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Pela primeira vez, uma rede de restaurantes de beira de estrada é alvo de aquisição no Brasil. 
A International Meal Company (IMC), holding de empresas do setor de alimentação controlada 
pelo fundo de private equity americano Advent International na América Latina, comprou 
100% do capital da Frango Assado, a segunda maior cadeia brasileira de restaurantes de 
rodovias. A rede possui 12 estabelecimentos ao longo das sete principais rodovias do Estado 
de São Paulo e deve faturar cerca de R$ 180 milhões neste ano.   
 
O valor da transação não foi revelado. Os recursos para bancar a aquisição vieram do próprio 
caixa da IMC e de um empréstimo de longo prazo levantado com o Bradesco.   
 
"O mercado (de restaurantes de rodovias) ainda apresenta um baixo grau de profissionalismo 
no Brasil. No Chile e na Espanha o setor evoluiu muito nos últimos dez anos, com o 
desenvolvimento econômico desses países", disse Peter Furukawa, presidente da IMC no 
Brasil.   
 
A Frango Assado cresce a taxas de 12% ao ano. As negociações para compra iniciaram-se em 
maio deste ano, quando a IMC decidiu buscar oportunidades no setor, afirmou o executivo.   
 
Para 2009, Furukawa prevê abrir pelo menos três novos restaurantes em São Paulo. "Vamos 
nos concentrar no Estado neste primeiro momento", disse ele, que, além de prospectar 
imóveis em beira de estrada, quer comprar postos de combustíveis. As licenças ambientais 
para a abertura de novos postos não são fáceis de se obter. A maior rede do setor, a Graal, 
tem mais de 20 restaurantes em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.   
 
Os pontos da Frango Assado ficam próximos da cidade de São Paulo a distância máxima é de 
150 km. Os estabelecimentos possuem padarias, lanchonetes, restaurantes, lojas de 
conveniência, lotéricas, bancas de jornais, entre outros serviços.   
 
Com a Frango Assado, a IMC se dá por satisfeita neste momento. "Não planejamos fazer mais 
aquisições (no setor)", disse Furukawa. A rede é a terceira incorporada no Brasil pela IMC, que 
controla o Grupo RA, líder de serviços de alimentação em aeroportos, e o Viena, líder na área 
de restaurantes e cafés. A IMC é dona da La Mansión, no México, e controla a Empresas 
Santana, que atua em Porto Rico e República Dominicana.   
 

 
Leia mais: 
 
Rede Viena vai ao México e Porto Rico  
 
A IMC vai abrir restaurantes com a marca brasileira Viena no México e em Porto Rico e irá 
inaugurar no Brasil um restaurante com a bandeira mexicana Bistrô Mosaico no ano que vem. 
As unidades do Viena no exterior devem ser inauguradas neste ano ou no início de 2009.   
 
"Existe muita sinergia que podem ser exploradas entre as nossas operações de restaurantes 
no Brasil, México e Porto Rico", afirmou Peter Furukawa, presidente no Brasil da IMC, holding 
que controla os negócios no setor de alimentação na América Latina do fundo americano 
Advent.   
 
Com a aquisição da cadeia Frango Assado, Furukawa prevê que o faturamento anualizado da 
IMC chegue a R$ 480 milhões em 2008 no Brasil. O executivo não descarta exportar a 
bandeira recém-comprada de restaurantes de estrada. "Mas não estamos analisando isso 
ainda".   
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