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O fundo americano Advent implementou nos negócios familiares que adquiriu no país, como a 
rede gaúcha de material de construção Quero-Quero e a cadeia paulista de restaurantes de 
beira de estrada Frango Assado, uma estrutura similar à das grandes companhias, com direito 
a membros renomados no conselho de administração, software de gestão SAP, além de 
gestores profissionais na área financeira e de suprimentos. Até serem compradas pelo fundo, 
essas empresas, tocadas pelos fundadores ou herdeiros, não tinham porte suficiente para 
bancar tais "luxos".   
 
Na Quero-Quero, por exemplo, Luiz Alves, diretor da Advent no Brasil, conseguiu trazer dois 
nomes conhecidos no setor de varejo para o conselho de administração da varejista do interior 
do Rio Grande do Sul: Luiz Antonio Carvalho, ex-CEO da C&A na América Latina, e Flávio 
Jansen, ex-presidente do Submarino. Carvalho traz na bagagem seu conhecimento de crédito 
para consumo a C&A é dona do banco IBI e Jansen deve contribuir para o desenvolvimento do 
e-commerce da varejista gaúcha, afirma Alves.   
 
A Quero-Quero possui um papel importante na estratégia de crescimento do Advent no 
mercado brasileiro. A rede gaúcha abriu as portas do varejo ao fundo americano, que está 
prospectando mais aquisições no país(ver reportagem ao lado). "O varejo é um negócio que 
está no foco do Advent em todo o mundo. No México, por exemplo, nós temos a Milano, que é 
uma varejista de vestuário para as classes C e D", diz Alves.   
 
Dinheiro não parece ser um obstáculo para aquisições neste momento. Além de ter captado 
US$ 1,3 bilhão em um fundo de investimentos específico para a América Latina, o Advent 
possui ainda outro fundo para investimentos globais, de US$ 10,5 bilhões, que poderia bancar 
aquisições no país. "Como as economias maduras são as que estão sofrendo mais com a crise, 
a América Latina ganhou atratividade", diz Alves.   
 
Contudo, não está definido ainda se as próximas aquisições no setor de varejo ficarão sob um 
mesmo guarda-chuva. O plano de expansão da Quero-Quero que prevê saltar de 170 para 400 
lojas em cinco anos já contempla aquisições. No setor de restaurantes, o Advent colocou todas 
as operações na América Latina numa cesta só, a International Meal company (IMC). No Brasil, 
a holding é hoje a controladora do Frango Assado, do Viena e da RA, que opera restaurantes 
em aeroportos e é dona da rede de doceiras Brunella.   
 
Se analisadas por dentro, essas três operações são muito mais semelhantes do que parecem 
ser à primeira vista, afirma Peter Furukawa, presidente da IMC no Brasil. O Advent vem 
conseguindo obter atraentes ganhos de escala ao centralizar várias áreas estratégicas, o que 
não era possível antes, quando os três negócios não "conversavam" entre si.   
 
Os departamentos de compras do Frango Assado, do Viena e da R.A. foram unificados e quem 
está a cargo dessa tarefa é Andréia Pires, uma ex-diretora de compras de mercearia do Wal-
Mart no Brasil e que foi contrata pela IMC em março deste ano.   
 
"Trouxemos profissionais com expertise em supermercados, para colocar ordem no processo 
de compras", diz Furukawa. O atual CFO da IMC , Vladimir Santos, o executivo responsável 
pela área financeira da empresa, também veio do Wal-Mart. As cozinhas dos três negócios 
também passaram a atuar de forma integrada e, no futuro, devem ser unificadas.   
 
Engana-se quem diz que os fundos de private equity ganham dinheiro ao comprar empresas 
baratas para vendê-las por uma valor caro no futuro, afirma Luiz Alves. Uma grande parte do 
lucro do Advent nas aquisições 90% pelo menos vem do aumento da geração de caixa das 
companhias, o que requer suor dos executivos que estão à frente dos negócios.   
 
Segundo Furukawa, dois terços do retorno financeiro obtido com as operações deve-se ao 
aumento do Lajida (lucro antes das despesas com juros, depreciação e amortização). "Deste 



total, dois terços são obtidos por meio da expansão da rede e um terço com os ganhos 
operacionais", diz o executivo.   
 
Há uma diferença grande entre as aquisições feitas pelos fundos de private equity nos Estados 
Unidos e no Brasil. Nos EUA, onde as companhias são maduras, os fundos entram nas 
empresas para reduzir despesas, cortar cabeças. "No Brasil, ao contrário, nosso objetivo é 
acelerar o crescimento, o que significa oportunidades para quem trabalha nessas empresas", 
diz Furukawa. A IMC deve chegar neste ano a um faturamento anualizado de R$ 500 milhões 
no Brasil mais do que o dobro de 2007, quando a holding faturou R$ 220 milhões. Para 2009, 
Furukawa prevê atingir R$ 600 milhões em vendas. Em três anos, a meta é transformar a IMC 
em uma empresa de R$ 1 bilhão.   
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