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RESUMO 

Este estudo tomou com base a apresentação de dois temas, o primeiro abordando os 

fundamentos do conceito de Marca, caminhando por definições e elementos formadores da 

Marca. O segundo foco do estudo apresenta a marca Burger King e toda a sua trajetória até os 

dias atuais, destacando os seus componentes principais que denotam o valor da marca. 

Relacionando os dois temas, surge uma nova perspectiva a ser investigado referente a marca 

Burger King. A proposta é realizar uma pesquisa questionando a aceitação da mascote da 

marca, como a forma que a marca é apresentada ao mercado, finalizando com a indicação de 

uma personalidade que represente a marca em suas campanhas de comunicação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Seguindo as diretrizes especificadas neste estudo, o foco deste trabalho é a Marca, 

onde todo o esforço será dirigido a marca Burger King. A proposta é apresentar a arquitetura 

da marca Burger King, evidenciando seus principais elementos. Enriquecendo essa avaliação, 

será exposto igualmente outras marcas de empresas relacionadas ao setor de fast-food 

(refeição rápida) encontradas no mercado brasileiro, tornando assim possível a comparação 

entre as marcas. Com o objetivo de dinamizar a apresentação do estudo, no capitulo 2 o tema 

abordado é a Marca, com definição e os elementos que a compõem. No capitulo 3 o foco será 

a marca Burger King, seguido do 4º capitulo que abordará os dados referentes a pesquisa de 

campo junto ao público alvo do BK, que será realizada posteriormente. 
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1.1 Tema - O estudo referente as marcas vêm ganhando muita notoriedade no mundo dos 

negócios, onde o valor da marca tem uma importância impar na cabeça do Gestor de 

negócios. O tema deste estudo: PERSPECTIVA DA MARCA BURGER KING NO 

BRASIL, traduz essa importância, dirigida a marca Burger King e seu mercado. 

1.2  Objetivo - O principal objetivo deste estudo é apresentar a construção da marca Burger 

King e como o consumido a avalia quando ao seu status quo, lembrando que, o que está 

sendo analisado é a marca e não o produto. 

1.3 Metodologia - Para viabilizar este estudo, primeiramente foi realizada uma pesquisa 

exploratória de fonte secundária, baseada em dados já existentes no mercado, referente ao 

conceito de Marcas e especificamente da marca Burger King. Em seguida, proposta de 

uma pesquisa descritiva de fonte primária, onde o target da Burger King respondera um 

questionário (anexo 1) com a finalidade de identificar como este consumidor vê a marcar 

BK em pontos específicos. A pesquisa será realizada posteriormente e sequencialmente a 

este estudo.  

 

2. A MARCA  

O tema Marca tem a possibilidade de ser fragmentado em dezenas de estudos 

específicos, e cada um deles com objetivos bem heterogêneos, conforme o recorte adotado 

pelo pesquisador, ou mesmo por um profissional especializado.  

 

2.1 Definição 

Ainda hoje, algumas definições de marca divulgadas nas academias, recebem criticas 

de pesquisadores das áreas, como a definição de AMA - American Marketing Association de 

1960 - “marca é um nome, um termo, um sinal, um desenho, ou uma combinação destes 

elementos, com vista a identificar os produtos e serviços de um vendedor, ou de um grupo de 

vendedores, e a diferenciá-los dos concorrentes”. 

Segundo Aaker (1998, p.7), Marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como 

um logotipo, marca registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou 

serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar estes bens e serviços 

daqueles dos concorrentes. Para Strunck (2012, p.24), a Marca é um nome, normalmente 

representado por um desenho (logotipo e/ou símbolo), que, com o tempo, devido ás 

experiências reais ou virtuais, objetivas ou subjetivas relacionadas a ela, passa a ter um valor 



 

específico. No conceito dos autores acima, é possível constatar que a marca 

fundamentalmente deve ter um nome, seguido de um visual, um símbolo. Isso se repete em 

outras dezenas de definição possíveis de ser encontradas em livros acadêmicos, contudo, 

também é possível encontrar mais definições que complementam e até atualizam o conceito 

de Marca. Na ótica de Philip Kotler (2012, p.258), a Marca é um bem ou serviço que agrega 

dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros produtos desenvolvidos para 

satisfazer a mesma necessidade. Cabe ressaltar nessa definição que as marcas também geram 

diferenciação entre os prestadores de serviços, que hoje ocupam uma enorme participação no 

mercado consumidor. Para Martins a marca é a união de atributos tangíveis e intangíveis, 

simbolizados num logotipo, gerenciados de forma adequada e que criam influência e que 

geram valor. Trata-se de um sistema integrado que promete e entrega soluções desejadas pelas 

pessoas (2000, p. 6). 

