PROSPECTO DEFINITIVO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA
E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

IMCH3

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ n.º 08.936.792/0001-12 --- NIRE 35.300.343.531
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, cj. 1803, 18º andar, CEP 01452-000, São Paulo, SP
30.545.167 Ações Ordinárias
Valor Total da Oferta: R$412.359.754,50
Código de Negociação das Ações na BM&FBOVESPA S.A. --- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros: ‘‘IMCH3’’
Código ISIN: ‘‘BRIMCHACNOR4’’
No contexto desta Oferta, conforme definida abaixo, o Preço por Ação é de R$13,50
A International Meal Company Holdings S.A. (‘‘Companhia’’) e o Fundo de Investimento em Participações --- Brasil Empreendimentos (‘‘Acionista Vendedor’’), o Banco BTG Pactual S.A. (‘‘BTG Pactual’’ ou ‘‘Coordenador
Líder’’), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (‘‘Credit Suisse’’), o Banco Santander (Brasil) S.A. (‘‘Santander’’), o Banco Bradesco BBI S.A. (‘‘Bradesco BBI’’) e o Banco Itaú BBA S.A. (‘‘Itaú BBA’’ e, em conjunto
com o Coodernador Líder o Credit Suisse, o Santander e o Bradesco BBI, os ‘‘Coordenadores da Oferta’’) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 22.214.667 ações ordinárias de
emissão da Companhia (‘‘Oferta Primária’’) e secundária de, inicialmente, 8.330.500 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor (‘‘Oferta Secundária’’), todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (‘‘Ações’’), a ser realizada no âmbito da Oferta (conforme abaixo definida).
A oferta pública compreende a distribuição de Ações a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (‘‘CVM’’) nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (‘‘Instrução CVM 400’’), sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, e com a participação de determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros por eles convidadas (‘‘Instituições Consorciadas’’ e ‘‘BM&FBOVESPA’’, respectivamente, sendo que as Instituições Consorciadas em conjunto com os Coordenadores da Oferta são
definidos como ‘‘Instituições Participantes da Oferta’’). Foram também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital Corp., Credit Suisse Securities (USA), LLC, Santander Investment
Securities Inc., Bradesco Securities Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc. (‘‘Agentes de Colocação Internacional’’) e por determinadas instituições financeiras contratadas, exclusivamente junto a investidores institucionais
qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da América, conforme alterado (‘‘Regra 144A’’ e ‘‘Securities Act’’,
respectivamente), em operações isentas de registro previstas no Securities Act, e a investidores residentes nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos
previstos no Regulamento S do Securities Act (‘‘Regulamento S’’), observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados
pelo Conselho Monetário Nacional (‘‘CMN’’), pelo Banco Central do Brasil (‘‘BACEN’’), pela CVM e demais legislações brasileiras aplicáveis, nos termos do Contrato de Colocação Internacional (‘‘Placement Facilitation
Agreement’’ e ‘‘Oferta’’, respectivamente). Não foi e nem será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (‘‘SEC’’) ou em qualquer agência
ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil. As Ações não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme
definido no Regulamento S, exceto de acordo com isenções de registro nos termos do Securities Act.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, em até 4.581.774 ações de emissão da Companhia das quais até 2.290.887
novas ações a serem emitidas pela Companhia e até 2.290.887 ações de emissão da Companhia de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas
(‘‘Ações do Lote Suplementar’’), conforme opção outorgada pela Companhia e pelo Acionista Vendedor ao Credit Suisse, as quais serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser
constatado no decorrer da Oferta (‘‘Opção de Lote Suplementar’’). O Credit Suisse terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações
Ordinárias de Emissão da International Meal Company Holdings S.A. (‘‘Contrato de Distribuição’’) e por um período de até 30 dias contados, inclusive, da data de início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA, de
exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações no momento em que foi
fixado o Preço por Ação (conforme abaixo definido) tenha sido tomada em comum acordo entre os Coordenadores da Oferta.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) poderia ter sido, mas não foi, a critério do Acionista
Vendedor, desde que em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 20% das Ações inicialmente ofertadas, ou seja, 6.109.033 ações de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista
Vendedor, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (‘‘Ações Adicionais’’).
O preço por Ação (‘‘Preço por Ação’’) foi fixado com base no resultado do processo de coleta de intenções de investimento (‘‘Procedimento de Bookbuilding’’), conduzido pelos Coordenadores da Oferta junto aos
Investidores Institucionais (conforme definidos neste Prospecto), em conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400 e de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (‘‘Lei das Sociedades por Ações‘‘), refletindo a demanda e o valor pelo qual os Investidores Institucionais (conforme definidos neste Prospecto) apresentaram suas ordens de investimento no
contexto da Oferta. Os Investidores Não-Institucionais (conforme definidos neste Prospecto) não participaram do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participaram da fixação do Preço por Ação.
(1)(2)

Preço (R$)

Comissões (R$)

Por Ação Ordinária .....................................
Oferta Primária ...........................................
Oferta Secundária.......................................

13,50
299.898.004,50
112.461.750,00

0,68
14.994.900,23
5.623.087,50

12,83
284.903.104,28
106.838.662,50

Total ..........................................................

412.359.754,50

20.617.987,73

391.741.766,78

(1)
(2)

Recursos Líquidos (R$)

(1)(2)

Sem dedução das despesas da Oferta.
Sem considerar as Ações do Lote Suplementar.

A realização da Oferta Primária foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 17 de janeiro de 2011, cuja ata foi publicada no jornal ‘‘Valor Econômico’’ e no Diário Oficial do Estado de São Paulo
em 17 de fevereiro de 2011 e registrada em 31 de janeiro de 2011 na Junta Comercial do Estado de São Paulo (‘‘JUCESP’’) sob o número 44566/11-6. A determinação da quantidade de Ações objeto da Oferta Primária e o efetivo
aumento do capital da Companhia, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na subscrição de Ações objeto da Oferta Primária, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei Sociedades por Ações, assim como o Preço por
Ação foram deliberados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 03 de março de 2011, cuja ata foi publicada no jornal ‘‘Valor Econômico’’ na data de publicação do anúncio de início da Oferta, qual seja,
04 de março de 2011, e será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e registrada na JUCESP.
A Oferta Secundária foi aprovada em Assembleia Geral de Quotistas do Acionista Vendedor em 14 de janeiro de 2011 e o Preço por Ação foi aprovado pela Assembleia Geral de Quotistas do Acionista Vendedor em 03 de março
de 2011.
Registro na CVM em 04 de março de 2011, sob os números CVM/SRE/REM/2011/010 (Oferta Primária) e CVM/SRE/SEC/2011/004 (Oferta Secundária).
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Antes de investir nas Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação
da Companhia, de seus negócios e suas atividades, de sua condição financeira e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. Os investidores devem ler a seção ‘‘Fatores de Risco Relacionados à Oferta’’,
que começa na página 80 deste Prospecto, que contém certos fatores de risco que devem ser considerados em relação à subscrição e/ou aquisição das Ações.
Foi admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição e/ou aquisição, conforme o caso, as quais somente serão confirmadas pelo
subscritor e/ou adquirente após o início do período de distribuição das Ações.
‘‘O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre
as Ações a serem distribuídas no âmbito da Oferta.’’

“A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer
responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública
(programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das
informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.”
COORDENADORES DA OFERTA E JOINT BOOKRUNNERS

Coordenador Líder

Agente Estabilizador
A data deste Prospecto Definitivo é 03 de março de 2011.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para os fins deste Prospecto, os termos ‘‘nós’’ e ‘‘nossos’’ e verbos na primeira pessoa do plural
referem-se à Companhia, salvo referência diversa neste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o
significado a eles atribuídos, salvo referência diversa neste Prospecto:
ABIA

Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação.

ABCR

Associação Brasileira de Concessionárias Rodoviárias.

ABRASCE

Associação Brasileira de Shopping Centers.

Acionista Vendedor

Fundo de Investimento em Participações --- Brasil Empreendimentos.

Acionista Controlador

Fundo de Investimento em Participações --- Brasil Empreendimentos.

Ações ou Ações Ordinárias

30.545.167 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de
emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, sem
considerar as Ações do Lote Suplementar.

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) poderia ter sido, mas não foi, a
critério do Acionista Vendedor, desde que em comum acordo com
os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 20% das Ações
inicialmente ofertadas, ou seja, 6.109.033 ações de emissão da
Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas
condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.

Ações do Lote Suplementar

Quantidade de até 4.581.774 ações de emissão da Companhia, ou
seja, de até 15% das Ações inicialmente ofertadas, das quais até
2.290.887 novas ações a serem emitidas pela Companhia e até
2.290.887 ações de emissão da Companhia de titularidade do
Acionista Vendedor em que poderá ser acrescido o montante de Ações
inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e ao mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas a atender um
eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer
da Oferta, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400 e conforme
Opção de Lote Suplementar. Salvo se disposto de maneira diversa, a
referência às Ações também será referência às Ações do Lote
Suplementar.

Administração

Conselho de Administração e Diretoria da Companhia.

Advent Funds

Advent Latin American Private Equity Fund IV --- E Limited Partnership,
Advent Latin American Private Equity Fund III --- B Limited Partnership,
Advent Latin American Private Equity Fund III Limited Partnership,
Advent Partners III Limited Partnership, Advent Latin American Private
Equity Fund III --- G Limited Partnership, Advent Latin American Private
Equity Fund IV --- F Limited Partnership, Advent Partners LAPEF III
Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund IV --- A
Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund III --- A
Limited Partnership, Advent Partners LAPEF IV Limited Partnership,
Advent Latin American Private Equity Fund IV --- D Limited Partnership,
Advent Latin American Private Equity Fund IV --- C Limited Partnership,
Advent Latin American Private Equity Fund III --- E Limited Partnership,
Advent Latin American Private Equity Fund IV --- B Limited Partnership,
Advent Latin American Private Equity Fund IV --- G Limited Partnership,
Advent Latin American Private Equity Fund III --- C Limited Partnership,
Advent Latin American Private Equity Fund III --- F Limited Partnership,
Advent Latin American Private Equity Fund IV Limited Partnership.
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Advent International

Advent International Corporation.

Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia.

Agente Estabilizador

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

BTG Pactual US Capital Corp, Credit Suisse Securities (USA) LLC,
Santander Investment Securities Inc., Bradesco Securities Inc. e
Itau BBA USA Securities, Inc.

