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No rastro de outras redes de fast-food que miram no Brasil, como Subway e McDonald's, a 
rede Burger King promete aumentar 50% o número de lojas em 2010, além de investir em 
marketing e em um novo centro de distribuição (CD). O objetivo da rede é tornar sua marca e 
seu conceito mais conhecidos no mercado brasileiro e poder disputar de igual para igual com 
gigantes como o McDonald's e também o Bob's, repetindo o sucesso que tem em países como 
o México, onde possui 420 lojas e é mais forte do que a sua principal concorrente. 
 
Nos cinco anos em que a rede está no País, ela tem aberto uma franquia por mês. Com isso, 
também estão previstos investimento em logística. Hoje, a rede conta com um centro de 
distribuição em Goiânia (GO) e deve abrir outro em breve, em Recife (PE). 
 
Este ano, segundo Rafael Romero, gerente sênior de Marketing do Burger King no Brasil, a 
rede deve crescer 8% frente a 2008, mas no ano que vem, apesar de não poder revelar 
números, espera crescer mais, acreditando no Brasil, que hoje representa 2% do faturamento 
mundial da rede e onde possui 73 unidades, cada uma das quais vende cerca de 300 
sanduíches por dia. "O Brasil é um dos maiores mercados de fast-food da América Latina e 
nosso crescimento na região deve vir daqui. Acreditamos muito no Brasil, e a nossa proposta 
de carne grelhada, que nos diferencia dos concorrentes, é bem aceita", diz. 
 
Romero, que já trabalhava na rede no México, veio para o Brasil para atuar na divulgação da 
marca e destaca que o território mexicano, muito menor do que o brasileiro, já tem 420 lojas 
da marca. Aqui, ele acredita que haja espaço para mais de 500 restaurantes. Hoje, o Burger 
King conta com 12 mil restaurantes em mais de 73 países e seus mercados mais importantes 
são os Estados Unidos, onde está sediado, o México, a Espanha e a Alemanha, além de Japão 
e Porto Rico. A Rússia também vem crescendo. 
 
Aqui, a rede atua com 10 grupos de franqueados, que ficam responsáveis por atingir metas de 
aberturas em determinados territórios. Segundo Romero, por enquanto, esse grupo tem 
condições de cobrir a expansão prevista. No Brasil, estão em 17 estados e entrarão ainda este 
ano em Santa Catarina. Em 2009, foram abertas apenas quatro lojas, mas a expansão deve 
acelerar.  
 
Campanha 
 
A rede também lançou uma campanha em uma loja, em São Paulo, para divulgar o conceito "A 
gente faz do seu jeito", no qual reforça que nas suas lojas os clientes podem escolher os 
ingredientes do sanduíche, o que afirma ser um diferencial. Foi feita uma ação chamada "Face 
on the Pack", na qual câmeras escondidas captam o rosto do consumidor enquanto ele escolhe 
o que irá consumir. Ao receber o pedido, o cliente ganha um adesivo com sua foto e coloca 
sobre a embalagem do sanduíche. 
 
A ação foi testada nesta unidade e no Brasil primeiro, para depois ocorrer em outras lojas e 
países. Segundo o gerente, o investimento na ação foi pequeno, mas deve aumentar nos 
próximos meses. Hoje, 5% do faturamento são investidos em marketing. 
 
Setor 
 
Para especialistas em varejo, como José Lupoli Júnior, professor do Programa de 
Administração de Varejo (Provar), da Fundação Instituto de Administração (FIA) e de 
Marketing da Universidade de São Paulo (USP), o Brasil tem um potencial que as redes estão 
percebendo principalmente graças ao enriquecimento da população. "Mesmo as grandes redes 
aqui não chegam a ter 15% do tamanho de redes de fast-food nos Estados Unidos", diz.  
 
Para ele, apesar do potencial, é preciso lembrar que este é um mercado agressivo: as redes 
que entraram mais tarde aqui, como o Burger King, irão precisar de grande injeção de capital 



para brigar por pontos-de-venda, posicionando-se ao lado de McDonald's e Bob's, que têm 566 
restaurantes no País.  
 
Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) também mostram que o segmento de 
sanduíches é o mais expressivo em faturamento dentro de franquias de alimentação, 
respondendo por 60% do faturamento anual, que é de R$ 8,06 bilhões. O setor de franquias 
como um todo ainda deve chegar a R$ 63 bilhões de faturamento, além de já prever alta de 
15% em 2010. "As franquias são uma opção segura de investimento e sua taxa de mortalidade 
é de menos de 3% nos três primeiros anos", afirmou recentemente ao DCI Ricardo Bomeny, 
presidente da entidade. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 17 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. A9. 