Sempre é possível acrescentar, aprimorar e mesmo atualizar algumas definições já 

conhecidas. Quando olhamos a marca pelo viés semioticista, encontramos a seguinte 

definição: “marca é uma conexão simbólica afetiva estabelecida entre uma organização, sua 

oferta material, intangível e aspiracional e as pessoas para as quais se destina” (PEREZ, 2004, 

P.10). Para Blume (2009, p.71), marca é também o que memorizamos sobre algo, o que fica 

na lembrança, o que identifica e o que diferencia uma coisa da outra. Quando pensamos num 

lugar ou numa pessoa, automaticamente lembramos de algo a respeito; isso é a marca desta 

pessoa e deste lugar. A marca e a imagem dos produtos seguem o mesmo processo na mente 

de cada um de nós. De acordo com David Ogilvy, na obra de Kapferer (2003, p.54), Marca é a 

soma intangível dos atributos de um produto; seu nome, embalagem e preço, sua história, 

reputação e a maneira como ele é promovido. As Marcas também podem ser definidas pelas 

impressões dos consumidores referente aos indivíduos que as usam, assim como, pela própria 

experiência do consumidor. Na visão de Tybout e Calkins (2006, p.1) uma marca é o conjunto 

de associações vinculadas a um nome, sinal ou símbolo, relacionadas a um produto ou 

serviço. A diferença entre um nome e uma marca é que um nome não tem associações 

emocionais, é simplesmente um nome, um sinal. Um nome torna-se uma marca quando 

recebe um valor simbólico acrescido de emoções, onde as pessoas a vinculam a outras coisas 

de valor. A marca pode gerar reputação de um produto, serviço ou de uma organização. Um 

bom exemplo da diferença entre sinal e símbolo é nome etoile, que para um francês tem um 

significado, contudo, para uma pessoa que não fala francês, não quer dizer 



 

absolutamente nada, e mesmo quando agregamos um sinal, uma imagem (figura 1) de uma 

estrela, continua ainda sem nenhuma carga emocional significativa.  

Figura 1. O nome etoile. Fonte: autor 

Como define Clotilde Perez na pagina anterior, quando este sinal tem uma conexão 

simbólica, torna-se um símbolo, e a mesma etoile pode tornar-

se uma marca reconhecida e carregada de emoção, sentimento, 

valor, expectativa e outros elementos intangíveis (figura 2). 

Figura 2. A etoile como marca. Fonte: sites das marcas 

Fica evidenciado na visão semiótica que a marca carrega no seu conceito componentes 

intangíveis, abstratas, gerando promessas. Um elemento importante na marca é a criação da 

expectativa junto aos seu target, sendo essa expectativa muitas vezes positiva ou negativa, 

cabendo ao gestor da marca monitorar continuamente seu desempenho. Alguns autores 

adicionam ao conceito da marca, o próprio Composto de Marketing criado por McCarthy 

(1960), como MARCONDES (2003, p.28) que ressalta que a escolha de uma marca pode ser 

influenciada por uma série de razões, tais como preço, prazo de pagamento, promoção e 

qualidade. Porém se o consumidor estiver na dúvida entre dois produtos equivalentes com 

atributos semelhantes ele, certamente, escolherá a marca pela qual se sente atraído. No âmbito 

jurídico, no Brasil a marca recebe uma definição legal para efeito de lei da Propriedade 

Industrial, conforme Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, no Titulo III, do capitulo I, seção I, 

artigo 123, sendo: “marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto 

ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. No capitulo de 

Gestão de Marcas, Ana Côrte-Real, Perez e Lencastre (ZENONE, org., 2011) comentam que 

de acordo com a Comunidade Europeia
5
, que em 1994, regulamentou e definiu em lei para 

assuntos legais, a marca sendo:  

Todos os sinais que possam ser objeto de uma representação gráfica, 

nomeadamento palavra, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a 

forma de produto ou a sua embalagem, desde que tenham capacidade de distinguir 

os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas (2011, p.85).  

 

2.2 - Como interpretar a marca 

 Para o pesquisador Leslie de Chernatony (2006, p.27), é possível compor varias 

interpretações distintas referentes a marca, sendo: 
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 2.2.1 Como Logotipo. A marca tem o objetivo de identificadora visual, através do seu 

nome, sinal, símbolo ou design ou a combinação de todos estes elementos. A criação de um 

logótipo deve ser desenvolvida de forma estratégica, objetivando transferir os atributos 

essenciais do produto ou serviço, a serem explorados pela empresa. 

 2.2.2 Como Instrumento Legal. A marca funciona como garantia e proteção legal 

sobre o investimento realizado pela empresa, principalmente diante as cópias e imitações. 

Sendo assim, deve existir pela empresa controladora da marca uma permanente monitorização 

da atividade dos competidores diretos e indiretos, visando acionar os canais competentes caso 

qualquer tentativa de aproveitamento ilícito da marca desenvolvida seja registrado. 