ANBIMA

ANBIMA --- Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais.

Anúncio de Encerramento

O Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias da International Meal Company
Holdings S.A. a ser publicado pela Companhia e Coordenadores da
Oferta, nos termos do artigo 29 da Instrução CVM 400.

Anúncio de Início

O Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações de Emissão da International Meal Company
Holdings S.A., publicado pela Companhia e Coordenadores da
Oferta, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400.

Anúncio de Retificação

Divulgação imediata de revogação, suspensão ou qualquer
modificação na Oferta, nos mesmos veículos utilizados para
divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme
disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.

Airport Shoppes

Airport Shoppes Corporation, sociedade por ações, sediada em
Porto Rico, controlada pela IMC Puerto Rico.

ANAC

Agência Nacional de Aviação Civil.

ANFAVEA

Associação Nacional de Veículos Automotores.

ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado, publicado em 21 de fevereiro de 2011, e
republicado em 28 de fevereiro de 2011, nos jornais Valor Econômico
e Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA S.A. --- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BCIMC

British Columbia Investment Management Corporation.

BR GAAP

Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais são baseadas na Lei
das Sociedades por Ações, e normas emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, homologadas pela CVM.

Câmara de Arbitragem

Câmara de Arbitragem do Mercado, instituída pela BM&FBOVESPA.
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Casual Dining

Conceito de restaurante que tem por característica servir refeições
de qualidade a preço moderado e em ambiente casual.

Catering

Serviço que engloba diversas modalidades de fornecimento de
alimentos para grandes quantidades de pessoas como, por
exemplo, em hospitais, aeronaves e buffets para eventos.

Catering Aéreo

Preparo e fornecimento de alimentos e bebidas que são servidos
durante vôos.

Catering LLC

Catering Businesses LLC, sociedade com sede no Estado de
Delaware, Estados Unidos da América.

CCC

Carolina Catering Corporation, sociedade com sede em Porto
Rico.

CFC

Conselho Federal de Contabilidade.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/MF

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

Código ANBIMA

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários.

Companhia

International Meal Company Holdings S.A.

Conselheiro Independente

Conforme o regulamento do Novo Mercado, o Conselheiro
Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com
a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser acionista
controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou
não ser ou não ter sido, nos últimos três anos, vinculado a
sociedade ou entidade relacionada ao acionista controlador
(pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa
estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos três
anos, empregado ou diretor da Companhia, do acionista
controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não
ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou
produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de
independência; (v) não ser funcionário ou administrador de
sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando
serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou
parente até segundo grau de algum administrador da Companhia;
e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de
conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação de
capital estão excluídos desta restrição).
São ainda considerados ‘‘Conselheiros Independentes’’ aqueles
eleitos mediante as faculdades previstas no artigo 141 parágrafos
4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, os quais contemplam
quorum e formas para eleição de membros do conselho de
administração pelos acionistas minoritários.

Conselho de Administração

Conselho de Administração da Companhia.
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Contrato do Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado da BM&FBOVESPA,
celebrado em 16 de fevereiro de 2011, entre a Companhia, seus
Administradores, seu Acionista Controlador e a BM&FBOVESPA.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da
International Meal Company Holdings S.A. celebrado entre a
Companhia, os Coordenadores da Oferta e a BM&FBOVESPA, esta
última na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional ou o Placement
Facilitation Agreement

Contrato celebrado entre os Agentes de Colocação Internacional e
a Companhia, regulando esforços de colocação das Ações no
exterior no âmbito da Oferta.

Contrato de Estabilização

Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de
Ações Ordinárias de Emissão da International Meal Company
Holdings S.A. celebrado entre a Companhia, Acionista Vendedor,
Credit Suisse, BTG Pactual e CS Corretora.

Coordenador Líder ou BTG
Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Credit Suisse, o Santander, o Bradesco BBI
e o Itaú BBA, considerados em conjunto.

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

Credit Suisse

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

CS Corretora

Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Liquidação

Prazo de até três dias úteis, contados a partir da data de
publicação do Anúncio de Início, para a liquidação física e
financeira das Ações.

Data de Liquidação das
Ações do Lote Suplementar

A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar
será realizada em até três dias úteis contados a partir da data do
exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

Deloitte

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Dining Investments

Dining Investments LLC, sociedade com sede no Estado de
Delaware, Estados Unidos da América.

Diretoria

Diretoria da Companhia.

Dólar, dólares, ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos da América.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.
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EBITDA

A Companhia calcula o EBITDA como o lucro líquido, antes do imposto
de renda e da contribuição social, das receitas (despesas) financeiras e
da depreciação e amortização.
O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro segundo as
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (BR GAAP) ou IFRS, e não deve
ser considerado como alternativa ao lucro líquido, como indicador de
desempenho operacional, como alternativa ao fluxo de caixa
operacional, ou como indicador de liquidez. O EBITDA não possui um
significado padrão e a nossa definição de EBITDA pode não ser
comparável com as definições de EBITDA utilizadas por outras
companhias. Em razão de nosso cálculo do EBITDA não considerar o
imposto de renda e a contribuição social, as receitas (despesas)
financeiras, a depreciação e a amortização, o EBITDA funciona como
um indicador de nosso desempenho econômico geral, que não é
afetado por alterações das alíquotas do imposto de renda e da
contribuição social, flutuações das taxas de juros ou dos níveis de
depreciação e amortização. Conseqüentemente, acreditamos que o
EBITDA funciona como uma ferramenta comparativa significativa para
mensurar, periodicamente, o nosso desempenho operacional, bem
como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa.
Acreditamos que o EBITDA permite um melhor entendimento não
apenas do nosso desempenho financeiro, mas também da nossa
capacidade de pagamento dos juros e principal da nossa dívida e para
contrair mais dívidas para financiar os nossos dispêndios de capital e o
nosso capital de giro. Porém, uma vez que o EBITDA não considera
certos custos intrínsecos aos nossos negócios, que poderiam, por sua
vez, afetar significativamente os nossos lucros, tais como despesas
financeiras, impostos, depreciação, dispêndios de capital e outros
encargos correspondentes, o EBITDA apresenta limitações que afetam
o seu uso como indicador da nossa rentabilidade.

EBITDA Ajustado

O EBITDA Ajustado reflete o EBITDA, ajustado para excluir os efeitos de
transações consideradas pela administração da Companhia como sendo
não representativas do curso normal dos negócios. Utilizamos o EBITDA
ajustado como ferramenta para mensurar e avaliar nosso desempenho
com foco na continuidade de nossas operações, e acreditamos que o
EBITDA ajustado é uma ferramenta útil para o investidor, por que
possibilita uma análise comparativa mais abrangente e normalizada de
informações passadas e atuais sobre os resultados da nossa gestão. Para
os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2009 e 31 de
dezembro de 2010, excluímos os efeitos dos seguintes itens especiais:
despesas no valor de R$18,4 milhões e R$2,4 milhões respectivamente
por conta de gastos relativos à proposta de abertura de capital no final
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; gastos no
valor de R$9,2 milhões e R$11,9 milhões respectivamente relativos à
diligencias para aquisições de novos negócios e gastos e investimentos
pré-operacionais necessários para o início de operações de novos
pontos comerciais e novas lojas (os quais são excluídos para permitir aos
investidores uma melhor compreensão da nossa performance
operacional sem os itens especiais); e despesas não deduzidas do caixa e
equivalentes de caixa no valor de R$2,4 milhões originadas da redução
ao valor recuperável de ativos (impairment), referente a certos contratos
de operações em aeroportos internacionais, as quais foram impactadas
negativamente em 2010 e registrados como despesa neste período.
Para uma reconciliação do EBITDA ajustado com o EBITDA, vide o item
3.9 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
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Em razão de nosso cálculo do EBITDA Ajustado não considerar o
imposto de renda e a contribuição social, as receitas (despesas)
financeiras, a depreciação e a amortização, o EBITDA Ajustado
funciona como um indicador de nosso desempenho econômico geral,
que não é afetado por alterações das alíquotas do imposto de renda e
da contribuição social, flutuações das taxas de juros ou dos níveis de
depreciação e amortização. Consequentemente, acreditamos que o
EBITDA Ajustado funciona como uma ferramenta comparativa
significativa para mensurar, periodicamente, o nosso desempenho
operacional, bem como para embasar determinadas decisões de
natureza administrativa. Acreditamos que o EBITDA Ajustado permite
um melhor entendimento não apenas do nosso desempenho
financeiro, mas também da nossa capacidade de pagamento dos juros
e principal da nossa dívida e para contrair mais dívidas para financiar os
nossos dispêndios de capital e o nosso capital de giro.
O EBITDA Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro
calculada de acordo com o IFRS ou BR GAAP, e não deve ser
considerado como alternativa ao lucro líquido, como indicador de
desempenho operacional, como alternativa ao fluxo de caixa
operacional, ou como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não
possui um significado padrão e a nossa definição de EBITDA
Ajustado pode não ser comparável às definições de EBITDA
Ajustado utilizadas por outras companhias. Porém, uma vez que o
EBITDA Ajustado não considera certos custos intrínsecos aos nossos
negócios, que poderiam, por sua vez, afetar significativamente os
nossos lucros, tais como despesas financeiras, impostos,
depreciação, dispêndios de capital e outros encargos
correspondentes, o EBITDA Ajustado apresenta limitações que
afetam o seu uso como indicador da nossa rentabilidade.
ECD Consultoria

Empresa de consultoria especializada em alimentação.

EUA ou U.S.

Estados Unidos da América.

Euromonitor

Euromonitor Internacional.

Faspar

Frango Assado Empreendimentos e Participações S.A. (sociedade
que não faz parte do mesmo grupo societário da Companhia).

Fine Dining

Conceito de restaurante que tem por característica servir refeições
preparadas com ingredientes de alta qualidade e preço, com foco
no ambiente e no serviço proporcionado ao cliente. O valor
buscado pelo cliente também está relacionado diretamente ao
chef ou ao dono do estabelecimento.

FIP Brasil Empreendimentos

Fundo de Investimento em Participações --- Brasil Empreendimentos.

