
Burger King fica mais agressivo 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



O Burger King, segunda maior rede de fast-
-food do mundo, chegou ao Brasil em 2004 
com a proposta ambiciosa de abrir 700 lojas 
em dez anos. Em 2010, no entanto, a compa-
nhia tinha pouco mais de 100 restaurantes, 
um resultado fraco comparado aos planos ini-
ciais da empresa. Mas a aquisição do grupo 
em setembro de 2010 por US$ 4 bilhões, pelo 
fundo 3G Capital, dos brasileiros Jorge Paulo 
Lemann, Mareei Telles e Carlos Alberto Sicu-
pira, deu novo fôlego à companhia. No último 
mês, a maior franqueada da rede no País, a 
BGK, reportou lucro de R$ y,i milhões, 610% 
a mais que o registrado em 2009. Em entre-
vista ao propmark, Ariel Grunkraut, diretor de 
marketing do Burger King no Brasil, fala do 
plano de expansão da empresa para os próxi-
mos anos e da estratégia para o fortalecimen-
to da marca no País. 
por Keila Guimarães 

Com o fim da campanha com 
o Anderson Silva, iniciada em 
agosto para o lançamento do 
Mega BK Stacker, qual o balan-
ço da ação? 
Durante o período, fizemos 
acompanhamento de imagem 
de marca, de awareness, o que 
era um dos grandes objetivos, 
e das vendas. Na verdade, a in-
tenção inicial não era contratar 
o Anderson Silva. O briefing 
que passamos para a agência 
(Ogilvy) era referente à cam-
panha para lançar um produto 
novo, o Mega BK Stacker, in-
dulgente, grande e grelhado. 
E foi ela quem deu a idéia de 
colocar o lutador como um dos 
protagonistas, ao lado do nosso 
lançamento, com o conceito 
de que "ele era tão assustador 
que você até afina". O produto 
realmente foi um sucesso e 
estamos muito felizes com o 
resultado. As pessoas sentiram-
se desafiadas, principalmente 

os jovens, com um lanche tão 
indulgente. Não podemos dar 
dados sobre o volume de ven-
das, mas posso dizer que esta-
mos extremamente satisfeitos 
com os resultados, tanto para a 
marca Burger King quanto em 
faturamento. 

A contratação do lutador foi 
uma ação isolada, para um lan-
çamento de produto. Há o inte-
resse de usá-lo para fortalecer 
a marca da rede? 
Estamos discutindo com a Ogil 
vy os planos para os próximos 
anos. Não queremos usar o 
Anderson por usá-lo. Se fizer 
sentido para a campanha, pode 
ser que ele seja contratado de 
novo, mas não há a necessidade 
de que isso vire uma regra. Ele 
está conosco até o dia 31 de de-
zembro. Temos a estratégia de 
construir a marca no longo pra-
zo e, se o lutador couber nessa 
estratégia, assim como qualquer 
outra personalidade, vamos 
contratar. 

E quais atributos a marca 
Burger King quer construir no 
longo prazo? A saudabilidade é 
uma plataforma? 
Sim. Introduzimos no cardápio 
uma série de opções para entre-
gar o conceito de saudabilidade, 
como saladas, água de coco, su-
co de frutas natural e sobreme-
sas mais leves. O primeiro gran-
de diferencial é que todos os 
nossos produtos são grelhados, 
com forma de preparo diferente. 
Em segundo, os sanduíches do 
Burger King são mais indul-
gentes que os da concorrência e 

saciam mesmo a fome. Em ter-
ceiro que aqui o consumidor faz 
do seu jeito: se quiser o lanche 
com mais ou menos salada, com 
ou sem bacon. Em nossos res-
tauntes ele é tratado como rei. 
E, por último, o atributo que ex-
ploramos bastante é o free refil. 
O consumidor brasileiro ainda 
está se acostumando com esse 
benefício. Até há pouco tempo 
ele não entendia que podia 
receber um copo, abastecê-lo à 
vontade e que isso era realmen-
te incluso no preço. 

A BGK divulgou o resultado do 
último ano fiscal em outubro, 
com crescimento de 610% no 
lucro da operação brasileira. 
O que alavancou as vendas da 
companhia? 
A BGK é uma das franqueadas 
da Burger King, responsável por 
63 lojas, sendo 49 só na Grande 
São Paulo. Esse é um parceiro 

muito importante e que repre-
senta quase um terço das nossas 
lojas no Brasil (são 145 pontos 
de venda no total). O resultado 
da BGK é super consistente e, 
claro, reflete o da rede no País 
como um todo, mas nós ainda 
não reportamos os dados da 
Burger King do Brasil. Isso é 
algo que vamos começar a fa-
zer a partir do ano que vem. O 
desempenho da BGK mostra 
que estamos em um mercado 
que vem crescendo bastante, 
com um número maior de con-
sumidores e dinamismo entre 
as classes sociais. Mas também 
indica que o Burger King está 
mais presente na cabeça do con-
sumidor. A rede vem obtendo 
resultados fantásticos de retrail, 
de clientes que provam nosso 
produto e retornam. São gran-
des embaixadores da marca, 
que vão para as redes sociais 
falar do Burger King de forma 
espontânea. Por outro lado, esta-
mos investindo mais em nossa 
marca também. A campanha 

do Anderson Silva é um grande 
exemplo. Fazia muito tempo 
que não colocávamos tanto re-
curso na mídia, vínhamos mais 
tímidos. Para o lançamento 
do Stacker, apostamos na TV 
aberta em horário nobre e fize-
mos o maior investimento em 
comunicação da rede até entãQ 
no Brasil. O resultado é esse: 
mais consumidores conhecendo 
e aprovando. É uma roda extre-
mamente positiva para a marca 
no País. 

