, a base de uma 
gestão de excelência e consequentemente de um atendimento diferenciado. A 
Disney descobriu isso em meados de 1980/90 quando identificou a necessidade 
de uma mudança de cultura e de organização, o que levou a empresa a um 
nível de excelência que poucos alcançaram. É sobre tudo isso que vamos 
conversar durante o workshop, permitindo que as lideranças se desenvolvam e 
identifiquem ações aplicáveis a sua realidade”, afirma Flávia.

O workshop terá duração de quatro horas e acontece na sede da ANR.

comunicacao@anrbrasil.org.br

WORKSHOP II

WorKsHoP “contabiliDaDe e anÁlise De balanÇo” 
tem vaGas esGotaDas!

O workshop “Contabilidade e Análise de Balanço”, realizado pela ANR em 
parceria com a DUO Financial, está com vagas esgotadas. O curso, que será 
dividido em duas partes, começa hoje, 17 de abril, das 13h às 17h30, na sede 
da associação, em São Paulo. No dia 24, os participantes se reúnem para 
concluir o treinamento.

Ministrado por Cristina Prates Maturano, consultora da DUO Financial, o 
workshop terá um total de oito horas. Os participantes vão aprender técnicas 
adequadas de contabilidade e como dominar os custos de operação dos próprios 
estabelecimentos. Também estão programados temas como lançamentos 
contábeis, interpretação de balanço e análise horizontal e vertical.

R$ 420

R$ 320

Não associados

Associados

InscrIção Valor unItárIo

Para mais informações:

EVENTOS

anote na aGenDa os PrÓXimos 
encontros Da anr!

26/04
Reunião Plenária 

26/04
GT-Tributário

fORNEcEdOR

PrUDential É nova sÓcia-forneceDora anr

A prudential, maior seguradora independente do país no ramo de vida, é 
a mais nova sócia-fornecedora da ANR. “Me sinto muito confortável em 
me relacionar com o público da entidade, pessoas que têm ética, respon-
sabilidade e compromisso. É importante para nós fazer negócios de uma 
maneira saudável com pessoas inteligentes”, afirma Alexandre da Palma, 
life planner da Prudential.

Com a parceria, o objetivo da seguradora é oferecer segurança financeira e 
tranquilidade em momento de adversidade para os associados, a partir da ofer-
ta de seguros de vida em grupo. A Prudential do Brasil existe desde 1998 e é 
uma subsidiária da Prudential Financial, Inc, uma das maiores instituições em 
serviços financeiros no mundo, com mais de 140 anos de existência e opera-
ções em mais de 40 países. 

O restaurante pobre juan, associado ANR, promove em suas unidades de São 
Paulo e Rio de Janeiro a segunda edição do festival de Wagyu, raça japonesa 
de gado. “Trata-se de uma carne muito especial, extremamente macia, sucu-
lenta, saborosa e com aroma incomparável. Para oferecer o Wagyu aos nossos 
clientes planejamos com no mínimo seis meses de antecedência junto com 
nosso fornecedor”, explica o especialista em carnes e sócio do Pobre Juan, 
Luiz Marsaioli.

A casa vai servir quatro cortes de Wagyu: Baby Beef (R$ 109,90), Vacío (R$ 
159,90), Colita de Cuadril (R$ 149,90) e Shoulder Steak (R$ 169,90). Todos ser-
vidos com porções individuais de um acompanhamento à escolha, como farofa 
de pistache, palmito pupunha, papas soufflée, mix de cogumelos, entre outros.

cARdÁPIO

Pobre JUan realiZa seGUnDo festival De 
WaGYU em UniDaDes Do rio e De sÃo PaUlo

NOVIdAdE

taco bell tem PromoÇÃo De tacos em 
toDas as UniDaDes

O taco bell, maior rede de restaurantes do mundo inspirada na comida mexicana e 
associada ANR, elegeu um dos pratos mais pedidos da empresa para fazer parte de 
uma ação promocional nas 20 unidades do país. O Crunchy Taco Beef, opção leve e 
saborosa que combina tortilha crocante de milho com os recheios de carne moída 
(beef), alface e queijo prato, está disponível por apenas R$ 4,99. 

Com cardápio personalizável, pelo mesmo valor da proteína Beef, é possível trocar o 
recheio por feijão. A versão de frango será vendida por R$ 5,99 e a steak, por R$ 6,99. 
Segundo o Gerente Geral de Taco Bell Brasil, Michel Chaim, “o lançamento tem como 
proposta atrair novos consumidores e promover a experimentação deste carro-chefe 
da rede no país”.