Frango Assado

Grupo composto pelas seguintes companhias: Comercial Frango
Assado Ltda., Centro de Serviços Suleste Ltda., Centro de Serviços
Sudoeste Ltda., Centro de Serviços Norte Ltda., Carvalho Pinto
Automotivos e Conveniências Ltda., Nova Taubaté Auto Posto
Ltda., Pedro 66 Posto e Serviços Ltda., Pedro 66 Lanchonetes
Ltda., Restaurante Andaluzia Ltda., Restaurante Arco-Íris de
Aparecida Ltda. e Restaurante Arco-Íris de Lorena Ltda.
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Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia.

Formulário de Referência

Formulário de Referência da Companhia na data deste Prospecto,
conforme exigido pela Instrução CVM 480.

GIC

Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd.

GIC SI

GIC Special Investments Pte. Ltd.

Grupo IMC

Grupo de sociedades consolidadas pela Companhia em 31 de
dezembro de 2010, com os efeitos dos resultados de suas
operações refletidos em suas demonstrações financeiras desde os
respectivos momentos em que passaram a ser controladas e a ter
sua administração e gestão comum pelos acionistas controladores
da Companhia.

Governo Federal, União ou
União Federal

Governo Federal da República Federativa do Brasil.

IASB

International Accounting Standard Board.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

ICSD

Índice de Cobertura de Serviços da Dívida.

IFRS

International Financial Reporting Standards.

IMC México

Mexico Premier Restaurants LLC, sociedade por ações sediada em
Delaware, diretamente controlada pela Companhia.

IMC Porto Rico

IMC Puerto Rico Ltd., sociedade por ações sediada em Bermudas,
diretamente controlada pela Companhia.

INFRAERO

Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária.

Índice BM&FBOVESPA ou
Ibovespa

Um dos indicadores de desempenho do mercado de ações no
Brasil. O índice é o valor atual de uma carteira teórica composta
pelas ações mais negociadas na BM&FBOVESPA representando
80% do número de negócios e do volume financeiro verificados no
mercado à vista da BM&FBOVESPA e 70% do somatório da
capitalização bursátil das empresas listadas na BM&FBOVESPA. O
Ibovespa é constituído a partir de uma aplicação hipotética, que
reflete não apenas as variações dos preços das ações, mas também
o impacto da distribuição dos proventos, sendo considerado um
indicador que avalia o retorno total das ações que o compõe.

INPI

Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Instituições Consorciadas

Determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à
BM&FBOVESPA, bem como outras instituições financeiras
contratadas para participar da Oferta de Varejo.

Instituições Participantes
da Oferta

São, em conjunto, os Coordenadores da Oferta e as Instituições
Consorciadas.
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Instrução CVM 325

Instrução CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme
alterada.

Instrução CVM 358

Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada.

Instrução CVM 400

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada.

Instrução CVM 480

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada.

Investidores Institucionais

Investidores Institucionais Locais e
Estrangeiros, considerados em conjunto.

Investidores Institucionais
Estrangeiros

Investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), conforme definidos na Rule 144A em operações isentas de
registro nos Estados Unidos da América, em conformidade com o
disposto no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo
do Securities Act, e nos demais países que não o Brasil e os Estados
Unidos da América, para pessoas não residentes, domiciliadas, ou
com sede nos Estado Unidos da América (non-U.S. persons), de
acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada
investidor e com base na Regulation S no âmbito do Securities Act
e, em ambos os casos, desde que tais investidores sejam registrados
na CVM e invistam no Brasil nos termos da Lei 4.131 ou da
Resolução CMN 2.689 e da Instrução CVM 325.

Investidores Institucionais
Locais

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados, ou
com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na
BM&FBOVESPA, cujas intenções globais ou específicas de
investimento excedam o valor de R$300.000,00, fundos de
investimento, fundos de pensão, entidades administradoras de
recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, condomínios destinados à aplicação
em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM
e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdência
complementar e de capitalização e investidores qualificados nos
termos da regulamentação da CVM.

Investidores Não Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliados ou
com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na
BM&FBOVESPA, que realizaram Pedido de Reserva, no Período de
Reserva, em conformidade com os procedimentos previstos para a
Oferta de Varejo, observado o valor mínimo de pedido de
investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de pedido de
investimento de R$300.000,00 por Investidor Não Institucional.

Itaú Corretora

Itaú Corretora de Valores S.A.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei 4.131

Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei de Responsabilidade Fiscal

Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conforme
alterada.
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Investidores

Institucionais

Lei do Mercado de Valores
Mobiliários

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

Lojas Não Comparáveis

São os estabelecimentos cujas receitas não são comparáveis entre
um ano de análise e outro, devido a aberturas, fechamentos ou
fechamentos temporários para reforma dessas lojas, os quais
afetam a sua base anual de comparação.

Novo Mercado

Segmento especial de listagem dos Níveis Diferenciados de
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, disciplinado pelo
Regulamento do Novo Mercado.

Oferta

A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em conjunto.

Oferta de Varejo

Parcela da Oferta no montante de, no mínimo, 10% das Ações
objeto da Oferta e, no máximo, 20% das Ações objeto da Oferta,
sem levar em consideração as Ações do Lote Suplementar,
destinadas prioritariamente a Investidores Não Institucionais que
realizaram Pedidos de Reserva no Período de Reserva no âmbito
da Oferta de Varejo, em caráter irrevogável e irretratável, exceto
pelo disposto nos Pedidos de Reserva, observado valor mínimo de
pedido de investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de
pedido de investimento de R$300.000,00 por Investidor NãoInstitucional, conforme detalhado na seção ‘‘Informações Relativas
à Oferta --- Oferta de Varejo’’, na página 53 deste Prospecto.

Oferta Institucional

Colocação realizada junto a Investidores Institucionais após o
atendimento dos Pedidos de Reserva.

Oferta Primária

Distribuição pública primária de, inicialmente, 22.214.667 ações
de emissão da Companhia, no Brasil, com esforços de colocação
no exterior, em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com a Instrução CVM 400, coordenada pelos
Coordenadores.

Oferta Secundária

Distribuição pública secundária de, inicialmente, 8.330.500 ações
de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista
Vendedor, no Brasil, com esforços de colocação no exterior, em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a
Instrução CVM 400, coordenada pelos Coordenadores.

Opção de Ações do
Lote Suplementar

Opção outorgada no Contrato de Colocação pela Companhia e
pelo Acionista Vendedor exclusivamente ao Credit Suisse, para
aquisição das Ações do Lote Suplementar, a qual poderá ser
exercida por um período de até 30 dias contados, inclusive, da
data de publicação do Anúncio de Início, no todo ou em parte,
em uma ou mais vezes, após notificação aos demais
Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação
das Ações no momento em que foi fixado o Preço por Ação seja
tomada em comum acordo com os Coordenadores da Oferta.

Pedido de Reserva

Formulário específico celebrado em caráter irrevogável e
irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, para subscrição
e/ou aquisição de Ações no âmbito da Oferta de Varejo, durante o
Período de Reserva pelo Investidor Não Institucional.
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Período de Reserva

O período compreendido entre 28 de fevereiro de 2011, inclusive,
e 02 de março de 2011, inclusive, destinado à efetivação pelos
Investidores Não Institucionais de seus Pedidos de Reserva.

Peso Mexicano

Moeda corrente no México.

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam (i) administradores ou controladores da
Companhia e/ou do Acionista Vendedor, (ii) administradores ou
controladores de quaisquer das Instituições Participantes da Oferta
ou dos Agentes de Colocação Internacional, (iii) outras pessoas
vinculadas à Oferta, ou (iv) cônjuges, companheiros, ascendentes,
descendentes ou colaterais até o segundo grau de qualquer uma
das pessoas referidas nos itens (i), (ii) e (iii) anteriores.

PIB

Produto Interno Bruto.

Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil

Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais são baseadas na Lei
das Sociedades por Ações, e nas normas emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, homologadas pela CVM.

Prazo de Distribuição

Prazo para a distribuição das Ações objeto da Oferta, que será (1) de
até seis meses contados da data de publicação do Anúncio de Início,
nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, ou (2) até a data de
publicação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Preço por Ação

No contexto da Oferta, o Preço por Ação é de R$13,50. O Preço
por Ação foi fixado após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço
por Ação é justificada pelo fato de que o Preço por Ação não
promoverá a diluição injustificada dos acionistas da Companhia e
de que as Ações serão distribuídas por meio de oferta pública, em
que o valor de mercado das Ações foi aferido com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, que reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentaram suas ordens de subscrição
no contexto da Oferta. Os Investidores Não-Institucionais não
participaram do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não
participaram da fixação do Preço por Ação.

Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento conduzido
pelos Coordenadores da Oferta junto a Investidores Institucionais
interessados em adquirir Ações no Brasil, e pelos Agentes de
Colocação Internacional no exterior, nos termos do artigo 44, da
Instrução CVM 400 e em consonância com o disposto no artigo
170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.

Prospecto Preliminar

O Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia,
incluindo seus anexos.

Prospecto ou Prospecto
Definitivo

Este Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Companhia, incluindo seus anexos.
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Prospectos

O Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, em conjunto.

Quick Casual

Conceito de restaurante que tem por característica servir refeições
rápidas, de qualidade e em ambiente casual.

RA Catering

RA Catering Ltda., sociedade devidamente constituída sobre as
leis do Brasil, com sede no município de Confins, no Estado de
Minas Gerais, na Rodovia LMG 800, Km 09, Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, bairro Aeroporto.

Real, real ou R$

Moeda corrente do Brasil.

Rede Frango Assado

Rede de postos de serviço localizados em praças de serviços
rodoviários, incluindo restaurantes, postos de gasolina, lojas de
conveniência, padarias, bancas de jornais e revistas e playground.

Rede Viena

Rede de restaurantes e lojas de Casual Dining e Quick Casual, por
meio das marcas Viena Delicatessen, Viena Express, V. Café, Viena
Café e Grano.

Rule 144A

Regra 144A do Securities Act, editada pela SEC.

Regulation S

Regulamento S do Securities Act.

Regulamento do Novo Mercado Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
Restaurantes e Lojas ou
restaurantes e lojas

Restaurantes, lojas, lojas em praças de alimentação, confeitarias,
cafés, quiosques ou pontos de alimentação.

Resolução CMN 2.689

Resolução do CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme
alterada.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

SEC

U.S. Securities and Exchange Commission.

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América, conforme
alterado.

