
IDENTIDADE NOVA
Depois de adquirir rede
de restaurantes instala-
dos às margens de rodo-
vias paulistas, empresa
estrangeira faz investi-
mento de R$ 36 milhões
em modernização e pro-
gramação visual

grupo que reúne as empresas de alimen-
tação do fundo americano Advent Inter-
national, fará o primeiro investimento nos
restaurantes Frango Assado desde a aqui-
sição da rede, em setembro do ano pas-
sado. A empresa destinará, nos próximos
18 meses, R$ 36 milhões para a moderni-
zação da marca e de suas 12 unidades. A
primeira loja dentro do novo conceito será
a de Cajamar, localizada no Km 44 da Ro-
dovia dos Bandeirantes. O investimento
nessa unidade é de R$ 3 milhões. A rede
receberá ainda um investimento de R$ 7
milhões este ano.
De acordo com o diretor de desenvolvi-
mento e marketing da IMC, Enric Besaldu-
ch, a empresa busca um posicionamento
ainda mais competitivo para a rede, pre-
sente em sete rodovias paulistas. "A ini-
ciativa segue uma tendência mundial de
renovação e adequação aos novos hábitos
dos consumidores", afirmou.
Já neste mês os consumidores podem
conferir as mudanças na unidade de Caja-
mar, como ar-condicionado, acesso inter-
no aos banheiros, novo mobiliário e placas
de sinalização, e ainda novo conceito de
atendimento que, em breve, se estenderá
às demais lojas da rede.
A Frango Assado, por onde passam diaria-
mente 50 mil consumidores, contará ainda

com novos serviços, como o buffet self service e um corner da
confeitaria e cafeteria Brunella. Marca da IMC, a confeitaria pau-
lista oferecerá sorvetes e bolos em fatias.
O projeto da nova identidade, desenvolvido pela agência Blue-
Box Design, compreendeu o rejuvenescimento do Frangolino,
mascote da rede, passando pela concepção da comunicação
visual interna da loja até o novo visual da frota de caminhões e
os painéis de estrada. Os restaurantes contarão ainda com pa-
pel de bandeja, guardanapos e copos identificados com a nova
logomarca, além de novos uniformes para os funcionários. Para
comunicar a novidade, a IMC distribuirá folders que contêm tam-
bém informações úteis para os clientes, usuários de estrada.

HISTÓRIA
Fundado em 1952, o Frango Assado nasceu como uma barraca
de frutas chamada São Cristóvão, na Via Anhanguera, em Louvei-
ra, interior paulista. Hoje são 12 unidades localizadas em Itu, Su-
maré, Jacareí, São José dos Campos, Irupeva, Diadema, Atibaia,
Caieiras e Cajamar, cidades que ficam a urna distância máxima
de 150 km de São Paulo. Entre os serviços oferecidos estão pada-
rias, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência, lotéricas,
bancas de jornais, entre outros.
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