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A Ogilvy venceu a concorrência pela conta da rede Burger King, em processo que contou ainda 
com SantaClaraNitro, Fala, Centoeseis e Fábrica. A agência presidida por Sérgio Amado sucede 
a MPM, que participou do lançamento da rede no Brasil, em 2004, e anunciou em agosto que 
abriria mão do atendimento por discordar do direcionamento da comunicação e "priorizar 
clientes com a mesma filosofia de trabalho". 
 
Afonso Carlos Braga, gerente de marketing do Burger King no Brasil, diz que a nova fase da 
comunicação estará mais alinhada com as campanhas internacionais, especialmente as 
desenvolvidas pela norte-americana Crispin Porter + Bogusky. "Não será um direcionamento, 
mas uma inspiração", afirma. Braga ressalta que existe a possibilidade de intercâmbio de 
profissionais da Ogilvy com os da CPB. "Vale entender como eles resgataram a essência da 
marca nos EUA para adaptarmos à realidade do Brasil", emenda. Neste ano, no Festival de 
Carnnes, o case "Freak out" venceu o Titanium Lions com uma ação que filmou a reação dos 
clientes ao falso anúncio de que o Whopper, principal sanduíche da casa, tinha saído de linha. 
 
O executivo conta que a Ogilvy estará à frente da nova fase da empresa no Brasil, que parte 
para a consolidação da marca, aumentando seu conhecimento e experimentação nos 14 
Estados onde está presente (56 lojas, sendo 26 em São Paulo). O Rio de Janeiro ganhou sua 
primeira loja neste ano, com direito à presença do CEO mundial da rede, John Chidsey. 
 
Na ocasião, ele anunciou a meta de abrir a centésima loja no Brasil até o fim de 2009. No 
mundo são mais de 11,5 mil restaurantes, que cobrem os 50 Estados dos EUA e mais 71 
países, dos quais 90% são possuídos e operados por franquias independentes. No Brasil, oito 
grupos de sócios comandam o negócio. 
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