 2.2.3 Como Empresa. Em muitas situações as grandes campanhas de comunicação 

promovem marcas que levam o mesmo nome do Produto ou Serviço da empresa, 

maximizando a divulgação de ambos e minimizando os custos comunicação. Assim a 

divulgação da marca corporativa admite uma maior coerência na comunicação e encurtando a 

distancia entre empresa produto e seus clientes, aumentando a fidelização, valorizando os 

atributos intangíveis e favorecendo o lançamento de novos produtos e serviços. Um bom 

exemplo é a marca empresa Coca-Cola, Pepsi-Cola.  

 2.2.4 Como Abreviatura. Em função da enorme quantidade de propaganda, 

publicidade, promoções, divulgações em geral a que o público é impactado, e a dificuldade de 

reter e analisar e avaliar todos essas informações recebidas, o consumidor necessita encontrar 

uma forma rápida e ágil que possibilite encontrar as marcas desejadas, onde marcas de nome 

curto e mesmo abreviado, facilitam sua identificação pelo cliente. A montadora italiana de 

automóveis FIAT é um exemplo de marca abreviada, onde seu significado é: Fabrica Italiana 

de Automóvel de Turim (Fabbrica Italiana Aumobili Torino). A função do gestor da marca é 

facilitar o processo de intercomunicação por parte do cliente, através da criação de marcas que 

facilitem as associações pretendidas.  

 2.2.5 Como Redutor de Risco. Em muitos momentos os consumidores não optam pela 

marca que promete grande vantagens, mas sim, por aquela que permite minimizar, reduzir o 

seu risco. Neste sentido a obrigação do gestor da marca reduzir as possibilidades de risco que 

mais preocupam o consumidor. 

  2.2.6 Como Posicionamento. Os consumidores estabelecem uma associação 

instantânea com o benefício ou benefícios-chave que a marca oferece. No entanto a estratégia 

de posicionamento da marca deve seguir alguns princípios: estar centrada em apenas um ou 

dois destes atributos; reconhecer que quem define o posicionamento é sempre a percepção do 



 

target e não a empresa por meio dos seus gestores e, por fim, focalizar-se nos benefícios que 

são valorizados pelos consumidores, sendo imprescindível para tal, que estes sejam 

envolvidos no desenvolvimento do planejamento estratégico de marketing. Mesmo marcas 

mundialmente conhecidas podem cometer erros quando não consideram a associação 

instantânea que a marca tem com os consumidores. Um bom exemplo é a marca BIC
6
, 

reconhecida pelo consumido como fabricante de produtos como, canetas, barbeador 

descartável, isqueiros, pilhas.  

Em 1988 a BIC lançou sua linha de perfumes, o Parfum BIC, o primeiro grande 

perfume francês que prometia combinar alta qualidade com preço razoável e design elegante e 

portátil. Foram desenvolvidos quatro perfumes, o BIC - Jour e Nuit para mulheres, o BIC para 

homens e BIC Sport. Inicialmente distribuído na França e em seguida em toda Europa, 

América do Norte. Resultado, a fabricação e distribuição dos perfumes BIC parou em 1991. 

 2.2.7 Como Personalidade. Atribuir valores, atributos emocionais são formas de 

perpetuar a diferenciação de uma marca. Ao atribuir uma personalidade à marca, a 

identificação e a interação com os seus consumidores é bastante facilitada pois existe uma 

maior proximidade entre as partes. A personalidade transmitida pela marca e aspirada pelos 

consumidores, pode ser alcançada através da associação da marca a uma celebridade, a uma 

personagem fictícia ou recorrendo ao design, embalagem, preço ou locais de venda que 

representem os valores que a marca pretende comunicar. A construção da marca e 

consequentemente como ela será reconhecida e lembrada depende das mensagens fidedignas 

que determinarão sua personalidade e da sua empresa junto ao publico alvo. A Apple, 

indiscutivelmente, é uma das marcas com muita personalidade na figura do seu criado Steves 

Jobs (1955 – † 2011) e seu design de uma maça mordida, onde muitos atributos são ligados a 

ela, como inovação, tecnologia de ponta, modernidade, referencia no mundo digital. 

 2.2.8 Como Conjunto de Valores. Permite caracterizar a marca como um conjunto de 

valores distintos, mas constantes em todos os seus produtos, tais como, a qualidade, a 

inovação ou a segurança. A importância da identificação de uma marca com uma série de 

valores deriva da sua capacidade de influenciar o comportamento dos consumidores, criando 

inclusive, grupos sociais e culturais homogéneos que se identificam com os valores da marca. 

