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O Rank Group PLC divulgou ontem que pode vender sua rede de restaurantes Hard 
Rock Café para se concentrar no negócio de jogos na Inglaterra. As ações do grupo 
subiram após o anúncio que serão estudadas "opções estratégicas para o Hard 
Rock". 
 
No ano passado, o Rank Group vendeu sua divisão de DVDs e a unidade de 
produção de filmes. Os cinemas Odeon e os estúdios Pinewood também já 
pertenceram ao grupo. 
 
A venda dos restaurantes temáticos Hard Rock Café deixaria o Rank Group 
concentrado apenas em suas operações de cassinos e bingos - em um momento em 
que se prevê um relaxamento nas leis que controlam essas atividades no Reino 
Unido. 
 
"O Hard Rock continua com negócios fortes e está entrando em uma nova fase de 
desenvolvimento. Resolvemos de comum acordo conduzir uma revisão de suas 
opções estratégicas", anunciou o Rank Group em nota divulgada ontem. 
 
A receita dos restaurantes operados pelo Rank Group cresceu 8% ao redor do 
mundo e as vendas aumentaram 6% no último semestre. 
 
O primeiro Hard Rock Café, restaurante decorado com guitarras e temas musicais, 
foi construído em 1971, em Londres, e atualmente existem 120 lojas em 40 países 
- duas no Brasil: em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Do total, 30% operam 
como franquias. 
 
Recentemente, algumas lojas passaram a funcionar, além de restaurantes, como 
hotéis e cassinos. O grupo Rank, que controla 36 cassinos e a rede de bingos 
Mecca, sinaliza há meses que pretende focar seus negócios nessa área. Isso porque 
o parlamento inglês estuda permitir conglomerados no estilo Las Vegas na Grã-
Bretanha, mas a oposição teme que haja uma explosão de casos de vício em jogo. 
 
Segundo o Rank Group, a receita de seus cassinos Grovesnor cresceu 8% no 
semestre, assim como as contratações. Nas últimas semanas, porém, o movimento 
_ e as contratações_ caíram um pouco por causa do calor e da Copa do Mundo na 
Alemanha. Ontem, as ações da empresa tiveram alta de 2,9%, fechando em US$ 
3,77. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jul. 2006, Economia, p. B12. 
 