Upper Casual

Tipo de restaurante que tem por característica servir refeições
elaboradas, de qualidade e em ambiente casual/sofisticado.
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Vendas em Mesmas Lojas ou
vendas em mesmas lojas

É uma medição utilizada no mercado varejista como indicação do
desempenho de estratégias e iniciativas comerciais implementadas, e
também representam as tendências da economia local e dos
consumidores. As nossas vendas em mesmas lojas são
contabilizadas e analisadas com base na moeda funcional de cada
país em que operamos. Portanto, como as nossas informações
financeiras são convertidas e demonstradas em reais, moeda
brasileira, utilizando-se as taxas cambiais médias dos períodos
comparados, os valores de vendas em uma mesma loja podem
apresentar certas distorções resultantes de flutuações da moeda
do país onde se localiza essa mesma loja. Vendas em mesmas lojas
não é uma medida de desempenho financeiro segundo o BR
GAAP ou IFRS, e não deve ser considerado como alternativa ao
lucro líquido, como indicador de desempenho operacional, como
alternativa ao fluxo de caixa operacional, ou como indicador de
liquidez. Vendas em mesmas lojas não tem significado
padronizado no mercado, e nossa definição pode não ser a
mesma definição de vendas em mesmas lojas utilizada por outras
companhias. Os aumentos ou as reduções nas vendas das mesmas
lojas representam a variação percentual nas vendas em relação ao
mesmo período no ano anterior para todas as lojas que
mantiveram operações em períodos comparáveis, incluindo as
lojas que estão ou estiveram temporariamente fechadas.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

International Meal Company Holdings S.A., sociedade por
ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.936.792/0001-12 e
com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE
35.300.343.531.

Registro na CVM

Solicitamos o nosso registro de companhia aberta, categoria
de registro A, na CVM em 17 de janeiro de 2011, o qual foi
concedido em 04 de março de 2011.

Sede

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 1803,
18º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Diretoria de Relações
com Investidores

Localizada na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 2277, conjunto 1803, Jardim Paulistano, 18º andar,
CEP 01452-000, São Paulo, SP.
O Diretor de Relações com Investidores é o Sr. Joaquín
Gonzalo Cardoner. O telefone do departamento de relações
com investidores é (11) 3041-9538, fax (11) 3034-3204 e o
e-mail ri@internationalmealcompany.com.

Auditores Independentes
da Companhia

Para as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2008, 2009 e 2010, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações da Companhia estão listadas na BM&FBOVESPA sob o
código ‘‘IMCH3’’, no Novo Mercado.

Jornais nos quais divulga
informações

As publicações realizadas pela Companhia nos termos da Lei
das Sociedades por Ações são divulgadas no DOESP, veículo
oficial do Governo do Estado de São Paulo, bem como no
jornal ‘‘Valor Econômico’’.

Site na Internet

O site da Companhia na internet é:
http://www.internationalmealcompany.com.
As informações constantes do site da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto, nem estão incorporadas por
referência a este.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções ‘‘Sumário da
Companhia’’, ‘‘Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia’’ e ‘‘Fatores de Risco Relacionados à
Oferta’’ nas páginas 16, 25 e 80, respectivamente, bem como nos itens 4 e 5 do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto. Declarações de natureza hipotética baseadas em ou relativas a
eventos ou condições futuras, ou que incluam palavras, tais como ‘‘acreditamos’’, ‘‘compreendemos’’,
‘‘podemos’’ ‘‘poderíamos’’, ‘‘buscamos’’, ‘‘estimamos’’, ‘‘iremos’’, ‘‘continuamos’’, ‘‘antecipamos’’,
‘‘pretendemos’’, ‘‘esperamos’’ e outras palavras similares são utilizadas neste Prospecto para identificar
estimativas e declarações futuras.
As estimativas e perspectivas sobre o futuro têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais e projeções concernentes a eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou possam
afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto,
podem impactar adversamente nossos resultados, tais como previstos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: a conjuntura econômica, política
e de negócios nos países nos quais atuamos e o impacto desses fatores no segmento de serviços
de alimentação.
•

evolução/crescimento das economias de outros mercados, inclusive mercados emergentes;

•

condições comerciais e políticas nos mercados/países em que atuamos;

•

aumentos nos preços das commodities, insumos para os nossos produtos ou outros custos
operacionais do nosso setor;

•

redução na demanda pelos nossos produtos devido a alterações nas preferências do consumidor,
reduções no número de passageiros de companhias aéreas e de veículos, entre outros fatores;

•

os efeitos de interrupções de nossas atividades, catástrofes ou pandemias no nosso setor de
atuação;

•

nossa capacidade de implementar com sucesso nossas estratégias, planos de negócios e planos de
crescimento;

•

nossa capacidade de vencer processos de concorrência para concessões de serviços de alimentação,
bem como em manter as concessões já operadas por nós;

•

nossa capacidade de manter as operações das nossas lojas nos locais onde atualmente operamos;

•

nossa capacidade de cumprir com as leis e regulamentos ambientais;

•

falta de obtenção ou perda de licenças ambientais e demais licenças necessárias;

•

término antecipado ou intervenção das nossas concessões/autorizações pelo poder concedente;

•

nossa capacidade de obter financiamentos para nossas atividades em condições satisfatórias;

•

nossa capacidade de identificar locais apropriados e negociar concessões/autorizações ou contratos
de locação aceitáveis para as novas lojas e manter os termos e condições dos aluguéis de locais já
operados por nós em termos aceitáveis;

•

inflação, deflação, flutuações cambiais, redução do nível de renda ou salários e oscilações nas taxas
de juros, bem como o impacto desses fatores nos mercados nos quais atuamos, incluindo o
impacto em rodovias, aeroportos e shoppings centers, onde atuamos diretamente;

•

alterações nas leis e regulamentos aplicáveis aos setores em que atuamos;
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•

a redução do grau de investimento do Brasil; e

•

outros fatores discutidos na seção ‘‘Fatores de Risco’’, constantes do Formulário de Referência
anexo a este Prospecto.

Estimativas e declarações futuras envolvem riscos e incertezas e não consistem em qualquer garantia de
um desempenho futuro, sendo que os reais resultados podem ser substancialmente diferentes das
expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras. Tendo em vista os riscos e incertezas
descritos acima, as estimativas e declarações acerca do futuro constantes deste Prospecto podem não
vir a ocorrer e, ainda, nossos resultados futuros e nosso desempenho podem diferir substancialmente
daqueles previstos em nossas estimativas em razão, inclusive, mas não se limitando, dos fatores
mencionados acima. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nessas estimativas e
declarações futuras para tomar uma decisão de investimento. A Companhia, o Acionista Vendedor e os
Coordenadores da Oferta não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer estimativa
e/ou declaração futura em virtude de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Este Sumário é apenas um resumo de nossas informações. Informações completas sobre nós estão no
Formulário de Referência. Leia-o antes de aceitar a Oferta.
Visão Geral
Acreditamos ser a rede multimarca e de restaurantes Quick Casual líder no Brasil com 214 restaurantes
próprios, mais de 8.000 funcionários, e uma receita líquida de R$749,7 milhões.
Concentramos nossa presença em mercados cativos com alto potencial de crescimento. No exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2010, 78,8% de nossas receitas líquidas foram geradas no
Brasil, onde estamos presentes em três segmentos: aeroportos, rodovias e shopping centers, segmentos
que têm demonstrado forte crescimento nos últimos anos. O restante de nossa receita líquida foi
proveniente de nossas operações internacionais, as quais são focadas principalmente no segmento de
aeroportos. A presença nesses três mercados cativos nos protege da imprevisibilidade de demanda à
qual restaurantes tradicionais estão expostos.
Possuímos e operamos marcas premium no Brasil e na América Latina em mercados cativos dinâmicos,
fornecendo aos nosso clientes serviços de alta qualidade a preços atrativos. Por exemplo, em rodovias e
shopping centers no Brasil, atuamos sob as bandeiras Frango Assado e Viena, marcas altamente
reconhecidas pela qualidade dos produtos e serviços e com décadas de tradição no mercado. Por sua
vez, no segmento de aeroportos, temos uma rede conceituada de restaurantes e marcas reconhecidas,
de modo a assegurar sempre a entrega do melhor formato para atender as necessidades dos clientes e
dos operadores de aeroporto. Além disso, uma maioria significativa de nossos estabelecimentos opera
por meio de contratos de locação, contratos de arrendamento ou concessões de longo prazo, os quais
são renováveis. Estimamos que mais de 70,0% de nossas vendas no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2010 foram provenientes de estabelecimentos com contratos de locação que
podem ser automaticamente renovados, ou que possuem prazos remanescentes de vencimento
de mais de dez anos.
Desde o início de nossas atividades em 2006, temos implementado com sucesso uma estratégia de
crescimento rápido e lucrativo, focada no crescimento orgânico de nossas operações e em aquisições
de redes de restaurantes Casual Dining de alta qualidade nos segmentos e mercados geográficos nos
quais operamos. Desde 2006, abrimos aproximadamente 100 novos restaurantes e adquirimos e
integramos sete companhias no Brasil, no Caribe e no México.
Entre 2008 e 2010, aumentamos a área total da nossa rede de restaurantes em 7,5% ao ano, nossas
receitas líquidas em 21,3% ao ano e nosso EBITDA Ajustado em 34,0% ao ano, quando calculados
sobre as receitas líquidas combinadas e EBITDA Ajustado combinado para o exercício de 2008. Esses
ganhos de eficiência são um reflexo de nossa plataforma operacional integrada, que nos permitiu
captar sinergias significativas à medida que crescemos em escala.
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Nosso sucesso é resultante de nosso modelo de negócios único, que é sustentado por três pilares:
•

Foco em mercados cativos de alto fluxo de pessoas: Nossa estratégia é concentrar nossas
operações em mercados cativos com grande fluxo de pessoas. Quando nossos consumidores
decidem entrar ou passam por um dos aeroportos, rodovias ou shopping centers em que
operamos, estamos posicionados como a principal, e muitas vezes, a única opção de refeição
rápida e de qualidade. Isso permite que nossos restaurantes se beneficiem do aumento significativo
do fluxo de pessoas nos segmentos em que operamos, ao mesmo tempo em que nos protege da
intensa concorrência, mudança de preferência dos consumidores e demanda imprevisível a que o
negócio de restaurante tradicional de rua está exposto. Devido à nossa experiência operacional e
ao nosso histórico de resultados, também nos tornamos o parceiro escolhido por operadores
aeroportuários, empresas de distribuição de combustível e empresas que administram shopping
centers, os quais nos consideram um locatário e/ou concessionário âncora. À medida em que
penetramos em cada um dos nossos segmentos e regiões-alvo, conseguimos consolidar nossa
posição em relação a outros eventuais competidores. Acreditamos que isso proporciona ao nosso
negócio uma vantagem competitiva sustentável no futuro.