 2.2.9 Como Visão. A marca pode ser interpretada como a visão que os seus gestores 

têm do mundo num futuro próximo. Uma marca pode transmitir a imagem que os seus 
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gestores e, consequentemente, os seus consumidores, pretendem propor para todo o mercado 

globalizado. A criação de cenários a longo prazo permite aos gestores determinar quais as 

ações que lhe vão possibilitar atingir estes objetivos. Marcas como Facebook e Google se 

encaixam nessa perspectiva de marca. 

 2.2.10 Como Valor acrescentado. Neste caso, a marca funciona como a identificação 

de um adicional que os consumidores estão dispostos a pagar. Dado o benefício funcional ou 

emocional que transmite, a marca exige o pagamento de um valor superior. É o caso de 

marcas como Ferrari, Veuve Clicquot e Louis Vuitton. As marcas de Luxo normalmente se 

incluem neste valor acrescentado. Contudo, esta definição pode também ser interpretada no 

sentido oposto, dado que para algumas marcas o seu reduzido reconhecimento ou fraca 

afetividade perante os seus consumidores as obrigará a oferecer um desconto adicional, o qual 

representará uma diminuição do seu valor. 

 2.2.11 Como Identidade. A interpretação da marca como identidade transporta consigo 

a sensação de propósito ou objetivo primordial, permitindo a sua individualização e 

diferenciação. Porém esta definição só é possível se envolver toda a organização e se 

corresponder de fato à realidade. Assim, o conceito de identidade da marca permitir-lhe-á um 

desenvolvimento mais adequado do posicionamento e facilitará uma abordagem mais 

estratégica da gestão da marca. Uma marca que transcende este conceito é o da Harley-

Davidson, que comercializa motocicletas desde 1903 e oferece ao seu cliente um estilo de 

vida. 

 2.2.12 Como Imagem. Os consumidores muitas vezes reagirem com maior intensidade 

à sua percepção da realidade do que propriamente à realidade, levou os gestores de marcas a 

desenvolverem estratégias mais centradas nos consumidores, tentando criar associações 

favoráveis que sejam reconhecidas por todos. Sendo assim, a imagem transmitida pela marca 

a nível funcional, mas também a nível emocional, será o seu principal elo de comunicação. 

 2.2.13 Como Relacionamento. Podendo a marca assumir uma personalidade, é 

possível estabelecer uma relação direta entre a marca e seus consumidores. A marca é 

identificada pelo consumidor e pelas relações geradas entre eles. 

 

2.3 - Elementos da marca 

 Quando vemos uma marca presente nos produtos, serviços, empresas, e veiculada em 

vários meios de comunicação, on-line e off-line, é preciso considerar que essa marca passou 

por varias etapas durante a sua construção. As marcas de sucesso levam uma complexa 



 

arquitetura, onde vários elementos são rigorosamente pesquisados. No seu livro de 

Administração de Marketing, Kotler (2012, p.266) apresenta critérios de escolha dos 

elementos necessários na construção da marca. Estes elementos são divididos em seis partes, 

sendo as três primeiras relacionados a construção da marca, e as três últimas na defesa da 

marca. De forma resumida estes elementos são: Fácil memorização, ter significado, ser 

cativante, transferível, adaptável e ser protegido. Outra etapa muito importante na criação da 

marca, é a escolha no nome da marca. São cinco os pré-requisitos básicos para essa escolha, 

sendo eles: 

 2.3.1 Fácil Pronuncia: O nome deve levar em consideração seu publico alvo, 

facilitando ao máximo sua verbalização, como a marca Omo. Com a mundialização das 

marcas, essa etapa deve ser valorizada. 

 2.3.2 Fácil Lembrança: A facilidade de memorização da marca pode colaborar, e 

muito, com seu sucesso no mercado, com nomes curtos, como as marcas Oi e Gol, agregando 

a ela elementos visuais que facilitam sua lembrança. 

 2.3.3 Fácil De Ser Reconhecido: Entre tantas marcas, muitas vezes concorrentes 

diretos, a marca de sucesso é aquela que o nome se destaque e é reconhecida pelo 

consumidor. Melhor exemplo é a marca Coca-Cola. 

 2.3.4 Deve Sugerir Benefícios: O nome ideal é aquele que deve suscitar as vantagens, 

os benefícios, as qualidades que a marca entrega ao seu consumidor. O nome Bombril já diz 

qual o seu compromisso com o mercado consumidor, dar um “bom brilho”. Outro bom 

exemplo é a Kibon, “que bom” são seus sorvetes. 

 2.3.5 Aspectos Visuais: Além do nome cativante, a marca deve ter elementos 

esteticamente chamativos. O desenvolvimento de uma logotipia marcante e envolvente, são 

fatores de sucesso na criação da marca. A Google e o Facebook souberam trabalhar muito 

bem este elemento da marca. 

