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“O IPO NOS AJUDOU A TER MAIS BALANÇO E CAIXA PARA CONTINUAR A 
NOSSA EXPANSÃO NACIONAL”, DIZ ARIEL GRUNKRAUT, DIRETOR DE VENDAS E 

MARKETING DO BURGER KING BRASIL

Fundado em 1954, o Burger King é a segunda maior rede de hambúrgueres do 
mundo. Com operações em mais de 100 países, a marca criadora do Whopper, 
tem mais de 15 mil lojas, servindo cerca de 11 milhões de consumidores por 
dia. No Brasil desde 2004, os números também demonstram o sucesso: o BK 
já passou das 700 unidades e segue com planos ambiciosos de se tornar a 
maior rede de fast-food do país. 

Para isso, deu um passo decisivo em outubro do ano passado, quando di-
vulgou o prospecto para uma oferta inicial de ações. Em dezembro de 2017, 
o IPO da rede movimentou R$ 2,2 bi, com a ação em R$ 18, no topo da 
faixa indicativa de preço. Ariel Grunkraut, diretor de Vendas e Marketing do 
Burger King Brasil, explicou que a estratégia vai manter a expansão nacio-
nal, com a abertura de novos restaurantes, principalmente de rua. Confira 
a entrevista na íntegra. 

SOMENTE EM 2011 O BK CONSEGUIU SE TORNAR CONHECIDO NO PAÍS. 
QUAL FOI O FATOR DECISIVO PARA ISSO? 
Ariel Grunkraut: O Burger King está no Brasil desde 2004, quando inaugu-
rou o primeiro restaurante no Shopping Ibirapuera. Mas foi em 2011, após 
o Burger King Corporation ser adquirido pelo grupo 3G capital, que iniciou 
sua operação própria aqui no país, por meio de uma joint venture entre Vinci 
Partners e 3G Capital. De 2011 para cá a marca cresceu muito, e os números 
comprovam isso: o BK já abriu mais de 730 restaurantes, sendo, praticamente, 
100 por ano, e hoje soma mais de 12 mil funcionários. Diante desses números, 
seguimos como uma das maiores empresas de fast-food no Brasil e nos con-
solidamos como um dos mais importantes desenvolvedores e operadores de 
restaurantes no país.

NO FIM DO ANO PASSADO, O BK BRASIL ABRIU CAPITAL. COMO ESSE 
PASSO AJUDOU NA EXPANSÃO DA MARCA?
Ariel Grunkraut: O IPO nos ajudou a ter mais balanço e caixa para continuar 
a nossa expansão nacional, com a abertura de novos restaurantes principal-
mente de rua (que demandam um investimento maior que os de shoppings) 

e quiosques de sobremesa. Com esse caixa nós continuamos a investir em 
novos canais para melhorar a experiência do consumidor, como em nosso apli-
cativo e no serviço delivery.

QUAIS SÃO AS PROJEÇÕES PARA 2019 E COMO VOCÊS PRETENDEM MAN-
TER ESSA EVOLUÇÃO POSITIVA EM MÉDIO E LONGO PRAZOS? 
Ariel Grunkraut: No Brasil nós vemos um mercado enorme para toda a indús-
tria de fast-food. Especificamente para 2019 esperamos manter nosso ritmo de 
abertura de restaurantes em linha com o que entregamos nos últimos anos, o 
que representa uma abertura total de aproximadamente 100 unidades ao ano. 
 
RECENTEMENTE, O BK BRASIL PASSOU A APOSTAR EM UM PROGRAMA DE 
FRANQUEADOS. ESSE MODELO JÁ ESTAVA PREVISTO NO NEGÓCIO OU FOI 
ALGO QUE SE FEZ NECESSÁRIO EM DECORRÊNCIA DA CRISE NO PAÍS?
Ariel Grunkraut: O programa de franqueados Burger King foi um movimento 
natural da marca. Devido ao nosso forte crescimento nos últimos anos, muitas 
pessoas começaram a nos procurar com a vontade de se tornar um franque-
ado no Brasil. Com isso, vimos a oportunidade de expandir em mercados e 
regiões que hoje não são foco da companhia. Nós estamos muito felizes com 
o desenvolvimento do programa. E nossos franqueados também estão muito 
contentes, mostrando o desejo de abrir mais de um restaurante em apenas 
poucos meses de operação, devido ao sucesso da primeira abertura. 

