
Fogo de Chão já lucra mais nos EUA do que no Brasil 
Caio Cigana 
  
A gaúcha Fogo de Chão abrirá no início de 2005, em Beverly Hills, sua quinta churrascaria nos 
Estados Unidos, com investimento da ordem de US$ 6 milhões. As outras ficam nas cidades de 
Houston, Dallas, Atlanta e Chicago. No Brasil, a rede tem quatro pontos, situados em Porto Alegre 
e São Paulo. A operação americana já é a mais lucrativa da Fogo de Chão.  
 
A meta da empresa é dobrar de tamanho até o final desta década, atingindo 18 lojas. Serão 
abertas cinco novas churrascarias nos EUA e quatro no Brasil. 
 
Fogo de Chão abrirá a quinta churrascaria nos Estados Unidos 
  
A rede de churrascarias Fogo de Chão abrirá no início de 2005, em Beverly Hills, a quinta loja nos 
Estados Unidos, mas o seu plano de expansão, em cidades norte-americanas e brasileiras, já está 
traçado até 2010. Com o novo ponto, onde a empresa espera celebridades de Hollywood, serão 
nove restaurantes: cinco nos EUA e quatro no Brasil. A meta da Fogo de Chão é dobrar de 
tamanho, atingindo 18 lojas até o final desta década. Cinco novas churrascarias serão abertas nos 
EUA, em cidades com mais de 2 milhões de habitantes, e quatro no Brasil.  
 
Em solo norte-americano, onde a rede somou, apenas neste ano cerca de 1 milhão de clientes, 
Houston, Dallas, Atlanta e Chicago já saboreiam o tradicional espeto corrido sob o símbolo de 
fartas costelas assadas por horas a fio no braseiro.  
 
Em Houston, o mais famoso entre os clientes assíduos é o ex-presidente George Bush, pai do 
atual inquilino da Casa Branca. Ele se tornou freqüentador após experimentar o serviço em São 
Paulo.  
 
No Brasil, são quatro pontos. Três na capital paulista e um em Porto Alegre, onde há 25 anos, sob 
um rústico galpão coberto de capim santa-fé, os irmãos Coser (Arri e Jair) e Ongaratto (Aleixo e 
Jorge) começaram a construir esta grife do churrasco. O plano de expansão no Brasil, revela um 
dos sócios, Arri Coser, envolve quatro novas churrascarias, sendo "duas ou três em São Paulo".  
 
Com o dobro de restaurantes, a Fogo de Chão também pretende dobrar o faturamento, projetado 
em US$ 65 milhões para este ano. Coser avalia que, quando a meta for alcançada, empresa já 
terá musculatura para servir o espeto corrido em outros continentes.  
 
Ele lembra que os sócios, quando decidiram investir nos EUA, nos primeiros anos do Plano Real, 
foram beneficiados pela paridade entre o dólar e a moeda brasileira, tornando os custos de 
implantação suportáveis. Por isso, o euro valorizado, no momento, faz a rede descartar a Europa, 
por enquanto. "Mas temos convites para o mundo inteiro", destaca o empresário, lembrando que 
a rede segue a filosofia de não arriscar um passo maior do que as pernas.  
 
Coser conta que a empresa recebe praticamente uma oferta por dia de venda ou aluguel de 
pontos em várias cidades norte-americanas, mas os critérios para a escolha são rigorosos. A 
definição, explica, não será feita pela vontade de estar nesta ou naquela cidade, mas pela 
viabilidade do negócio.  
 
No Brasil, a expansão a partir de 2010 pode ocorrer na forma que Coser chama de "franquia 
interna", como ocorre em Porto Alegre. Na loja desta cidade, o gerente Valmir de Oliveira é 
considerado "dono"do negócio, pagando à rede pelo aluguel do imóvel e um percentual do 
faturamento. Mas o modelo deverá ser utilizado apenas com pessoas de confiança da casa, como 
gerentes de outros pontos.  
 



Segundo Coser, cada novo restaurante no Brasil demanda investimento de cerca de R$ 5 milhões. 
No caso da loja de Beverly Hills, o aporte foi de US$ 6 milhões.  
 
À reboque do tradicional churrasco gaúcho, a Fogo de Chão promove ainda outros produtos 
brasileiros. Em sua carta de vinhos, por exemplo, a rede oferece dois rótulos da Vinícola Miolo, de 
Bento Gonçalves (RS), contribuindo para a divulgação da bebida nacional. "Também temos quatro 
marcas de cachaça e a caipirinha é o drink mais pedido", informa Coser.  
 
De acordo com a cidade, o espeto corrido custa entre US$ 46,50 e US$ 49,50 por pessoa, um 
preço considerado competitivo nos EUA, "onde a gastronomia movimenta mais de US$ 1 trilhão 
por ano".  
 
Conceito  
 
O empresário, que comemora o reconhecimento da imprensa norte-americana e os vários prêmios 
já conquistados nos EUA, não teme que o churrasco possa ser apenas moda para os consumidores 
do maior mercado do mundo.  
 
"Temos fartura, rapidez de fast food e qualidade de restaurante francês. É um conceito que pode 
vencer em qualquer parte do mundo. Quando se tem comida boa, serviço bom e ambiente 
aconchegante, não é moda", ressalta Coser, com segurança.  
 
Além dos 350 funcionários no Brasil, que recebem cerca de 600 horas/ano de aulas sobre língua 
inglesa e conceitos de gastronomia e vinhos, a Fogo de Chão tem outros 450 colaboradores nos 
EUA. Destes, cerca de 80 são brasileiros, atuando como chefes churrasqueiros ou em funções 
administrativas. Os garçons, norte-americanos, trabalham de bombachas e lenço vermelho no 
pescoço.  
 
Coser admite que recebe muitos pedidos de transferência de funcionários para os EUA, mas isso 
só se efetiva após o colaborador permanecer um certo tempo na empresa e ganhar confiança.  
 
Nos EUA, o volume de carne consumido chega a 100 toneladas por mês, em cortes como 
rumpsteak (picanha), rip (costela), hump (cupim) e top sirloin with trip-tip (alcatra com 
maminha). No Brasil, o consumo é menor, da ordem de 65 toneladas/mês.  
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