 

2.4 Componentes da marca 

 Na construção de uma marca, vários componentes podem ser agregados a ela, 

acrescentando mais valor a marca. Os principais componentes são:  

 2.4.1 - A Palavra Da Marca - Uma palavra que é associada, diretamente a marca como 

a Porto Seguro que lembra seguro de carro, e a Volvo associada a segurança. Quando 

verbalizada a marca, o consumidor lembra instantaneamente do produto ou serviço ligado a 



 

marca, e em determinadas situações torna-se sinônimo de uma categoria de produto, como a 

Bombril, Xerox, Gillette, Band-Aid. 

 2.4.2 - O Slogans - A palavra “slogan de acordo com Iasbeck (2002 apud Perez, 2004, 

p.87) é corruptela de uma expressa do idioma gálico escocês, “slaugh-ghairn” que significa 

brado de guerra, grito usado nos antigos clãs para inspirar os seus membros a lutarem pela 

preservação do grupo.  O slogan deve resumir a essência de uma marca, um produto, serviço 

ou mesmo de uma campanha publicitária. O slogan deve acompanhar sempre a marca, em 

impressos, anúncios, folhetos e peças de divulgação.  Um exemplo de slogan é o do 

McDonald’s, divulgado em todo mundo, em vários idiomas, como: Alemanha: Ich lieb es; 

Argentina: Desfrutémos; Brasil: Amo muito tudo isso; Chile: Me encanta todo eso; Colombia: 

Me encanta; França: C'est tout ce que j'aime. 

 2.4.3 - O Porta-Voz da marca - A personalidade que projeta a marca, que fala pela 

marca. Essa pessoa deve incorporar os mesmos atributos da marca que 

representa, conhecido também como o garoto propaganda da marca. Uma 

personagem que marcou muito a marca foi o Carlos Moreno (figura 3), 

que durante décadas divulgou a marca Bombril, hoje é o porta-voz da 

marca Rei do Mate. 

Figura 3: Marca Bombril e Rei do Mate. Fonte: sites das marcas 

 2.4.4 – O Mascote – Na definição de PEREZ (2011) as 

mascotes têm história, têm memória, constroem discursos e 

relacionamentos, ou seja, historicamente, as mascotes e as 

personagens constituem-se como uma expressão marcaria 

diferenciada na medi da em que incorporam elementos 

figurativos humanos ou animais e, neste sentido, passam a ter 

“vida” pelo recurso da antropomorfi ação (figura 4).  

Figura 4: Mascotes da Dolly (Dollynho) e Sadia (Lequetreque). Fonte: site das empresas 

 2.4.5 – Objeto da marca – Muitas marcas criam objetos, ícones, símbolos que são 

usados para reforçar a lembrança da marca junto ao consumidos, que em situações especificas 

podem se transformar em emblemas como botons, lembranças. Marcas como a Coca-Cola. 

 

3. BURGER KING E SUA MARCA 

 O Burger King, também conhecido pela abreviação BK, é uma grande cadeia de fast-

food, criada na Florida em1954, e hoje conta com mais de 14.000 pontos de venda em mais de 



 

100 países, com dois terços nos Estados Unidos, e muitos no Canadá. Burger King é uma 

subsidiária da empresa canadense Restaurant Brands International 

com sede em Oakville, Ontario. O sistema de franchising é o que 

operacionaliza mais de 90% dos restaurantes BK em todo o mundo. 

Criador dos conhecidos Whopper
7
, o BK atendendo globalmente 

mais de 11 milhões de consumidores por dia. O primeiro logotipo da marca Burger King, 

criado em 1954, não era associado ao principal produto da empresa, o hambúrguer. O 

logotipo (figura 5) era um meio sol estilizado, com o nome Burger King.  

Figura 5: Primeira marca do Burger King. Fonte: Site do BK 

Em 1957 a identidade visual foi modificada e a mascote da rede, o rei, passou a fazer 

parte do logotipo. Em 1969 surgia o famoso “Bun Halves”, na marca aparecia o nome Burger 

King entre duas fatias de pão de hambúrguer (figura 6), 

criado para identificar o principal produto da rede de 

fast-food, o hambúrguer, onde Burger King é sinônimo 

de hambúrguer.   

Figura 6: Evolução da marca Burger King. Fonte: Site do BK 

Este logotipo foi modernizado em 1994, quando adotou uma nova tipografia de letra. 

Ele seria substituído em 1999, quando foi lançado o 

logotipo atual (figura 7), chamado Blue Swirl, onde o 

nome Burger King ficou maior e ganhou uma tipologia 

mais moderna. As fatias de pão diminuíram e ganharam 

um efeito volumoso, tudo isso envolvido em uma fita 

azul. 