•

Crescimento acelerado em nossos mercados: De acordo com dados do FMI de 2010, o Brasil é
o maior mercado da América Latina, com um PIB de mais de US$2,0 trilhões, equivalente a 35%
do PIB total da América Latina em 2010. Além disso, sua economia vem experimentando uma
transformação estrutural, com elevado crescimento do PIB (CAGR de 4,4% de 2005 a 2010
(previsto)), apesar da crise econômica mundial, uma classe média emergente (o número de famílias
de classe média cresceu a um CAGR de 8,5% de 2005 a 2010 (previsto)) e uma rápida expansão
da renda disponível. A Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que serão sediados
no Brasil, continuarão a fomentar o crescimento econômico e posicionar o Brasil como um país
top-of-mind no cenário mundial. Em meio a tal panorama positivo, os mercados cativos em que
atuamos estão crescendo consideravelmente mais rápido do que a economia como um todo. Por
exemplo, o fluxo de passageiros em aeroportos cresceu a um CAGR de 7,6% entre 2005 e 2009;
no que tange ao segmento rodoviário, nas rodovias no Estado de São Paulo, estado em que estão
presentes as nossas unidades do Frango Assado, o CAGR do volume de tráfego total entre 2004 e
2009 foi de 14,8%, segundo dados da ABCR; e, finalmente, as visitas a shopping centers
cresceram a um CAGR de 13,3% de 2005 a 2009. Uma das principais características das operações
em mercados cativos é que o crescimento no número de clientes está altamente associado ao
crescimento do tráfego em geral, especialmente nos segmentos de aeroportos e rodovias. As taxas
de crescimento mencionadas anteriormente, e o fato de que esses segmentos permanecem pouco
explorados no Brasil quando comparados às economias de renda mais alta, indicam que
continuaremos a nos beneficiar do crescimento do tráfego nos mercados em que operamos.

•

Plataforma operacional robusta: Construímos uma sólida plataforma administrativa e
operacional, capaz de impulsionar tanto o crescimento orgânico quanto por meio de aquisições.
Essa plataforma, focada na centralização, automação e otimização dos processos, nos permite
gerar sinergias e economias de escala à medida em que acrescentamos novos restaurantes à nossa
rede. Pessoal de administração compartilhado, equipe centralizada de RH (desenvolvimento e
retenção), plataforma de TI comum construída por meio de sistemas de informação SAP e Aloha e
processos de produção e de compras centralizados, nos permitiram aumentar a nossa margem
EBITDA Ajustado de 13,1% em 2008 para 14,7% em 2009 e 16,0% em 2010 (margem EBITDA
Ajustado foram calculados com base nas demonstrações financeiras combinadas para 2008 e 2009
e consolidadas para 2010), enquanto as receitas líquidas cresceram a um CAGR de 21,3% no
mesmo período, quando calculado sobre as receitas líquidas combinadas para o exercício de 2008.
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A tabela abaixo apresenta nossas principais informações financeiras e operacionais para os períodos
indicados:
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2010
2009
2008
CAGR (08-10)(6)
(1)
(combinado)(1)
(combinado)(1)
(consolidado)
(em milhões de R$, salvo se diversamente indicado)
Informações financeiras(2)
Receita líquida ........................................
Lucro (prejuízo) líquido ...........................
Informações operacionais
(2)(5)
EBITDA ..............................................
EBITDA em porcentagem
da receita líquida ................................
(3)(5)
EBITDA Ajustado ................................
EBITDA Ajustado em porcentagem
da receita líquida ................................
Número de locais ...................................
2
Área utilizável bruta em m .....................
Número de empregados .........................
Endividamento
(7)(5)
Endividamento líquido ........................
Coeficiente dívida líquida /
EBITDA Ajustado .................................
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

749,7
7,9

674,7
(32,7)

509,4
(18,4)

21,3%
n.a.

103,3

71,8

66,9

24,3%

13,8%
120,0

10,6%
99,5

13,1%
66,9

n.a.
34,0%

16,0%
214
83.709
8.290

14,7%
197
75.895
7.250

13,1%
194
72.501
7.508

n.a.
5,0%
7,5%
5,1%

266,9

403,5

426,5

---

2,2

4,0

6,4

---

Os critérios utilizados para a preparação das nossas demonstrações financeiras combinadas estão detalhados no item 10.11 do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
Na medida em que tivemos um rápido crescimento desde a nossa criação e, portanto, temos um histórico limitado de operações, nossas
informações financeiras históricas e operacionais podem não ser inteiramente comparáveis. Para maiores informações, veja item 10 do
Formulário de Referência.
A Companhia calcula o EBITDA como o lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, das receitas (despesas) financeiras e
da depreciação e amortização. Em razão do cálculo do nosso EBITDA não considerar o imposto de renda e contribuição social, receitas
(despesas) financeiras, a depreciação e a amortização, o EBITDA funciona como um indicador de nosso desempenho econômico geral, que não
é afetado por alterações das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social, flutuações das taxas de juros ou dos níveis de depreciação
e amortização. Consequentemente, acreditamos que o EBITDA funciona como uma ferramenta comparativa significativa para mensurar,
periodicamente, o nosso desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa. Acreditamos
que o EBITDA permite um melhor entendimento não apenas do nosso desempenho financeiro, mas também de nossa capacidade de
pagamento dos juros e principal da nossa dívida e para contrair mais dívidas para financiar os nossos dispêndios de capital e o nosso capital de
giro. Para uma reconciliação do EBITDA com lucro líquido, vide os itens 3.9 e 10 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
O EBITDA Ajustado reflete o EBITDA, ajustado para excluir os efeitos de transações consideradas pela administração da Companhia como
sendo não representativas do curso normal dos negócios. Utilizamos o EBITDA ajustado como ferramenta para mensurar e avaliar nosso
desempenho com foco na continuidade de nossas operações, e acreditamos que o EBITDA ajustado é uma ferramenta útil para o investidor,
por que possibilita uma análise comparativa mais abrangente e normalizada de informações passadas e atuais sobre os resultados da nossa
gestão. Para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2009 e 31 de dezembro de 2010, excluímos os efeitos dos seguintes itens
especiais: despesas no valor de R$18,4 milhões e R$2,4 milhões respectivamente por conta de gastos relativos à proposta de abertura de
capital no final do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; gastos no valor de R$9,2 milhões e R$11,9 milhões respectivamente
relativos à diligencias para aquisições de novos negócios e gastos e investimentos pré-operacionais necessários para o início de operações de
novos pontos comerciais e novas lojas (os quais são excluídos para permitir aos investidores uma melhor compreensão da nossa performance
operacional sem os itens especiais); e despesas não deduzidas do caixa e equivalentes de caixa no valor de R$2,4 milhões originadas da
redução ao valor recuperável de ativos (impairment), referente a certos contratos de operações em aeroportos internacionais, as quais foram
impactadas negativamente em 2010 e registrados como despesa neste período. Para uma reconciliação do EBITDA ajustado com o EBITDA,
vide o item 3.9 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
O EBITDA, EBITDA Ajustado e Endividamento Líquido não são medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil ou IFRS, e não deve ser considerado como alternativa ao lucro líquido, como indicador de desempenho operacional, como alternativa ao
fluxo de caixa operacional, ou como indicador de liquidez. O EBITDA, EBITDA Ajustado e Endividamento Líquido não possui um significado
padrão e a nossa definição de EBITDA, EBITDA Ajustado e Endividamento Líquido pode não ser comparável com as definições de EBITDA,
EBITDA Ajustado e Endividamento Líquido utilizados por outras companhias. Porém, uma vez que o EBITDA, EBITDA Ajustado e Endividamento
Líquido não considera certos custos intrínsecos aos nossos negócios, que poderiam, por sua vez, afetar significativamente os nossos lucros, tais
como despesas financeiras, impostos, depreciação, dispêndios de capital e outros encargos correspondentes, o EBITDA, EBITDA Ajustado e
Endividamento Líquido apresenta limitações que afetam o seu uso como indicador da nossa rentabilidade.
Taxa composta de crescimento anual. A taxa de crescimento ano após ano de um investimento ou parte das atividades de uma companhia,
durante um período de vários anos. A fórmula de calculo do CAGR é [(Valor atual / Valor original) ^ (1/número de anos) --- 1]. Nesse caso o
CAGR foi calculado utilizando-se número de 2010 como valor atual, e número de 2008 como valor original, considerando-se o crescimento
durante três anos.
Empréstimos e financiamentos circulantes e não circulantes menos caixa e equivalentes de caixa.
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Começamos as nossas atividades em 2006, sob controle de fundos administrados pela Advent
International, com a visão de nos tornarmos a empresa líder de refeições Quick Casual para clientes em
mercados cativos no Brasil e na América Latina, e com um plano agressivo de crescimento e de
consolidação de mercados altamente fragmentados. Nosso Diretor Presidente liderou a nossa
experiente equipe de gestão neste processo de crescimento. Desde o início das nossas operações,
temos o suporte na condução de nossos negócios do Advent International, uma experiente empresa
internacional de private equity com mais de US$26 bilhões em recursos captados, implementando com
sucesso a nossa estratégia de expansão.
Advent International continua demonstrando seu comprometimento com nosso potencial de longo
prazo, investindo em nossa Companhia e contribuindo com recursos adicionais para fomentar nosso
crescimento. Desde 2010, nossa base acionária também inclui os fundos globais de investimentos GIC
Special Investments Pte. Ltd. (‘‘GIC SI’’) o braço de investimento em private equity do Government of
Singapore Investment Corporation Pte. Ltd. (‘‘GIC’’) e da British Columbia Investment Management
Corporation (BCIMC), cujos cotistas incluem fundos de pensão do setor público, o governo da
Columbia Britânica, trusts públicos e fundos previdenciários. Integram também a nossa base acionária
antigos sócios das empresas adquiridas por nós, os quais continuam engajados como consultores,
contribuindo para o sucesso do nosso negócio com suas experiências significativas e suas redes de
contatos, bem como administradores da Companhia.
Oportunidade de mercado
Atuamos no setor de serviços de alimentação no Brasil, com operações internacionais no Caribe e
México. Dentro do setor de serviços de alimentação, estamos bem posicionados para competir
principalmente no segmento de refeições Quick Casual. O setor de serviços de alimentação no Brasil,
nosso principal mercado, tinha um tamanho estimado de mais de R$74 bilhões em 2010, de acordo
com dados da ABIA de agosto de 2010, sendo que, de 2002 a 2009, cresceu 4,8 vezes mais do que o
PIB brasileiro. Atuamos principalmente em três segmentos do mercado cativo no Brasil: aeroportos,
rodovias e shopping centers, sendo que as nossas operações internacionais estão concentradas em
aeroportos. Até onde temos conhecimento, somos a única companhia de restaurantes no Brasil com
presença relevante em todos estes três segmentos.
Aeroportos no Brasil: O crescimento do negócio de serviços de alimentação nos aeroportos está
diretamente associado ao aumento do tráfego aéreo no Brasil. O fluxo de passageiros no Brasil, o
maior mercado aeroportuário da América Latina, cresceu a um CAGR de 7,6% entre 2005 e 2009, de
acordo com dados da Airport Council International (ACI), atingindo 135 milhões de passageiros.
Segundo a ACI, o crescimento continuará a uma taxa CAGR de 8,6% de 2009 a 2014. Estas projeções
de crescimento são ainda mais relevantes na medida em que sete dos aeroportos de médio porte (de
um a cinco milhões de passageiros por ano) que crescem mais rápido, e quatro dos aeroportos de
grande porte (mais de cinco milhões de passageiros por ano) que crescem mais rápido no mundo estão
localizados no Brasil. Apesar deste rápido crescimento, o mercado aeroportuário continua pouco
explorado no Brasil, o que representa uma importante oportunidade de crescimento para nós. O
tráfego aeroportuário per capita no Brasil ainda é cinco vezes inferior à média dos países da
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OECD), de acordo com dados do
Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil do BNDES, elaborado pela McKinsey&Company.
Rodovias no Brasil: O crescimento do número de carros e o aumento dos gastos em viagens de lazer
vêm impulsionando a demanda por alimentos em praças de serviços rodoviárias brasileiras. Nas
rodovias no Estado de São Paulo, estado em que estão presentes as nossas unidades do Frango Assado,
o CAGR do volume de tráfego total entre 2004 e 2009 foi de 14,8%, segundo dados da ABCR. Apesar
deste crescimento, a penetração de veículos no Brasil ainda é baixa, especialmente se comparada a
países mais desenvolvidos. Por exemplo, em 2009, o Brasil tinha apenas 0,24 veículos per capita, ao
passo que os Estados Unidos tinham 0,80 veículos per capita. Além disso, o Plano Nacional de Logística
e Transportes (2007-2023) desenvolvido pelo Ministério dos Transportes, contempla investimento de
43,0% (ou aproximadamente R$74 bilhões) do investimento total previsto para transporte em rodovias.
Assim, acreditamos que as estradas (que atualmente representam 59,0% da matriz de transportes
brasileira) continuarão a ser a principal via de transporte no Brasil nos próximos anos. O mercado de
praças de serviço rodoviárias no Brasil é altamente fragmentado, sendo a maioria dos estabelecimentos
atualmente operados como um negócio familiar, de um único restaurante. Acreditamos que essa
fragmentação nos permitirá continuar a adquirir pequenos competidores em localizações privilegiadas.
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Shopping centers no Brasil: O crescimento do número de restaurantes em shopping centers está
relacionado ao crescimento da quantidade de shopping centers e ao crescimento das visitas aos
shopping centers. De 2005 a 2009, a quantidade de shopping centers no Brasil cresceu a um CAGR de
3,8%, de acordo com dados da Abrasce. No mesmo período, as visitas a shopping centers cresceram a
um CAGR de 16,0% ao ano. Além disso, as vendas de shopping centers tem ultrapassado as vendas no
varejo desde 2005. A ABRASCE e a Raymond James Latin America estimaram que, no final de 2010, as
vendas em shopping centers terão crescido a um CAGR de 11.8%, bem acima do CAGR de 6,9% das
vendas no varejo. No entanto, a exploração de shopping centers também continua baixa. Em 2008, o
Brasil tinha apenas 47,3 metros quadrados de área bruta locável por 1.000 habitantes, enquanto o
México tinha 81 metros quadrados e os Estados Unidos tinham 1.872 metros quadrados.
Operações internacionais: Acreditamos que o segmento aeroportuário é o exemplo mais claro de
mercados cativos e é o nosso segmento mais rentável no Brasil. Decidimos, desta forma, perseguir
oportunidades em outros aeroportos com altas taxas de crescimento na América Latina, onde a
nossa experiência e histórico são um benefício significativo que nos auxiliará a obter concessões de
primeira linha.
Nossos pontos fortes
Além das vantagens obtidas através do foco em mercados cativos e nossa presença em segmentos de
rápida expansão, acreditamos que os seguintes diferenciais competitivos têm contribuído para o nosso
sucesso e continuarão a impulsionar o nosso crescimento futuro:
Marcas fortes e capacidade de criação de conceitos. Nos últimos anos, trabalhamos fortemente
para assegurar que temos a marca certa para cada segmento em que atuamos. No Brasil, os nossos
carros-chefe em termos de marca são Viena e Frango Assado. A rede Viena está presente
principalmente no segmento de shopping centers, ao passo que a rede Frango Assado é a nossa marca
de restaurantes nas praças de serviços rodoviárias. No segmento de aeroportos, desenvolvemos, através
do RA Catering, uma série de conceitos de restaurantes para melhor atender às necessidades diversas
de nossos clientes, o que nos permite operar diversos restaurantes em um único aeroporto. Seguem
abaixo informações mais detalhadas sobre essas três marcas:
•