A Burger King do Brasil tem 
um plano de expansão, com 
a abertura de 900 novas lojas 
nos próximos cinco anos. Como 
será essa estratégia? 
Na verdade, não temos um nú-
mero absolutamente fechado. 
O que existe, sim, é um plano 
extremamente agressivo de 
expansão de lojas. Acreditamos 
nos atributos do Burger King. O 

"faz do seu jeito", o "grelhado", 
o "free refil" significam que 
queremos proporcionar uma 
experiência interessante para o 
consumidor. Essa experiência 
hoje só está disponível em pou-
cos 145 pontos de venda. Ele 
não encontra a marca tão facil-
mente como o faz com outras 
redes de fast food. O que vamos 
fazer é proporcionar a mesma 
experiência para um número 
maior de clientes. Temos gran-
des oportunidades de atender a 
essa demanda e vamos fazê-lo. 
Queremos aumentar a presença 
física, com a abertura de lojas, e 
a presença da marca na cabeça 
do consumidor. As campanhas, 
os produtos e os lançamentos 
têm essa função. 

Quais são as regiões no Brasil 
prioritárias para a companhia? 
Hoje estamos em 50 municí-
pios, com 145 lojas. Acabamos 
de chegar a Maceió. Até o final 
do ano, junto com os franquea-
dos, queremos entrar em novas 

regiões, capitais e cidades do in-
terior de São Paulo. Posso dizer 
que é um plano ambicioso e que 
faz sentido porque é o consu 
midor quem está demandando 
esse crescimento. 

Com o projeto de aumentar a 
presença de marca, a Burger 
King pretende levar para o pró-
ximo ano a estratégia agressiva 
de comunicação que iniciou em 
2011? 
O bom é que essa roda posi-
tiva - mais mídia, mais con-
sumidores, mais restaurantes 
sendo abertos - é uma bola que 
precisamos continuar rodando. 
Quanto mais restaurantes te-
mos, mais investimentos devem 
ser feitos para que os consu-
midores conheçam a marca. 
Conforme vamos expandindo, a 
idéia é que a companhia invista 
mais em comunicação. Dentro 
desse raciocínio, a idéia é que 
as próximas campanhas sejam 
maiores que as feitas até agora. 

A rede possui diferentes tipos 
de loja. Quais os principais 
modelos de restaurante hoje 
para a Burger King e quais são 
os estratégicos para o plano de 
expansão? 
Temos três tipos de restauran-
tes: os presentes em praças de 
alimentação, as lojas de rua e 
os free standing, onde o con-
sumidor entra com o próprio 
carro dentro da loja e utiliza 
drive-thru. Iremos investir nos 
três modelos em nosso projeto 
de expansão, mas, claro, mais 
intensamente no destinado às 
praças de alimentação. Temos 
interesse em crescer fisicamen-
te, e isso irá acontecer em par-
ceria com nossos franqueados, 
que são parceiros fundamentais 
nesse plano. Com eles, vamos 
capturar oportunidades. 

O que levou o Burger King a co-
meçar a investir de modo mais 
agressivo no Brasil? 
O Brasil é um mercado enorme, 
a economia vai bem e o brasi-
leiro está consumindo mais. A 
oportunidade sempre esteve 
aqui, e o Burger King decidiu 
agora capturar essa oportunida-
de disponível para a empresa. 
Junto com isso, o cliente aceitou 
muito a marca e há cada vez 

mais consumidores adotando-a. 
Isso é mais um estímulo para 
apostarmos no País. 

O Burger King é a segunda 
maior rede de fast food do 
mundo, atrás apenas do 
McDonald's. Como a marca se 
diferencia do seu principal con-
corrente, líder da categoria? 
O consumidor vê grandes dife-
renças entre as marcas com as 
quais dialoga diariamente. Ele 
tem expectativas, laços emo-
cionais e funcionais com elas. 
Quanto a nós e nossos competi-
dores, temos propostas de valor 
muito diferentes. É claro que o 
McDonalds é uma marca forte. 
Está no Brasil há mais de 30 
anos. O consumidor já criou o 
hábito de consumir nessa rede, 
mas nada nos impede de criar 
uma história tão maravilhosa 
quanto. São propostas muito 
distintas e, por mais que esteja-
mos no mesmo ambiente, como 
em uma praça de alimentação, 
o cliente sabe quais são as gran-
des forças do Burger King e 
quais são as do McDonald's. O 
que queremos é identificar nos-
sas forças para que o consumi-
dor, quando tiver que fazer uma 
escolha, opte pelo Burger King. 

Na última semana, vocês entra-
ram com nova campanha, com 
o filme "Churrasco". Pode-se 
dizer que é uma ação institu-
cional da marca? 
A campanha tem o objetivo 
de explicar o nosso produto, 
como ele é feito e o que o faz 
ser diferente do sanduíche da 
concorrência. Ele é grelhado 
no fogo, feito dentro de um 
processo diferente, assim como 
o churrasco. Somos os únicos a 
utilizar esse método de prepa-
ro. O objetivo é explicar para 
quem não conhece o Burger 
King quais processos adotamos 
na feitura de nosso lanche e o 
resultado disso. Queremos ins-
tigar o consumidor a vir provar 
nossos sanduíches. Essa é uma 
campanha que fica no ar em 
rede nacional, nos canais da TV 
aberta e fechada, até o final do 
ano. Ela será ainda mais intensa 
que a feita com o Anderson Sil-
va. Queremos mostrar, de modo 
agressivo, o que faz o produto 
do Burger King diferente. 

"Queremos aumentar a presença 

física do Burger King, com a abertura 

de restaurantes, e a presença da marca 

na cabeça do consumidor" 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 7 nov. 2011, p. 46.