Figura 7: Logotipo Blue Swirl. Fonte: site da marca 

A criatividade da rede BK sempre tem algo novo a apresentar, em 2015, por meio de 

uma ação de Marketing de inclusão social, a franquia de Rede Burger King localizada em 

Santo Domingo, na República Dominicana, começou a oferecer estágios 

aos surdos nos seus restaurantes, além de desenvolver uma logomarca 

(figura 8) especifica para essa ação, também lançou um novo slogan, “ 

Ouvir com o coração”, a ser utili ado junto com a nova marca. 

Figura 8: Logomarca para surdos do BK. Fonte:www.surdosol.com.br 
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 Sanduíche composto por um grande hambúrguer acompanhado de maionese, alface, tomate, cebola, picles e 

ketchup. O Whooper vende mais de 2 bilhões de unidades por ano. 



 

Em 2009 o Burger King lança uma nova comunicação visual 

da sua principal marca, com a inauguração de um novo 

conceito que mistura restaurante e b ar, o BK WHOPPER 

BAR, instalado dentro do complexo CityWalk, no Universal 

Studios, Orlando.  

Figura 9: Logomarca do BK Whopper Bar. Fonte:www.surdosol.com.br 

Essa identidade visual do BK Whopper Bar (figura 9), carrega componentes mais 

quente e explosivo, muitos identificado com seu novo público alvo, o mais interessante é que, 

conforme descrito no capitulo 2, item 2.2.4, as marcas também podem ser interpretadas de 

varias formas, de acordo com Chernatony, sendo uma delas de forma abreviada, onde o BK 

baseou a criação da sua nova marca para o BK Whopper Bar.  

 

3.1. Símbolo e mascote do BK 

Os símbolos usados pela rede Burger King são a coroa e um simpático Rei (figura 10), que 

foram introduzidas no ano de 1955, como parte do 

letreiro da primeira loja inaugurada pela rede na cidade 

de Miami. Pouco depois o The King começou a aparecer 

sentado em um trono de hambúrguer segurando um 

copo gigante de Milk-shake.  

Figura 10: A Coroa da marca Burger King. Fonte: site da marca 

 

O King apesar de ter sido criado em 1957, somente nos anos 60 e 70 ele ganhou 

animação e começou a ser veiculado em anúncios dirigidos ao mercado infantil acompanhado 

do slogan Where kids are king (onde as crianças são rei). E este mesmo período o King 

ganhou a companhia de animados súditos que representavam os três mais famosos produtos 

do BK: Sir Shakes a Lot ligado ao milk-shake, o The Duke of Doubt representando 

o hambúrguer, e Wizard of Fries com as batatas fritas.  

O King, que foi aposentado em 1989, só voltaria a entrar em cena no ano de 2004 em 

uma campanha publicitária desenvolvida pela agência Crispin Porter + Bogusky de Miami. E 

o THE KING, como é chamado atualmente a mascote, voltou com força total fazendo um 

enorme sucesso, principalmente junto ao público infantil. O lançamento de uma máscara, com 

a caricatura do personagem, virou uma verdadeira febre nos Estados Unidos. O personagem 

se tornou tão famoso que foi imortalizado em cera no museu Madame Tussauds de Nova 



 

Iorque em 2007 e estrelou sua própria série de videogames para Xbox, que foram 

disponibilizados exclusivamente para os consumidores da marca BURGER KING. 

 

3.2. Slogan BK 

Desde o primeiro slogan Burger King, HOME OF THE WHOPPER, passando pela primeira 

grande promoção, criada pela agência de publicidade BBDO em 1968, com o famoso The 

Bigger  The Burger  The Better  The Burger, a marca sempre primou por campanhas criativas 

e de grande sucesso. Acompanhe abaixo alguns slogans famosos do BK (figura 11): 

1974: have it your way – (a gente faz do seu jeito) – 1982: aren’t you hungry? (você não está 

com fome?) – 1988: we do it like you'd do it. (nós fazemos como você 

faria) – 1989: sometimes you’ve gotta break the rules. (às vezes você 

tem que quebrar as regras) – 2002: burger king, you got it. (Burger 

king, você conseguiu - em comemoração aos 45 anos da rede de 

restaurante). 

Figura 11: Slogan 2004 do BK. Fonte: site da marca 

 

3.3. Objetos e lembranças e jogos do BK 

Para encantar o mercado infantil, o BK lançou vários brinquedos para meninos e meninas, a 

Polly Pocket e o Max Steel. 

 Os Games também colaboram com o aprimoramento da marca Burger King. Com ações 

de trade marketing, a BK aliada a Microsoft, criaram o Pocket Bike Racer, um jogo similar ao 

conhecido Mario Kart – XBOX, onde os jogadores correm com o Rei e seus súditos, em 

minimotos através de cinco corridas divertidas e desafiadoras. Com essa ação a BK aumentou 

suas lucros em 41% . O jogo é acompanhado do lanche Happy Meal. 