OS HÁBITOS DOS CONSUMIDORES MUDARAM MUITO NOS ÚLTIMOS ANOS, 
O QUE TAMBÉM AUMENTOU A CONCORRÊNCIA. COMO O BK BRASIL TEM 
SE POSICIONADO FRENTE A ESSAS MUDANÇAS?
Ariel Grunkraut: Nós somos uma rede de fast-food e acreditamos que deve-
mos manter essa essência, oferecendo sempre produtos de qualidade atrela-
dos à praticidade do dia a dia. A nossa carne é grelhada no fogo como chur-
rasco e nossos ingredientes são sempre frescos. Buscamos trazer novidades 
para nosso cardápio, procurando ouvir e atender aos desejos de nossos clien-
tes, sempre inovando e se diferenciando no mercado.

PARCERIA

ANR E SINDRIO FIRMAM ACORDO DE COOPERAÇÃO

A ANR fechou uma parceria com o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio 
de Janeiro (SindRio). As associações se uniram para cooperar na promoção e 
desenvolvimento do setor de bares e restaurantes. O acordo busca também a 
troca de informações, colaboração e organização de pleitos junto à sociedade, 
além de prever ações judiciais que beneficiem associados de ambas as entidades. 

O presidente do SindRio, Fernando Blower, esteve presente na última reunião 
da diretoria da ANR em 2018, dia 5 de dezembro, e já iniciou na prática 
a cooperação, traçando um panorama sobre os mais diversos assuntos 
ligados aos associados da ANR no Rio de Janeiro, muitos dos quais comuns 
às duas entidades. Blower ainda citou a ação vencida pelo SindRio sobre 
o Regime Especial no Estado e que agora terá início a negociação com o 
Sindirefeições-RJ.

Atendimento: curso de barman, curso de maître e curso de garçom e garçonete;

Gastronomia: curso de auxiliar de cozinha, curso de lancheiro e salgadeiro, curso de salgadeiro 
intensivo, curso de cozinheiro, curso ceia de natal, curso de confeitaria básica, curso de crepes 
e tapiocas, curso de cozinha italiana, curso de hambúrguer artesanal e curso de pizzaiolo;

Gestão: curso de gestão estratégica de bares e restaurantes, curso de como abrir um restaurante, 
curso de gestão financeira para restaurantes, curso de elaboração de ficha técnica, curso de 
liderança e gerenciamento de equipes, curso de gerência de restaurantes com foco em resultados 
e curso de mídias sociais para restaurantes;

Hotelaria: curso de camareira, curso de supervisão de andar e governança e curso de recepção 
e reservas em hotéis.

O SindRio desenvolve um programa de 
treinamento prático e teórico, com o 
objetivo de aprimorar as habilidades 
dos funcionários, o serviço prestado 
aos clientes e a gestão de um estabe-
lecimento. Confira os cursos:

CURSOS
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REPRESENTAÇÃO

ANR TERÁ ESCRITÓRIO EM BRASÍLIA EM 2019

O presidente da ANR, Cristiano Melles, anunciou que a entidade con-
tará com um escritório para atuação política em Brasília a partir de 
2019. A liderança local será de Nadim Haddad, que atua há mais 
de 25 anos no setor como franqueado McDonald’s em Brasília e 
Goiás. Nadim também é um dos membros do grupo de empre-
sários responsáveis pela criação da ANR. 

Na atuação política, ele terá apoio de outros membros da dire-
toria da entidade, entre os quais o próprio presidente, Cristiano 
Melles, e Cláudio Miccieli, ex-presidente da ANR, sócio e membro do 

Conselho de Administração do Giraffas, onde atua há mais de 30 anos.

Segundo Cristiano Melles, a ANR dá mais um passo importan-
te em sua representação política com a atuação em Brasília. 
“Sempre tivemos ótimo relacionamento com os mais diversos 
poderes, o que pode ser notado pelos encontros que tivemos 
nos últimos anos em todas as esferas, incluindo o presidente, 
ministros e o presidente da Câmara. Mas, certamente, com 

uma atuação local estaremos ainda mais fortalecidos para defen-
der o setor”, afirmou.

