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FATO RELEVANTE
A BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. ("Companhia"), em atendimento ao
disposto no artigo 157, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e à Instrução CVM nº
358/2002, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que os membros do Conselho
de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovaram por unanimidade o início do
processo de transição em sua presidência, escolhendo Ariel Grunkraut (Ariel), atual VicePresidente de Vendas, Marketing, e Tecnologia, como sucessor do atual CEO, Iuri Miranda (Iuri).
Ariel, um dos sete sócios-fundadores que criaram a Companhia em 2011, é formado em
Administração de Empresas e tem especialização pela Fundação Getúlio Vargas. À frente da Área
de Vendas da empresa, contribuiu para que a marca Burger King apresentasse ganhos
expressivos de market share em todos os últimos 10 anos, aumentando sua participação de
mercado em cinco vezes entre 2012 e 2021. Foi responsável pela bem-sucedida estratégia de
marketing que transformou o Burger King na marca de fast food preferida do brasileiro. Liderou
campanhas históricas da rede no Brasil, tendo sido escolhido entre os profissionais de marketing
de maior destaque do ano no Prêmio Caboré de 2019 e eleito pela Forbes um dos dez melhores
CMOs do país em 2020. Dois anos atrás, assumiu também a área de Tecnologia da companhia,
onde iniciou um intenso processo de digitalização com foco na união de dados e criatividade, e
desenvolveu o primeiro programa de Fidelidade do mercado de fast food no país. Como resultado
desse trabalho, as vendas digitais, que eram inexistentes no primeiro ano de atuação da
Companhia, hoje representam um terço do total de vendas da BK Brasil. Além disso, através do
uso intensivo de dados e tecnologia, tem obtido sucesso na personalização de ofertas e na nova
estratégia de precificação e revenue management, conseguindo atingir, nos últimos trimestres, a
melhor margem bruta da série histórica da empresa. Além dessas realizações, foi determinante
para a escolha o fato de que Ariel incorpora todos os valores da cultura da Companhia,
principalmente no que diz respeito ao foco em resultados e ao desenvolvimento de pessoas.
A BK Brasil agradece o comprometimento, a determinação e a visão empreendedora que Iuri
agregou à gestão da Companhia e suas marcas no Brasil nos últimos 12 anos. Sob seu comando,
a empresa foi de 47 a 945 lojas, tornando-se a maior operadora de restaurantes do Brasil e uma
das maiores do mundo. O executivo liderou projetos cruciais para que a Companhia atingisse
esse patamar, como a abertura de capital em 2017 e a chegada da marca Popeyes ao Brasil. Iuri
entrega ao novo CEO uma Companhia com receita bruta total das marcas Burger King e Popeyes
acima de R$ 4 bilhões, mais de 15 mil colaboradores diretos, um crescimento acelerado das
vendas e margem, além de um significativo potencial de expansão do negócio.
Iuri e Ariel dão início agora à execução do plano de sucessão planejado, que se estenderá até o
final do ano de 2022, visando a assegurar uma transição estruturada e bem-sucedida.
Dada a vasta experiência profissional e o conhecimento dos mercados de varejo brasileiro e
internacional, é intenção do atual Conselho de Administração da Companhia, convidar o Iuri para
integrar a próxima chapa a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, para o biênio 2023
a 2025.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações
relevantes relacionadas a essa mudança por meio de seus canais habituais de divulgação de
informações periódicas e eventuais, quais sejam, o site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.burgerking.com.br/ri).
Barueri, 25 de maio de 2022
___________________________
Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães
Diretor de Relações com Investidores
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RELEVANT FACT
BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. ("Company"), in compliance with the
provisions of article 157, § 4, of Law 6,404, of December 15, 1976, and CVM Instruction 358/2002,
hereby informs its shareholders and the market in general that the members of the Board of
Directors, in a meeting held on this date, unanimously approved the beginning of the transition
process in their presidency, choosing Ariel Grunkraut (Ariel), current Vice President of Sales,
Marketing, and Technology, as successor to the current CEO, Iuri Miranda (Iuri).
One of the seven founding partners who created the Company in 2011, Ariel holds a degree in
Business Administration and a specialization from Fundação Getúlio Vargas. As the head of the
company's Sales department, he contributed to the Burger King brand presenting significant gains
in market share over the last 10 years, increasing its market share five times between 2012 and
2021. He was responsible for the successful marketing strategy that transformed Burger King into
Brazil’s favorite fast food brand. He led historic campaigns for the brand in Brazil, having been
recognized as one of the most outstanding marketing professionals of the year at the 2019 Caboré
Award and elected by Forbes as one of the ten best CMOs in the country in 2020. Two years ago,
he also took over the Technology department of the company, where he started an intense
process of digitalization focused on the combination of data and creativity, and developed the first
loyalty program in the fast food market in the country. As a result of this work, digital sales, which
were non-existent in the Company's first year of operation, now represent one third of BK Brasil's
total sales. In addition, through the intensive use of data and technology, he has been successful
in personalizing offers and in implementing a new pricing and revenue management strategy,
achieving, in recent quarters, the best gross margin in the Company's historical series. In addition
to these achievements, the fact that Ariel embodies all the values of the Company's culture was
decisive for the choice, especially with regard to the focus on results and the development of
people.
BK Brasil is grateful for the commitment, determination, and entrepreneurial vision that Iuri has
brought to the management of the Company and its brands in Brazil over the last 12 years. Under
his command, the company grew from 47 to 945 stores, becoming the largest restaurant operator
in Brazil and one of the largest in the world. The executive led crucial projects for the Company
to reach this level, such as the IPO in 2017 and the arrival of the Popeyes brand in Brazil. Iuri
hands over to the new CEO a business with estimated gross revenue of over BRL 4 billion for the
Burger King and Popeyes brands, more than 15,000 employees, accelerated growth in sales and
margin, in addition to significant potential for business expansion.
Iuri and Ariel are now starting to execute the succession plan, which will run until the end of 2022,
with a view to ensuring a structured and successful transition.
Given his vast professional experience and knowledge of the Brazilian and international retail
markets, it is the intention of the Company's current Board of Directors to invite Iuri to be part of
the next list to be submitted to the General Shareholders' Meeting, for the 2023-2025 biennium.
The Company will keep its shareholders and the market informed of any relevant updates related
to this change through its usual channels for disclosing periodic and occasional information,
namely, the CVM website (www.cvm.gov.br), B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) and
the Company (www.burgerking.com.br/ri).
Barueri, May 25, 2022
___________________________
Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães
Investor Relations Director