 Reforçando a teoria referente os Componentes da marca, descrito no tópico 2.3.4-Objeto 

da marca, o BK trabalha este conceito, onde o símbolo da Coroa é muito usado pela marca, se 

transforma no objeto da marca, na figura de um chaveiro, onde o consumidor além de usar a 

marca, também a divulga em uma ação one-to-one. 

 

3.4. As cores do BK 

No processo de criação da identidade visual, as cores têm grande importantes, e em vários 

casos a cor lembra e identifica a marca junto ao publico alvo. A cor gera um aspecto 

importante a marca, pois significa as diferenças de cultura e de 



 

segmento do mercado. O BK no seu inicio era representado pelas cores preto e branco (figura 

5), e logo depois passou a usar as cores vermelha e laranja (figura 7). Atualmente é possível 

encontrar em ações de marketing da BK outras cores, o marrom e o verde (figura 12).  

Figura 12: Opções de cores do BK. Fonte: site do BK 

Na tabela 1, é possível observar e estabelecer alguns critérios para o efeito visual das marcas, 

de acordo com Sullivan (2008 p.8), que em seu artigo discute o papel da cor na comunicação 

de uma mensagem aos consumidores através do marketing das marcas.  

Tabela 1: O significado das cores. Fonte: Sullivan (2008 p.8). 

Várias cores são descritas a partir de uma perspectiva mercadológica. As cores são levadas a 

sério no desenvolvimento estratégico de marketing no BK, nada impede o Burger King 

quando se trata de criar diferencial no mercado de fast-food, inventando curiosos 

hambúrgueres para atrair os consumidores, como foi o lançamento em 2016, no Japão, do 

hambúrguer totalmente vermelho, o Aka Burger (aka significa vermelho em japonês), pão, 

queijo e molho, tudo vermelho. Os fãs podem escolher entre o Samurai Beef e Samurai 

Chicken.  

Se cor é tudo, além do hambúrguer vermelho, o Burger King já havia lançado no Japão em 

2014 o Black Burger, hambúrguer totalmente na cor preta; pão, queijo, e molho pretos. 

 Vermelho é uma cor poderosa, que simboliza energia, paixão e até mesmo perigo. O vermelho funciona 
melhor com produtos ou marcas orientados para a ação, produtos associados com velocidade ou potencia 
e marcas dominantes ou icônicas. 

 Laranja muitas vezes tem a conotação de aventura e diversão. Em comparação com o vermelho, é uma 
cor que também chama a atenção e é tida como estimuladora de apetites, porém menos agressiva. O 
laranja tem sido usado para transmitir valor e descontos; recentemente ganhou associações com 
jovialidade e estilo, graças à indústria da moda. 

 Verde conota limpeza, frescor e renovação e, obviamente, cuidado com o meio ambiente, mas os 
especialistas alertam que hoje em dia é usado em demasia no mercado. É uma das cores mais 
predominantes e de maior ocorrência na natureza; por isso, muitas vezes está associada a atributos 
saudáveis. Funciona bem para produtos orgânicos e reciclados ou para marcas associadas à saúde e bem-
estar. 

 Marrom é uma cor forte, terrena, que denota honestidade e confiabilidade. Frequentemente, é tida como a 
cor favorita dos homens. Seus tons mais escuros são ricos e sólidos, enquanto outros tons funcionam bem 
como uma cor de base. O marrom costuma funcionar melhor em conjunto com outras cores. 

 Preto é clássico e forte, além de ser comum nos esquemas de cor dos profissionais de marketing como um 
componente primário ou uma cor de destaque para fontes e imagens. O preto pode transmitir poder, luxo, 
sofisticação e autoridade; pode ser usado para comercializar de tudo, desde carros e produtos eletrônicos 
atém hotéis sofisticados e serviços financeiros. 

 Branco, a cor das nuvens fofas e da neve fresca, logicamente, tem a conotação de pureza e limpeza. 
Muitas vezes é usada como uma cor de fundo ou de destaque para iluminar em esquema de cores, mas 
também pode ser usado livremente para criar associações de pureza para alimentos orgânicos ou produtos 
de higiene pessoal. O branco também pode simbolizar inovação e modernidade. 



