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Receita brasileira inclui cardápio novo e lojas mais modernas a exemplo do que fez o 
McDonald's  
 
Sob a o controle acionário do trio de brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos 
Alberto Sicupira, a rede de lanchonetes Burger King começa a colocar em prática a sua nova 
estratégia para tentar reverter os prejuízos e queda nas vendas nos Estados Unidos. A receita 
é formada basicamente por demissões, altos bônus para os executivos, alternativas mais 
saudáveis no cardápio e modernização do visual nas lojas. 
 
Analistas do setor de restaurantes ouvidos pelo Valor ainda têm dúvidas se as mudanças vão 
dar os resultados pretendidos. Os brasileiros, afirmam, não anunciaram nada de realmente 
diferente em relação aos planos dos antigos donos do negócio e, no passado, e medidas muito 
semelhantes não deram muito certo devido à falta de capital e de motivação entre os 
franqueados.  
 
"Os passos estão na direção certa", disse Steve West, analista da indústria de restaurantes da 
Stifel Nicolaus, uma empresa de investimentos baseada em St. Louis. "Mas os brasileiros não 
são do ramo, por isso a tendência é os franqueados aguardarem primeiro para ver como as 
coisas evoluem." 
 
No primeiro trimestre, já sob a administração brasileira, o Burger King teve prejuízo de US$ 
6,8 milhões, com queda de 3,6% nas vendas nas mesmas lojas. O principal problema é o 
excesso de dependência dos consumidores masculinos com idade entre 18 e 30 anos, 
exatamente o grupo demográfico que mais perdeu empregos na atual crise econômica que 
afeta os Estados Unidos. Lojas muito antigas e falta de opções no menu afastam o público 
feminino. 
 
Desde fins do ano passado, depois que o fundo de investimento 3G Capital Partners pagou US$ 
3,3 bilhões pelo controle do Burger King, a empresa é comandada por um executivo brasileiro, 
Bernardo Hees, ex-presidente da companhia ferroviária América Latina Logística (ALL).  
 
Ele ganha um salário fixo de US$ 750 mil anuais, valor não muito alto para a posição que 
ocupa, mas os seus ganhos podem chegar a cerca de US$ 1,5 milhão anuais se o Burger King 
e ele próprio atingirem certas metas de desempenho, segundo informações prestadas nas 
demonstrações financeiras do primeiro trimestre. Hees também ganhou neste ano opções para 
a compra de 632 mil ações do Burger King, com preço de US$ 15,82 e vencimento em fins de 
2015. Quanto mais valorizada a ação do Burger King, maior será seu bônus.  
 
O principal indicador para Hees e seus colegas executivos levarem os bônus é o lajida (lucros 
antes de juros, impostos, depreciação e amortização), com alguns ajustes. O Burger King já 
começou a colocar em prática um programa de corte de custos. Em fins do ano passado, Hees 
anunciou o corte de cerca de 400 funcionários e, mais recentemente, criou um programa de 
demissão incentivada. 
 
O principal desafio, porém, será aumentar as vendas nos restaurantes. Procurada pelo Valor, a 
empresa não quis comentar os seus planos. Mas, em contatos com analistas do setor de 
restaurantes e com a imprensa local de Miami, onde a empresa está sediada, o Burger King 
vem sinalizando que, nos Estados Unidos, a sua estratégia é ampliar as opções no cardápio 
oferecido nos seus restaurantes e modernizar as instalações de suas lojas. 
 
Segundo reportagem publicada pelo "Miami Herald", o sanduíche Whopper continuará a ser o 
carro-chefe do menu, mas estão em fase de teste novos produtos, como uma salada de frango 
com maçã, um iogurte de baixa gordura com granola e smoothies com frutas naturais. 
 
De certa forma, seria uma reprodução da estratégia empregada pelo McDonald's há cerca de 
uma década para diversificar a sua base de consumidores, atraindo mulheres e crianças. A 



receita permitiu que o Mc Donald's atravessasse sem maiores sobressaltos a crise econômica 
recente, e a questão é se vai funcionar mais uma vez no concorrente. 
 
"As mudanças certamente não vão piorar as coisas, mas não será só isso que vai trazer os 
consumidores de volta", afirmou Peter Saleh, analista sênior de restaurantes do Telsey Group, 
uma empresa de consultoria de Nova York. "As pessoas dizem que querem opções mais 
saudáveis, mas quando vão ao fast food o que procuram é rapidez e conveniência." 
 
Outra frente na estratégia do Burger King é a reforma das lojas, com a adoção de um visual 
mais contemporâneo no lugar do desenho dos anos 1970. Cerca de 30% das lojas, afirma 
Saleh, mantém as mesmas instalações de 30 anos atrás, afastando consumidores. Com a 
reforma, mesas e cadeiras poderão mudar de lugar, criando um ambiente mais favorável para 
receber grandes grupos. 
 
O objetivo do Burger King parece ser entrar nas bordas do nicho chamado de "casual dining", 
restaurantes que estão um degrau acima das redes de "fast food", vendendo produtos um 
pouco mais caros em ambientes um pouco mais elaborados. Redes como a Applebees 
atravessaram bem a crise com essa receita. 
 
"As pessoas não vão a 'fast food' nos Estados Unidos para comer dentro dos restaurantes", 
pondera Saleh. "Cerca de 70% das vendas são pelo drive-thru", completa, referindo-se às 
vendas que são feitas a consumidores que fazem seus pedidos sem sair do carro. 
 
O maior desafio será convencer a rede de franqueados a investir de novo. Cerca de 90% dos 
12 mil restaurantes do Burger King estão nas mãos de franqueados, que, de forma geral, não 
estão muito satisfeitos com a queda das vendas observadas nos últimos anos - e teriam pouco 
apetite para tomar empréstimos estimados em US$ 200 mil para remodelar cada loja.  
 
O problema não é apenas renovar as lojas, diz West, da Stifel Nicolaus, mas também a 
tecnologia. Hoje, o Burger King tem cinco diferentes sistemas de captura das vendas nas lojas, 
por isso a empresa não tem acesso a dados atualizados sobre faturamento por produto, 
localidade e horário. O Mc Donald's tem um sistema bem azeitado, e isso permitiu que a 
companhia respondesse prontamente, com promoções, à queda de vendas ocorrida durante a 
crise econômica, enquanto o Burger King ficou no escuro. 
 
Em favor dos brasileiros, porém, há a boa reputação de quem fez a coisa certa no passado. 
"Estou em St. Louis, e sei que o Burger King está sob o comando da mesma turma que veio 
para a Anheuser-Bush ", afirma West, referindo-se à cervejaria americana com sede na cidade, 
hoje sob controle de Lemann, Teles e Sicupira. "Eles são duros e agressivos, mas só o tempo 
dirá se serão capazes de acertar mais uma vez." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 jun. 2011, Empresas, p. B3. 