Viena: É a nossa principal marca para shopping centers. Fundada em 1975, é uma das maiores
redes brasileiras de restaurantes focados no segmento Quick Casual, servindo comida ‘‘por quilo’’.
Atualmente, há 97 restaurantes Viena em funcionamento em shopping centers em São Paulo, Rio
de Janeiro e Brasília, bem como em outras cidades de alta renda per capita da região sul do Brasil.
Nosso histórico operacional e excelente relacionamento com incorporadores e operadores de
shopping centers fazem com que o Viena seja uma marca âncora para atuais e novos shopping
centers. Também abrimos diversos restaurantes com a marca Viena em aeroportos e rodovias no
Brasil com grande sucesso, o que mostra o grande potencial e capacidade de cross-branding entre
nossas marcas.

•

Frango Assado: É o nosso carro-chefe no segmento de rodovias. Fundado em 1952, o Frango
Assado é uma marca líder em praças de serviços rodoviárias do Estado de São Paulo, com 18
praças de serviço que estão estrategicamente localizadas ao longo das principais rodovias do
estado de São Paulo, servindo de ligação para os estados mais ricos do Brasil, incluindo o Rio de
Janeiro. Além de um restaurante, em cada praça de serviços Frango Assado geralmente operamos
uma loja de conveniência, uma padaria e um posto de gasolina.
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•

RA Catering: Operamos sob uma série de marcas em aeroportos através de nossa subsidiária RA
Catering. Fundado em 1958, o RA Catering é líder em concessões de varejo de alimentação e de
catering aéreo em aeroportos no Brasil. Operamos 38 restaurantes em sete aeroportos brasileiros,
sob vários conceitos. A capacidade de operar vários conceitos de restaurante é uma vantagem
fundamental no segmento aeroportuário, pois nos permite capturar uma parcela significativa dos
pontos de alimentação em um único aeroporto. Por exemplo, operamos 50,0% dos pontos de
concessão de varejo de alimentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos - o maior aeroporto
do Brasil, e 47,1% no Aeroporto Internacional de Congonhas --- o segundo maior. Além disso,
também exploramos serviços de Catering Aéreo e manipulação de alimentos em quatro
aeroportos. A operação de Catering Aéreo encaixa-se bem em nosso foco em mercados cativos e,
juntamente com nossa estratégia de exploração de vários restaurantes em um único aeroporto, nos
proporciona economias de escala significativas em nossas operações.

Capacidades de execução comprovadas. Temos um histórico reconhecido de crescimento orgânico
e por aquisições:
•

Crescimento orgânico: Nos últimos três anos, nossa equipe administrativa abriu mais de 100
restaurantes, de um total de 214 que operamos atualmente. Como parte vital de nossas
habilidades voltadas ao crescimento orgânico, desenvolvemos um processo de abertura de loja
padronizado que nos permite rapidamente identificar e capturar novas oportunidades. Uma equipe
especializada no desenvolvimento de restaurantes identifica os melhores lugares para novos
estabelecimentos e revisa continuamente o layout de nossa rede atual para melhorar as vendas e a
eficiência de nossos restaurantes. Como exemplo da eficiência de nossos processos de abertura de
lojas, somos capazes de abrir um novo Viena em 90 dias, a partir da identificação e negociação do
ponto até a obtenção das autorizações necessárias para completar o trabalho de construção.

•

Crescimento por aquisições: A Companhia foi criada através da integração bem sucedida de
diversas aquisições. Através dessa experiência e da expertise de nossa administração,
desenvolvemos habilidades robustas e próprias de identificar e avaliar os alvos de potenciais
aquisições e de capturar sinergias significativas na integração à nossa plataforma operacional
centralizada. Como prova dessas habilidades, destacamos as sinergias geradas pela integração de
nossas subsidiárias Viena e RA Catering em 2008 e Frango Assado em 2009. Conforme nossos
controles internos as sinergias geradas pela integração de Viena e RA Catering em 2008 foram de
aproximadamente 24,0% do EBITDA Ajustado pré aquisição e do Frango Assado em 2009
aproximadamente 18,0% do EBITDA Ajustado pré aquisição.

Plataforma operacional centralizada. Desenvolvemos e conduzimos um modelo totalmente
padronizado de abertura e operações de restaurantes, incluindo a parte logística, que nos permite
obter ganhos de escala, mantendo um consistente nível de excelência na qualidade dos alimentos
fornecidos e dos serviços prestados aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que capturamos uma
maior rentabilidade decorrente de nosso maior porte.
•

Nossos diferentes conceitos de restaurante são construídos sobre modelos-padrão de
funcionamento. Os produtos são parcialmente preparados em cozinhas centralizadas, comprados
de fornecedores compartilhados e entregues através de um sistema de distribuição compartilhado,
com o suporte de uma central administrativa. Adicionalmente, nos adequamos permanentemente
às demandas do mercado, controlando inteiramente a aquisição de nossos produtos e o seu
fornecimento aos nossos consumidores.