 

 

4. PESQUISAS DA MARCA BK 

 Conhecendo bem os principais conceitos de marcas expostos no capitulo 2, somados a 

essas informações, e trançando um paralelo com os caminhos percorridos pela marca da rede 

de fast-food Burger King (capitulo 3), o objetivo agora é buscar algumas respostas no 

mercado consumidor destinado aos produtos do BK. Tomando como base, a pesquisa de 

campo devera focar em três conceitos apresentados neste estudo, sendo eles:  

4.1 Abreviatura da marca BK - Um dos questionamentos ao publico alvo do Burger King é 

referente a sua logomarca, como descrito no item 2.2.4, em função da grande exposição da 

marca em campanhas promocionais e de divulgação institucional, muitas empresas adotam 

marcas bem abreviadas, facilitando assim a sua identificação pelo consumidor, sendo a função 

do gestor da marca, facilitar o processo de intercomunicação e relacionamento junto ao 

cliente. No capitulo 3 é apresentado uma marca diferencia criada em 2009 para o lançamento 

e inauguração do BK WHOPPER BAR, um novo conceito de restaurante e bar juntos, e como 

pode ser observado na figura 9, a marca é representada pelas letras BK, abreviação da marca 

Burger King. A pergunta é se o consumidor prefere como marca institucional do Burger King 

a forma abreviada ou não. Para obter essa resposta será apresentado dois modelos de 

logomarca. 

4.2 Personalidade da marca BK - Outro questionamento será referente o tema 

Personalidade, citado no item 2.2.7 onde a marca deve atribuir valores, atributos emocionais 

com o objetivo de manter sua diferenciação. A personalidade transmitida pela marca é gerada 

pela associação da marca a uma celebridade, a uma personagem fictícia ou recorrendo a um 

objeto. Nessa ótica inclui-se as mascotes, abordado no item 2.4.4 como sendo uma expressão 

marcaria diferenciada na medida em que incorporam elementos figurativos humanos ou 

animais e, neste sentido, passam a ter “vida” pelo recurso da antropomorfi ação. A pesquisa 

quer saber se os elementos apresentados no item 3.1 respectivamente a Coroa como objeto 

simbólico do BK e o King (mascote), tem atualmente representatividade como mascote e 

objeto da marca junto ao target. E finalizando, quem o consumidor do BK indica como 

celebridade, personalidade que dispõem dos mesmos atributos de valores do Burger King. 

4.3. As cores do BK - Como última questão da pesquisa, valorizando o exposto no item 3.4 – 

As cores do BK, onde as cores têm grande importantes, e em vários casos a cor lembra e 

identifica a marca junto ao publico alvo. O próprio BK, conforme apresentado nas três figuras 

5, 6 e 7, foi representado por varias cores, como preto, vermelha, laranja, marrom e o verde 



 

(figura 12). Para auxiliar essa relação das cores e o que elas podem significar, será utilizado o 

estudo de Elisabeth Sullivan presenta na tabela 1, que apresenta uma perspectiva 

mercadológica no papel das cores no marketing das marcas. A pergunta é qual a cor ou cores 

que identifica do BK para o seu consumidor. A pesquisa será realizada com uma amostra 

aleatória, não probabilística, com 200 jovens universitários, de ambos os sexos, com idade 

entre 18 e 28 anos, moradores da cidade de São Paulo. O modelo do questionário a ser 

aplicado pode ser visto no anexo 1. 
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6. ANEXO 1 - MODELO DO QUESTIONÁRIO  
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Pesquisa da Marca Burger King 
Pesquisa                 Prof. Dr. Palandi 

QUESTIONÁRIO 
Tema: Marca Burger King              
 
Nome:                     Masc.  Fem. 

 
Idade:             18 – 20 anos            21 – 23 anos            24 – 25 anos            26 a 28 anos 

 
1. Com que frequência você vai a restaurantes tipo fast-food? 

 

Mais de uma vez por                  Uma vez por semana                 Mais de uma vez    Mais de uma vez por  
Semana                    por mês    por semestre  

 

 

2. Você já em um dos restaurantes do BURGER KING? 
 

 
SIM                     NÃO          

 

 
3. Das marcas abaixo, qual tem mais a cara do Burger King? 
 
 
 
 
 

 
1.                               2.                      

 

 

4. Qual personalidade você identifica para representar a marca Burger King?  Escolha uma área. 
 

       Cantor    Artista de cinema   Atleta       Músico 
 
       Politico               Empresário   Comediante  Chefe de cozinha              
 
 

       Qual sua sugestão: 
          Nome da personalidade: __________________________________________________________________ 
 

 
5. A COROA do Rei é o objeto que identifica o Burger King. Como você avalia essa representação. 

 
       Excelente    Boa    Regular       pode ser melhor 
 
 

       Qual sua sugestão: 
          Nome de um objeto: __________________________________________________________________ 
 

       

6. O MASCOTE do Burger King é o KING. Como você avalia essa representação. 
 

       Excelente    Boa    Regular       pode ser melhor 
 
 

       Qual sua sugestão: 

          Novo mascote: __________________________________________________________________ 
 

           
7. Qual COR você indica que mais representa o Burger King? 

 
       Vermelha       Amarela   Azul         Marrom         Verde 
 
 

       Qual sua sugestão: 
          Nome da cor: __________________________________________________________________ 
       