ENCONTRO

CONVIDADA PELA ANVISA, ANR PARTICIPA DE REUNIÃO 
SOBRE O USO DE GORDURA TRANS

O uso da gordura trans em alimentos segue como uma das pautas da Agenda 
Regulatória 2017-2020 da Anvisa. Nesta semana, a Agência deu sequência 
aos trabalhos, com mais um encontro para discutir a questão. Realizada na 
quarta-feira (5), a reunião contou com a participação de diversos profissionais 
para debater o processo regulatório relativo aos requisitos para o uso da 
gordura. Eliana Alvarenga, consultora técnica da ANR, esteve presente 
no encontro, ao lado de Patricia Bennheim, nutricionista da rede Ráscal e 
integrante do GT-Tec. 

A associação foi convidada pela Anvisa para acompanhar o encontro e foi 
a única representante do setor de restaurantes presente. De acordo com 
Eliana ainda há muito o que se discutir sobre o tema, além da necessidade 
de se aprofundar nas necessidades dos restaurantes para a adequação em 
caso de restrição. Qualquer proposta de regulação feita pela Anvisa passará 
ainda pelos processos tradicionais de escuta da sociedade, como a tomada 
pública de subsídios e a consulta pública.
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NOVO ASSOCIADO

ANR DÁ AS BOAS-VINDAS AO KIBÔ SUSHI 

PLENÁRIA

ANR DEBATE ICMS E PRODUTOS DE LIMPEZA CONTROLADOS 

GT-CoM

“A&B É A PRÓXIMA ONDA DO MARKETING DIGITAL”, AFIRMA 
FÁBIO CELERI, EXECUTIVO DE NEGÓCIOS DO GOOGLE

SEGURANÇA ALIMENTAR

ANR PARTICIPA DE SEMINÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

Tradicional restaurante japonês de São Paulo, o Kibô Sushi é o mais novo 
associado ANR. “Com as mudanças constantes na legislação, achamos melhor 
nos antecipar de algumas situações. Nosso principal intuito com a parceria 
é estar atualizados sobre tudo o que acontece no setor”, afirma Roberto 
Kanashiro, gerente geral da casa.

Localizado no Itaim Bibi, Zona Oeste da capital paulista, o estabelecimento 
apresenta a culinária oriental de forma sofisticada e detalhista, com um leve 
toque peruano em suas receitas. Possui festivais de rodízio, um dos principais 
diferenciais, além de pratos à la carte. Um dos destaques do cardápio é o tira-
dito, uma versão do carpaccio de peixe branco com molho cítrico acompanha-
do por cebolinha e cebola roxa. No quesito sobremesa, vale citar o harumaki 
doce, feito com a massa do rolinho primavera e recheado com doce de leite, 
queijo branco e coco ralado.  Ao todo, são mais de quarenta itens no cardápio.

A última Reunião Plenária do ano, realizada na sede da ANR na última terça-
-feira (04), abordou a questão dos regimes especiais de tributação de ICMS 
em São Paulo e no Rio de Janeiro para o segmento de restaurantes, bares e 
similares. Carlos Augusto Pinto Dias, da Dias e Pamplona Advogados, consul-
tor jurídico da entidade, explicou o cenário atual para os associados. “O risco 
é, se nada for feito, começar o ano sem benefício fiscal, voltando o ICMS a 
ser no regime de crédito e débito com a alíquota prevista para o fornecimen-
to de refeição, que é de 12% com crédito”, disse. 

Alberto Lyra, diretor Executivo da entidade, afirmou que a Diretoria da ANR 
tem trabalhado no sentido de acertar a situação antes da virada do ano e 
que ainda insistirá em audiência com o Governador de São Paulo para obter 
posicionamento favorável ao setor. No entanto, segundo Carlos Augusto, 
uma das possibilidades é entrar com um pedido de liminar na justiça para 
assegurar a conquista dos últimos anos até que a situação se resolva junto 
ao novo governo. A mesma situação se repete em outros estados brasileiros.