•

Desenvolvemos fortes capacidades de recrutamento e retenção de pessoal para atender as
demandas de pessoal previstas em nossos planos de crescimento. Além disso, oferecemos de
maneira consistente treinamentos aos nossos funcionários e transferimos as melhores práticas
entre as nossas unidades de negócios.
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•

Buscamos continuamente a excelência operacional e de atendimento aos clientes, com um
conjunto de controles de qualidade e procedimentos aplicáveis à elaboração, processamento e
distribuição de nossos produtos. Dentre eles estão métodos para acompanhar o desempenho da
gestão de lojas e pesquisas externas de satisfação do cliente. Os nossos principais indicadores
operacionais são analisados e partilhados com todas as nossas marcas, tirando proveito do nosso
tamanho e capacidade de compartilhar as melhores práticas. Para melhorar a qualidade dos nossos
serviços, também conduzimos pesquisas de ‘‘clientes ocultos’’ (mistery shopper) que nos fornecem
um feedback atualizado e importante da satisfação de nossos clientes.

Estrutura de capital eficiente. Temos uma sólida estrutura de capital, com uma proporção dívida
líquida/EBITDA Ajustado, no final de 2010 de 2,2x e caixa e equivalentes de caixa de R$140 milhões.
Isto nos permitirá continuar com nossos planos de crescimento.
Equipe de gestão experiente. Nossa diretoria tem em média 14 anos de experiência no setor de
alimentos e bebidas e ampla experiência no Brasil e na América Latina, em mercados cativos e
operações greenfield. Nosso Diretor Presidente tem mais de 20 anos de experiência no setor de serviço
de alimentação, 11 dos quais com a Areas (uma bem-sucedida operadora espanhola de restaurantes
em aeroportos, com negócios em todo o mundo), onde ele ajudou a iniciar e a desenvolver as operações
na América Latina. Nosso Diretor de Operações também atuou na Areas ocupando o cargo de supervisor
de operações e posteriormente de diretor comercial na Argentina. Nosso Diretor Presidente para as
operações no Caribe foi Diretor Presidente da Airport Shoppes (antiga Empresas Santana), empresa que
adquirimos em 2008. Outros membros da nossa administração têm experiência em companhias tais como
TGI Fridays®, INFRAERO e Wal Mart. Reconhecendo a importância de nossos administradores para o
nosso sucesso, implementamos planos de retenção para nossos executivos-chave bem como outras
medidas para reduzir as taxas de rotatividade em todos os níveis da companhia.
Nossa estratégia de crescimento
Crescimento orgânico acelerado em nossas operações no Brasil. Nosso crescimento virá
principalmente da abertura de novas lojas em nossas operações no Brasil. Dada a natureza
fragmentada do setor, bem como o tamanho e o histórico de crescimento dos segmentos em que
atuamos, acreditamos que há espaço significativo para novos restaurantes. Neste sentido, acreditamos
que conseguiremos abrir, em 2011, mais de 20 mil metros quadrados de área utilizável bruta de
restaurantes, o que poderá representar um crescimento de 24,3% em relação a 2010. A exemplo do
que ocorreu nos últimos anos, vamos nos concentrar na consolidação de nossa posição de liderança em
e no entorno de São Paulo e continuar a nossa expansão para outras cidades de alta renda, tais como
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, além de outras na região sul do Brasil.
Crescimento orgânico no segmento aeroportuário internacional. Complementaremos nossa
estratégia de crescimento do Brasil com a contínua expansão do nosso segmento aeroportuário
internacional, em ambos os casos, consolidando a nossa presença nos países em que atuamos e
seletivamente expandindo para novos aeroportos com altos índices de crescimento.
Aumento contínuo nas Vendas em Mesmas Lojas. Nossa presença em mercados cativos no Brasil e
em outros aeroportos do México e do Caribe nos oferece um potencial elevado de crescimento do
tráfego no futuro próximo. Embora seja o principal vetor de crescimento, também estamos
implantando diversos programas para aumentar o crescimento das Vendas em Mesmas Lojas. O
principal deles é dar continuidade ao nosso programa de remodelagem de restaurantes, que consiste
na reforma e modernização de nossos restaurantes e que, de acordo com nossas estimativas, rende
aumento nas vendas de pelo menos 10%, e maior taxa interna de retorno sobre o investimento do que
restaurantes novos. Também estamos buscando oportunidades de cruzamento de marcas como a
inclusão de um conceito Viena ‘‘por quilo’’ em unidades selecionadas do Frango Assado. Acreditamos
que essas oportunidades de cruzamento de marcas, juntamente com nossos esforços contínuos para
apresentar novos itens de menu e artigos de varejo em nossas lojas, nos ajudarão a sustentar um forte
crescimento das Vendas em Mesmas Lojas.

22

Geração contínua de eficiência operacional em nosso modelo para aumentar as margens.
Continuaremos a extrair sinergias e eficiência da nossa plataforma centralizada. Nos últimos três anos,
aumentamos a nossa margem EBITDA Ajustado de 13,1%em 2008 para 16,0% em 2010 (margem EBITDA
Ajustado foi calculada com base nas demonstrações financeiras combinadas para 2008 e 2009 e consolidadas
para 2010), e acreditamos que ainda há espaço para maiores ganhos, à medida que aumentamos o tamanho
do nosso negócio. Dentre os nossos principais programas de eficiência, continuaremos a expandir nosso
programa de compras centralizadas para alcançar maiores reduções de custos alimentos.
Identificar aquisições de maneira seletiva para complementar o nosso crescimento orgânico.
Estamos estudando diversas potenciais aquisições que podem acelerar nossos planos de crescimento
orgânico ao tempo que avançamos na consolidação do mercado. Qualquer aquisição seria
provavelmente pequena com relação às nossas operações atuais ou às nossas aquisições anteriores, já
que não buscamos entrar em novos segmentos ou mercados, mas sim consolidar nossa presença atual.
Como exemplo do que ocorreu com as aquisições anteriores, buscaremos novas oportunidades
principalmente nos segmentos nos quais operamos, onde acreditamos haver sinergias significativas
para serem capturadas.
Estrutura Societária
O quadro abaixo apresenta, de maneira simplificada, nossa atual estrutura societária.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

‘‘Advent Funds’’ é a representação da totalidade dos dezenove fundos de investimento Advent International que investem e controlam a Companhia.
A GIC SI detém sua participação indireta na Companhia por meio da empresa Maracana Investments Pte. Ltd.
A BCIMC detém sua participação indireta na Companhia por meio das empresas bcIMC Private Placement (2007) Investment Corporation e a bcIM (WCBAF) Private
Placement (2007) Investment Corporation.
Ex-controladores do Frango Assado, do RA e da IMC Caribe, bem como alguns administradores da Companhia.
Os acionistas indiretos da Companhia aprovaram em 31.01.2011 uma reorganização societária na qual a Catering Business LLC e a Dining Investments LLC contribuíram em
24.02.2011 suas ações detidas diretamente na Companhia para o FIP Brasil Empreendimentos, sendo que este, por sua vez, passou a deter 99.99% das ações da Companhia.
‘‘Viena’’ representada pelas seguintes companhias operacionais: Pimenta Verde Alimentos Ltda., Liki Restaurantes Ltda., Viena Norte Ltda., Ara Restaurantes Ltda.,
Aratam Restaurantes Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Odanrio Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes Ltda. e Rao Restaurantes Ltda.
‘‘Frango Assado’’ representada pelas seguintes companhias operacionais: Comercial Frango Assado Ltda., Comercial Carvalho Pinto Automotivos e Conveniências
Ltda., Centro de Serviços Frango Assado Suleste Ltda., Centro de Serviços Frango Assado Sudoeste Ltda., Centro de Serviços Frango Assado Norte., Auto Posto Nova
Taubaté Ltda., Pedro 66 Posto e Serviços Ltda., Pedro 66 Lanchonete Ltda., Restaurante Arco Íris Aparecida Ltda., Restaurante Arco Íris Lorena Ltda. e Restaurante
Andaluzia Ltda.

