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Rede de fast food
Carl’s Jr. chega ao País
Grupo IMC vai representar a marca na América Latina e tem planos
para abrir lanchonetes ao lado dos restaurantes da rede Frango Assado

DIVULGAÇÃO

Márcia De Chiara

O tradicional hambúrguer es-
tá abandonando o rótulo de ali-
mentação rápida e barata. A re-
de de americana de lanchone-
tes Carl’s Jr. abre hoje sua pri-
meira loja no Brasil, no Aero-
porto de Guarulhos (SP), com
a proposta de dar ao sanduí-
che um ar de sofisticação.

“O nosso hambúrguer será
premium, com tamanho maior
do que o da concorrência e pre-
ços entre 20% e 30% acima da
média do mercado”, diz Marcelo
Ferraz, diretor de marketing e
produtos do Grupo IMC. A em-
presa fechou um contrato com o
Grupo CKE, da Califórnia
(EUA), onde a marca nasceu em
1941, para operar com exclusivi-
dade a rede na América Latina.
Já abriu restaurantes no México,
Panamá e Porto Rico. Agora che-
gou a vez do Brasil, considerado
o maior mercado para a rede pa-
ra a região.

Ferraz não revela valores in-
vestidos nem detalha planos.
Mas dá pistas, ressaltando que a
expansão não será por meio de
franquias, mas operado pela em-
presa. O Grupo IMC, especializa-
do no segmento de alimentação
em áreas muito movimentadas,
como shoppings, aeroportos e
estradas, tinha 332 restaurantes
espalhados pelo País até setem-
bro deste ano e faturamento su-
perior a R$ 800 milhões. Entre
as principais marcas do Grupo
estão Viena, Frango Assado, Bru-
nella e Batata Inglesa.

O diretor de relações com in-
vestidores, Neil Amereno, diz
que a intenção é abrir um restau-
rante Carl’s Jr. ao lado de outro
Frango Assado. Essa rede, com-

prada em 2008, tem 25 lojas espa-
lhadas entre os Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Ge-
rais. Portanto, de saída, o plano é
ter pelo menos 25 restaurantes
com a nova marca.

Ferraz destaca que não se cor-
re o risco de canibalização ao
abrir um restaurante ao lado do
outro porque os públicos são di-
ferentes. “Nossa ideia não é atin-
gir as classes de menor renda,
mas um segmento jovem de clas-
se média alta num ambiente ba-
cana”, diz o executivo. Ele expli-
ca que os pratos serão prepara-

dos na hora e servidos na mesa.

Briga. “Essa marca não vai bri-
gar com as tradicionais no seg-
mento de hambúrguer, como
Bob’s, McDonald’s, Burguer
King, mas com as redes nacio-
nais, como a Lanchonete da Ci-
dade”, diz Enzo Donna, diretor
da ECD Food Service, consulto-
ria especializada em fast food.

Para o consultor, o rápido cres-
cimento do mercado de refei-
ções fora de casa, de 15% a 16% ao
ano entre 2005 e 2011, impulsio-
nado pelo processo de redistri-
buição de renda e mobilidade so-
cial, chama a atenção de marcas
estrangeiras. “Nenhum merca-
do tem crescido a essas taxas”,
diz.

Ele acrescenta que em 2014, a
fatia gasta pelos moradores do
Sudeste do País com comida fo-
ra de casa no total da alimenta-
ção vai se equiparar ao dos ameri-
canos, como proporção do total
das despesas com comida.

Premium. Sanduíche será feito na hora e servido na mesa
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A LE MANS CHEGOU EM OSASCO. 
VENHA CONHECER A NOVA LOJA E APROVEITE AS OFERTAS.

AIRCROSS GLX 1.6 16V FLEX 2013
COMPLETÍSSIMO 

AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
RODAS DE LIGA LEVE, FARÓIS DE NEBLINA E CD MP3 

www.citroen.com.br

R$ 45.990
FRETE E PINTURA METÁLICA NÃO INCLUSOS

À VISTA A PARTIR DE

R$ 55.990
FRETE E PINTURA METÁLICA NÃO INCLUSOS

À VISTA A PARTIR DE

Veículos em conformidade com o PROCONVE. C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13 anunciado à vista a partir de R$ 45.990,00. Veículo anunciado com taxa de 0% a.m. válida somente com entrada de 60% e saldo restante em 36 vezes de R$ 526,00. Valor total  fi nanciado: R$ 46.990,00. Primeira parcela com data de vencimento 
em janeiro de 2013. Grátis Rodas de Liga Leve 15” e CD MP3. Aircross GLX Automático 1.6 16V Flex 12/13 anunciado à vista a partir de R$ 55.990,00. Veículo anunciado com taxa de 0% a.m. válida somente com entrada de 60% e saldo restante em 36 vezes de R$ 639,00. Valor total   fi nanciado: R$ 56.598,00. Primeira 
parcela com data de vencimento em janeiro de 2013. Frete e pintura metálica no valor de R$ 990,00 à vista cada, não inclusos nos valores à vista dos veículos anunciados e em suas respectivas parcelas. Taxas e promoções acima anunciadas válidas a partir do dia 28/11/2012 enquanto durarem os estoques, sendo o estoque 
atual de 05 unidades por veículo anunciado. Todos os   fi nanciamentos acima anunciados são através de CDC pelo agente   fi nanceiro Le Mans. IOF e TC não inclusos nos   fi nanciamentos acima anunciados e suas respectivas parcelas. TC à vista no valor de R$ 999,00. Crédito sujeito à aprovação. Reservamo-nos o direito de corrigir 
possíveis erros de digitação. Imagens meramente ilustrativas. Ofertas válidas até 29/11/2012. Se beber não dirija.
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VENHA CONHECER O

CITROËN C3.

À PRONTA ENTREGA

AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, 
AR-CONDICIONADO, PARA-BRISA ZENITH

E RODAS DE LIGA LEVE

AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, AR-CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA

C3 PICASSO 1.5 FLEX 2013
COMPLETÍSSIMO

ENTRADA 
+36X DE 
R$ 526

ENTRADA 
+36X DE 
R$ 639

TAXA 
DE JUROS 
0% A.M.
EM 36X

Le Mans Anhaia Mello • (11) 2067.5000 | Av. Profº Luiz Ignácio Anhaia Mello, 1863

Le Mans Osasco • (11) 2284.4000 | Av. Manoel Pedro Pimentel, 959

 RODAS DE LIGA E CD MP3 GRÁTIS  + CÂMBIO AUTOMÁTICO

ENZO DONNA
DIRETOR DA
ECD FOOD SERVICE
“A briga não será com
as (empresas) tradicionais
no segmento de
hambúrguer.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 nov. 2012, Economia & Negócios 2, p. B19.