A Plenária abordou também formas para a resolução dos problemas criminais 
na aquisição de produtos de limpeza controlados, as decisões do STJ consi-
derando como crime a inadimplência de ICMS e a decisão do STF de legalizar 
a terceirização da atividade fim e os núcleos de conciliação. Outros temas, 
como a Quitação Anual como instrumento previsto na Reforma Trabalhista, a 

O último GT-CoM de 2018 recebeu, na quarta-feira (5), Fábio Celeri, executi-
vo de negócios do Google. No bate-papo com os associados da entidade, o 
especialista abordou um dos principais desafios dos estabelecimentos hoje: a 
multicanalidade. “Alguns segmentos, como a moda, já conseguiram alinhar suas 
estratégias online to off-line (O2O). A&B é a próxima onda do marketing digital”, 
afirmou Celeri.

Para mostrar que o O2O já é uma realidade em curso no segmento, o executivo 
trouxe dados da consultoria Provokers. Os números mostram que a web já impac-
ta 16,4% do faturamento do varejo, considerando A&B. Até 2022, esse valor deve 
chegar a 21%, fatia relevante do mercado. Com um crescimento tão expressivo, 
qual o segredo para impactar esse público? “Ser digital não é mais ter um e-com-
merce ou estar onde o consumidor está. Hoje, ser digital é assistir toda a jornada 
desse cliente e entender o que ele precisa a cada momento”, explicou.

A ANR foi convidada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para 
se apresentar no seminário sobre os desafios da Vigilância Sanitária no município. 
A consultora técnica da associação, Eliana Alvarenga, será uma das palestrantes 
do encontro, marcado para quinta-feira (13). Ela irá abordar o papel do responsá-
vel técnico e do setor regulatório na segurança dos alimentos. 

“O foco maior da apresentação estará nos RTs. Vou falar sobre aspectos impor-
tantes para que eles desempenhem da melhor forma possível seu trabalho e mos-
trar quais as principais dificuldades encontradas por esses profissionais durante as 
inspeções sanitárias ou nos trâmites de documentação sanitária”, explica Eliana. 

O seminário é aberto ao público e os interessados podem se inscrever gratuita-
mente pelo e-mail:

Para Celeri, o consumidor evoluiu e mudou. Ele se tornou omnichannel, curioso, 
exigente e impaciente, com uma jornada que envolve ações na internet e, claro, 
fora dela. Por isso, na opinião do executivo, para se destacar no mercado as 
marcas e estabelecimentos precisam acompanhar esse comportamento e buscar 
meio de atendê-lo. “O poder de escolha, de consideração, está nas mãos das 
pessoas e não há como mudar isso”, disse. 

Para ajudar nesse desafio, o executivo de negócios do Google mostrou algumas 
das alternativas oferecidas pela gigante de tecnologia, como o YouTube. A pla-
taforma de vídeos da empresa norte-americana já aparece hoje como o segundo 
maior canal do país, atrás apenas da Rede Globo, atingindo cerca de 120 milhões 
de usuários mensalmente. “O segredo da multicanalidade é alcançar, segmentar 
e personalizar. E o YouTube se transformou na maior e mais eficiente mídia de 
massa. O Brasil se tornou o país do vídeo”, finalizou.

Encontro discutiu ainda convenção coletiva do SINDIFAST, fornecimento de refeições e 
decisão do STF sobre a terceirização

aferição das balanças utilizadas por restaurantes feita pelo Inmetro e progra-
mas de demissão voluntária, também foram discutidos. 

Durante a reunião, o diretor executivo da ANR comentou a importância da re-
cém-divulgada 4ª Pesquisa Salarial da entidade como instrumento de referên-
cia, e registrou o sucesso do 5º RestauraRH que, na avaliação dos 140 RHs 
que participaram, foi o melhor evento em termos de conteúdo e programa. 
Alberto Lyra também deu as boas-vindas aos novos associados Kibo Sushi e  
McDonald’s GCP.
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www.anrbrasil.org.br

Desenvolvido por Linhas Comunicação. www.linhascomunicacao.com.br

Diretoria da ANR recebe o presidente do SindRio Fernando Blower (terceiro da esq. para a dir)


