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FAST-FOOD

A nova joia da coroa
A rede Burger King destrona o Rei, mascote de décadas, e aposta no mercado brasileiro  
para compensar a turbulência e as vendas em queda nos Estados Unidos

Por jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br

A troca no atendimento publicitário ao 
Burger King no mercado dos Estados 

Unidos fez a sua primeira grande vítima, 
além, claro, da Crispin Porter + Bogusky, 
que perdeu a conta assumida em julho 
pela McGarryBowen.

Em sua primeira grande mudança no 
marketing da rede de fast-food, a nova 
agência deixou de lado o Rei – tradicional 
mascote da marca que, em suas mais re-
centes campanhas, assustava as pessoas 
entrando despercebido nos quartos das 
vítimas. E apostou todas as fichas em va-
lorizar os ingredientes que compõem o 
California Whooper, o novo sanduíche da 
rede nos EUA, cujo filme promocional es-
treou em 20 de agosto (leia mais no box). 

O Advertising Age avaliou que o 
approach  centrado no alimento faz par-
te da nova estratégia do Burger King pa-
ra valorizar os produtos de seu portfólio 
na comunicação externa. A análise foi en-

sua coroa. Entre lojas próprias e franquias, 
o planejamento inclui a abertura de 900 
novos pontos de venda, lojas tradicionais 
e quiosques, nos próximos cinco anos. A 
inauguração maciça elevaria para mais de 
mil o número de restaurantes da bandeira 
por aqui. O plano, portanto, é ambicioso 
– atualmente, são 144 unidades em ope-
ração. A meta de abertura de pontos vem 
acompanhada da necessidade de ampliar 
o público consumidor, formado basica-
mente por jovens. Como consequência, 
é preciso ampliar o portfólio. 

Para alcançar os objetivos, um dos ca-
minhos para a rede de fast-food é se ins-
pirar no modelo agressivo e vencedor de 
outra empresa que leva o DNA dos con-
troladores do Burger King. Não por aca-
so, Grunkraut conhece bem a escola de 
gestão da Ambev – o executivo trabalhou 
na maior companhia de bebidas nacional 
por mais de uma década. Antes de dei-
xar a empresa, no final de 2010, esteve à 
frente das marcas de cervejas premium.

“Considero concorrentes todos os esta-
belecimentos que servem comida de for-
ma rápida por valores próximos dos que 
praticamos. Costumamos brincar que 
existe o share de bolso e o share de estô-
mago: o consumidor tem tantos reais  no 
bolso para matar a fome que está sentin-
do”, diz Grunkraut, ao analisar as caracte-
rísticas particulares do mercado brasilei-
ro e incluir padarias e pequenas lancho-
netes na lista de competidores. 

Grunkraut sabe o tamanho do desafio à 
frente. E reconhece que a presença atual do 
Burger King é muito inferior a dos princi-
pais players do segmento. Em 2010, o food 
service, que inclui restaurantes, hotéis e pa-
darias, faturou R$ 181 bilhões no mercado 
brasileiro. Só das redes de fast-food, são 12 
mil pontos de venda, segundo a consulto-
ria ECD. O McDonald’s tem mais de 1.400 
lojas. O Bob’s já chegou às 800.

Para tirar a diferença, o executivo acre-
dita no dinamismo do gosto dos brasi-
leiros (“o consumidor de hoje não é o 
mesmo de trinta anos atrás”, diz o dire-
tor de marketing, numa clara referência 
ao McDonald’s, que abriu sua primeira 
loja, no Rio de Janeiro, em 1979), no au-
mento dos investimentos em mídia e no 
relacionamento direto com o consumi-
dor no ponto de venda. “Quando o con-
sumidor vai para o ‘momento da verda-
de’, a experiência tem de ser encantado-
ra”, diz Grunkraut. Neste sentido, não as-
sustar os clientes com o Rei esquisitão já 
foi um bom primeiro passo.

dossada pelo Wall Street Journal, que cre-
ditou a mudança aos resultados de uma 
extensa pesquisa realizada pela empre-
sa junto aos consumidores, que classi-
ficaram a qualidade dos sanduíches do 
Burger King como o principal diferen-
cial da rede.

Na semana passada, a própria empresa 
confirmou que está em curso uma grada-
tiva retirada de cena do monarca de sua 
comunicação. O Rei não perdeu apenas 
uma batalha, mas, sim, todo o seu reino.

“É um esforço para deixar a marca um 
pouco mais leve e simples, também de 
olho no novo público que quer atingir 
e que vai além do americano, em países 
como o Brasil”, opina Gilson Nunes, só-
cio-diretor da Superbrands. Para o mer-
cado brasileiro, a mudança não terá gran-
de impacto, pois há tempos o destronado 
garoto-propaganda não dá as caras nos 
comerciais da rede.

“O Rei chegou a ser usado nas primei-
ras campanhas de Burger King, mas a nos-
sa ideia é não trabalhar com ele. Temos o 
rei no nome e preferimos trabalhar com 
ícones mais importantes, como a coroa. 
O Rei não tem um papel na construção 
do posicionamento da marca no Brasil”, 
garante Ariel Grunkraut, novo diretor de 
marketing do Burger King no Brasil.

No posto há um mês, Grunkraut terá a 
missão de comandar a estratégica área no 
ambicioso projeto de expansão planejada 
pela rede para o país de origem de seus 
controladores. Há um ano, o 3G Capital 
Management, fundo de private equity dos 
brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel 

Telles e Carlos Alberto Sicupira, acertou 
a compra do Burger King, em um negó-
cio avaliado em US$ 4 bilhões.

Rei morto, rei posto
Nos seus dois maiores mercados, o Bur-

ger King enfrenta problemas. No segundo 
trimestre deste ano, a queda nas vendas 
foi de 5,3% nos restaurantes dos Estados 
Unidos e Canadá. Ao mesmo tempo, os 
concorrentes McDonald’s e Wendy’s re-
gistraram crescimento de 4,5% e 2,3%, 
respectivamente. 

Como outras marcas globais, a Burger 
King aposta no Brasil como a nova joia de 
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Ariel Grunkraut, diretor da marketing da Burger King: esforço para deixar a marca norte-americana mais leve e simples

O lutador Anderson Silva, garoto-propaganda

Campanhas para o Brasil e os  
EUA têm conceitos diferentes

Estreou na quinta-feira 25 a primeira 
campanha do Burger King no Brasil sob o 
comando da nova diretoria de marketing. 
Criadas pelas Ogilvy, as peças 
promovem o Mega BK Stacker, novo 
sanduíche da rede de fast-food. O mote 
“Tão assustador que você afina” é uma 
brincadeira com a voz fina do garoto-
propaganda Anderson Silva, apontado 
como o maior lutador da atualidade. 

Tudo de acordo com a linha 
divertida de ações anteriores da 
marca no País, mas muito diferente 
da primeira campanha criada pela 
McGarryBowen para o Burger King 

no mercado americano. Como fica 
evidente no filme, produzido para o 
lançamento do California Whooper, 
a estratégia da nova agência é 
concentrar a comunicação nos 
produtos. O novo conceito, porém, não 
deve chegar ao Brasil tão cedo.

“Não temos a obrigatoriedade de 
seguir a mesma linha dos Estados 
Unidos”, explica Grunkraut. “A marca é 
a mesma, o posicionamento é o mesmo, 
mas a principal diferença é que os 
americanos conhecem a marca desde 
1954. Estamos em outro momento no 
Brasil, o de construção da marca”. 
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