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Desde que chegou ao Brasil, em novembro de 2004, o Burger King trabalha com promoções 
associadas a blockbusters. Com "Star Wars" e "A Era do Gelo 2", por exemplo, os brinquedos 
dos personagens esgotaram antes mesmo do fim da ação promocional. Agora, a rede de 
lanchonetes vai além dos brindes e lança, na esteira da estréia de "X-Men: O Confronto Final", 
dois sanduíches temáticos. Com a estratégia, o Burger King pretende fisgar também o jovem e 
aumentar em 10% suas vendas.  
 
Durante seis semanas os lanches "Cheeseburger XL" e "Whopper X-Treme", que fazem 
referência ao terceiro episódio dos mutantes mais famosos do planeta, serão comercializados 
nas 12 unidades do Burger King. "O cheeseburger, por exemplo, têm três queijos e carne; o 
whopper vem com três fatias de queijo suíço. A intenção é atrair o público jovem, que tem 
mais fome", diz o gerente de marketing do Burger King no Brasil, Afonso Braga.  
 
Para as crianças, a rede mantém a estratégia de brindes nos os lanches infantis. Desta vez, 
serão seis personagens associados ao filme. Braga não revela números, mas afirma que a 
importação dos brinquedos foi duas vezes superior ao que normalmente é feito.  
 
O executivo explica que a matriz da rede fechou parceria com a Fox Films para 50 países. 
"Para o estúdio este é mais um ponto de contato com os consumidores. Normalmente saímos 
com a promoção dez dias antes do lançamento do filme. Neste caso, entretanto, lançamos 
juntos com a estréia por conta do aumento das ações", diz o gerente. Uma campanha de mídia 
externa criada pela MPM Propaganda anuncia a promoção, que começou na última sexta-feira. 
A comunicação é composta ainda com material de ponto-de-venda para as 12 unidades da 
rede.  
 
Esta é a primeira vez que a rede comercializa no Brasil sanduíches atrelados a blockbusters. 
No exterior, entretanto, a estratégia já é praticada. "Vamos avaliar a experiência para 
estendê-la a futuras ações", comenta o executivo.  
 
O terceiro episódio de X-Men estreou no final de semana em 112 salas de cinemas no País. A 
expectativa é de que o lançamento siga os passos do segundo filme, quando a bilheteria 
cresceu mais de 35%, somando US$ 407 milhões no mundo.  
 
A ação promocional do Burger King ocorre justamente no período da Copa do Mundo. A rede, 
aliás, não tem uma estratégia específica para o mundial. Seu concorrente, o McDonald’s, acaba 
de relançar a "Copa dos sabores", que apresenta sanduíches temáticos durante a competição 
de futebol.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


