
Rede de fast-food entra na guerra da música online 
 
A "guerra do hambúrguer" chegou ao mundo digital. A rede de restaurantes Burger King fechou 
uma parceira para oferecer downloads gratuitos de música. O objetivo da promoção é atrair a 
clientela mais jovem.  
 
O acordo entre o America Online Music Group, controlado pela Time Warner, e a Burger King, 
empresa de capital fechado que ocupa o segundo posto no ranking norte-americano de 
restaurantes, surge logo depois do anúncio de um acordo semelhante entre a líder de mercado 
McDonald's e o serviço musical Sony Connect, da Sony.  
 
Até o dia 3 de outubro, os restaurantes Burger King em todo o país oferecerão o download 
gratuito de uma canção com a compra de cada sanduíche Original Whopper. Os usuários 
empregarão o código único encontrado na embalagem do sanduíche para acesso aos downloads 
grátis da America Online Music, via www.haveityourway.com. A America Online oferece 700 mil 
canções para download, em parceria com a MusicNet.  
 
Nem a Sony nem a McDonald's revelaram quantos downloads foram vendidos em sua promoção, 
que oferece aos compradores de um lanche Big Mac Extra Value o código de acesso para baixar 
uma canção gratuitamente no site da Sony Connect. O Burger King, com 7,7 mil lojas nos Estados 
Unidos, vem sofrendo nos últimos anos devido à falta de identidade clara aos olhos dos 
consumidores e de relações problemáticas com os operadores de sua franquia.  
 
A empresa anunciou recentemente, porém, que o faturamento das lojas abertas há pelo menos 
um ano nos Estados Unidos havia registrado sua maior alta em quatro anos e meio, graças a 
novos produtos e a uma campanha de publicidade criativa, que atingiu bons resultados junto aos 
consumidores jovens.  
 
A promoção também ajudará a reanimar o interesse no Whopper, um dos produtos chave da 
empresa, disse Malcolm Knapp, da Malcolm M, empresa especializada em pesquisa de 
restaurantes.  
 
Os analistas de música online dizem que esse tipo de promoção aumenta a exposição dos novos 
serviços de download pago e oferece às cadeias de restaurantes uma forma rápida e fácil de 
atingir as audiências jovens.  
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