**********
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Breve Histórico da Companhia
Iniciamos nossas atividades no setor de varejo de alimentação em 2006 no México. Em 15 de junho de
2007, constituímos a R.O.D.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., a qual passou a realizar
nossas operações no Brasil. Em 27 de novembro de 2007, nossa razão social foi alterada pela Advent
International para Advent Food and Beverage Empreendimentos S.A. e nosso objetivo passou a ser o de
adquirir as redes Viena e Frango Assado no Brasil. Em 30 de setembro de 2009, nossa razão social foi
novamente alterada para a nossa denominação atual, International Meal Company Holdings S.A., e os
negócios do RA Catering, que eram detidos pelo Grupo IMC, foram incorporados dentro da
Companhia. Em outubro de 2009, os negócios do Grupo IMC do México e de Porto Rico foram
incorporados pela Companhia.
Em 22 de outubro de 2009, a Companhia solicitou registro de companhia aberta como emissor
categoria ‘‘A’’ perante a CVM e em 18 de dezembro de 2009 teve o registro concedido pela autarquia.
No entanto, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de março de 2010 a
Companhia deliberou pelo cancelamento do registro de companhia que havia sido emitido pela CVM.
Em 19 de abril de 2010, o Frango Assado celebrou dois contratos de compra e venda por meio do qual
adquiriu as quotas representativas de 100% do capital social das sociedades Pedro 66 Lanchonete Ltda.
e da Pedro 66 Posto e Serviços Ltda., pelo valor total de R$2,5 milhões.
Em 21 de maio de 2010, fundos administrados pela Advent International e dois novos investidores,
quais sejam, fundos de investimentos globais do GIC SI e da British Columbia Investment Management
Corporation (BCIMC), fizeram um investimento indireto em nossa Companhia, nos proporcionando
capital para financiarmos a expansão de nossos negócios.
Em 18 de junho de 2010, as sociedades Frango Assado, Posto e Restaurante Arco Íris de Aparecida
Ltda., Posto de Serviços Vizumar Ltda. e Roseira Sociedade de Desenvolvimento de Turismo e Comércio
Ltda. celebraram o Instrumento Particular de Opção de Compra de Participação Societária e Outras
Avenças, o qual estabeleceu os termos e condições para a aquisição pelo Frango Assado, ou por
qualquer sociedade de seu grupo societário, da totalidade das quotas das sociedades a serem
constituídas como resultado da cisão parcial das Sociedades.
Referida cisão resultou na constituição de três novas sociedades, cujos objetos sociais consistem na
exploração do comércio de alimentos, restaurantes e lanchonetes: Restaurante Arco Íris de Aparecida
Ltda., Restaurante Arco Íris de Lorena Ltda. e Restaurante Andaluzia Ltda.
Em novembro de 2010, foi aprovado Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação por meio
do qual a RA Catering Ltda. incorporou as seguintes empresas: RA Participações S.A. e Foulbec
Holdings S.A.
Ainda em 2010 iniciamos nossas atividades no Panamá, através da adjudicação de uma licitação no
Aeroporto International de Tocumen, no entanto iniciaremos efetivamente nossas operações neste país
apenas no primeiro semestre de 2011.
Nosso Departamento de Relações com Investidores
Nosso departamento de relações com investidores e nossa diretoria estão localizados na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 2277, conjunto 1.803, 18º andar, São Paulo, CEP 01452-000, Brasil. O telefone de nosso
departamento de relações com investidores é (55 11) 3041-9538. Nosso site institucional é
www.internationalmealcompany.com. Informações contidas em, ou acessadas através de nosso site não são
incorporadas, ainda que por referência, e nem devem ser consideradas parte integrante deste Prospecto.
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PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA
Esta seção contempla, por exigência do parágrafo 3º, do artigo 40, da Instrução CVM 400, apenas
cinco dos fatores de risco relacionados a nós. Esta seção não descreve todos os fatores de risco relativos
a nós e nossas atividades, os quais o investidor deve considerar antes de adquirir as Ações no âmbito
da Oferta.
Assim, antes de tomar uma decisão de investimento nas Ações, recomendamos a leitura cuidadosa de
todas as informações disponíveis neste Prospecto e no nosso Formulário de Referência, em especial a
seção 4 ‘‘Fatores de Risco’’ e a seção 5 ‘‘Riscos de Mercado’’, em que poderão ser avaliados todos os
riscos aos quais estamos expostos. Caso qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos efetivamente
ocorra, os negócios, a situação financeira e/ou os nossos resultados operacionais poderão ser afetados
de forma adversa. Consequentemente, o investidor poderá perder todo ou parte substancial de seu
investimento nas Ações. A leitura deste Prospecto não substitui a leitura do Formulário de Referência.
Experimentamos um rápido crescimento nos últimos anos e temos um limitado histórico
operacional como um grupo econômico sob controle comum. Podemos não conseguir manter
nossa recente taxa de crescimento e qualquer falha em administrar de forma bem sucedida
nosso crescimento futuro pode nos afetar de forma adversa.
Nosso negócio cresceu rapidamente nos últimos anos, resultado, em grande parte, da aquisição de
outras companhias e outras marcas, bem como da outorga de novas concessões e autorizações e
abertura de restaurantes e lojas no setor de varejo de alimentação por nossas marcas existentes nos
quatro territórios em que operamos.
Planejamos os nossos investimentos anualmente, levando em conta as informações históricas,
tendências econômicas regionais, abertura de restaurantes e lojas e planos de renovação de imagem e
disponibilidade de locais. O sucesso de nosso plano de investimentos pode ser prejudicado por fatores
fora de nosso controle, tais como alterações nas condições macroeconômicas das regiões em que
operamos, alterações na demanda e dificuldades na construção que poderiam prejudicar nosso retorno
sobre os investimentos e nossos resultados futuros e condição financeira.
O crescimento de nossas receitas e resultados depende de nossa eficiência na alocação de
capital, aquisições, outorga ou renovação de concessões, autorização e/ou renovação de
contratos de locação, abertura de novos restaurantes e lojas, bem como na magnitude,
momento ou forma de investimento.
O crescimento futuro de nossas receitas dependerá, em uma significativa medida, de nossa capacidade
de alocar capital de forma eficiente, visando a identificação de possíveis aquisições, a disponibilidade de
locais de alta qualidade que atendam os nossos critérios para novos restaurantes e lojas, a outorga ou
renovação de concessões, autorizações e/ou renovação de contratos de locação e proporcionando um
retorno efetivo de capital aos acionistas. A expansão de nossas marcas, lojas de varejo e restaurantes
pode estar sujeita a atrasos inesperados devido a condições de mercado, ao ambiente regulatório, à
natureza altamente particularizada de nossos conceitos de restaurantes e lojas e aos complexos
processos de projeto e construção para cada novo local. As negociações de alugueis e cronogramas de
desenvolvimento variam conforme o local.
O número e a oportunidade de abertura de novos restaurantes e lojas, bem como a sua contribuição
para os nossos resultados dependem de diversos fatores, inclusive, dentre outros:
•

a identificação e a disponibilidade de locais adequados e condições aceitáveis de locação;

•

a disponibilidade de financiamento apropriado para nós e nossos locadores;

•

a viabilidade financeira de nossos locadores;
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•

o momento da disponibilização das instalações alugadas para nós por nossos locadores de modo a
iniciar as atividades de construção;

•

alterações decorrentes de leis e regulamentações governamentais existentes e/ou futuras, bem
como nossa capacidade, bem como de nossos locadores, em obter todas as licenças e autorizações
governamentais necessárias, de forma tempestiva, para a construção e operação de nossos
restaurantes e lojas;

•

nossa capacidade de administrar os custos de construção e desenvolvimento de novos restaurantes e lojas;

•

a retificação de qualquer imprevisto de engenharia ou ambiental com as instalações alugadas;

•

dificuldade na obtenção de novas concessões e/ou autorizações ou renovação das concessões e/ou
autorizações existentes por parte dos proprietários dos imóveis, bem com dificuldade na tratativa
de novas locações ou renovação de locações já existentes;

•

aumento na concorrência nas locações de imóveis, bem como nas outorgas das concessões
e/ou autorizações para os proprietários dos imóveis, aumentando nossos custos e diminuindo
nossos lucros;

•

maiores custos operacionais, inclusive aqueles relativos a prêmios de seguros, tributos sobre
a propriedade ou posse de imóveis e relacionados ao pagamento de nossos colaboradores,
que afetem de forma negativa nossas margens de lucro;

•

condições econômicas, políticas e de negócios nos mercados em que atuamos e, em particular,
nas áreas geográficas nas quais iremos investir; ou

•

inflação, deflação, desvalorização ou valorização das moedas nos países onde operamos,
bem como flutuações nas taxas de juros.

A ocorrência de quaisquer de tais eventos pode nos afetar de forma negativa.
Aumentos nos preços de commodities alimentícias ou em outros custos operacionais
poderiam prejudicar nossos resultados operacionais.
Os alimentos e bebidas representaram 32,2% de nossos custos de vendas e 22% da nossa receita
líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, sem considerar as receitas com
vendas de combustíveis. Entre outras commodities, dependemos de carne, frango, frutas e vegetais
frescos, laticínios e produtos líquidos. O custo dessas commodities depende de vários fatores, inclusive
oferta e demanda global, condições climáticas, flutuações nos custos da energia e incentivos fiscais,
que nos tornam suscetíveis a flutuações de preço e câmbio significativas. Devido à natureza competitiva
do setor de restaurantes, podemos não conseguir repassar os aumentos nos custos operacionais para
nossos clientes, o que poderia ter um efeito negativo para nós.
Diminuições no número de passageiros de empresas aéreas ou de motoristas que transitam
pelas instalações onde operamos, bem como alterações nas áreas onde nossas lojas e
restaurantes estão localizados, poderiam nos afetar de forma negativa.
Nossas operações no setor de varejo de alimentos em terminais aeroportuários e postos de serviço em
rodovias poderiam ser negativamente afetadas por uma diminuição no número de passageiros de empresas
aéreas ou de motoristas que transitam por aquelas instalações. A ocorrência de qualquer evento fora de
nosso controle, como ataques terroristas, furacões, desastres naturais, acidentes e pandêmicos como a do
vírus H1N1 (gripe suína) em 2009, podem levar a uma redução no número de passageiros de companhias
aéreas ou de motoristas em um nível regional ou local. Qualquer evento de natureza semelhante, mesmo
que não afete diretamente o setor de viagens, ou o mero receio quanto à ocorrência de um desses eventos,
pode levar a uma redução significativa no número de passageiros de companhias aéreas.
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Adicionalmente, qualquer interrupção ou suspensão dos serviços fornecidos por empresas aéreas,
como resultado de dificuldades financeiras, disputas trabalhistas, trabalho de construção, segurança
adicional ou qualquer outro fator relevante, poderia afetar de forma negativa o número de viajantes.
Pode também haver diminuições nas viagens para o Brasil, para a América Latina e para o Caribe como
resultado da preocupação em relação às altas taxas de criminalidade nesses países. Aumentos nas
tarifas de empresas aéreas devido a aumentos nos preços dos combustíveis podem também reduzir o
tráfego de passageiros. O aumento do preço dos combustíveis também pode resultar em uma
diminuição de tráfego das rodovias e no aumento do custo das passagens aéreas e,
consequentemente, redução do número de clientes da nossa Rede Frango Assado e dos restaurantes
localizados em aeroportos onde operamos. Tais reduções no tráfego de passageiros resultariam em
uma diminuição em nossas vendas e podem ter um impacto negativo significativo sobre nosso negócio,
condição financeira e resultados operacionais. Além disso, os locais dos nossos restaurantes ou lojas
podem perder a atratividade devido a alterações no tráfego de pedestres e/ou automóveis, condições
demográficas ou econômicas da área, que poderiam resultar na redução das vendas nestes locais. A
ocorrência de qualquer de tais eventos poderia nos afetar de forma negativa.
Nossas atividades estão sujeitas a uma extensa regulamentação. A aplicação da atual
regulamentação ou quaisquer alterações a ela podem nos afetar de forma negativa.
O setor de varejo de alimentação está sujeito a extensa regulamentação, especificamente no que diz
respeito à saúde, segurança de alimentos e responsabilidade ambiental. Essas leis e regulamentações
regem, entre outras coisas, a liberação de poluentes no ar e na água, bem como a presença,
manipulação, liberação, eliminação e exposição a substâncias tóxicas e manipulação, armazenamento e
eliminação de alimentos. Essas leis e regulamentações dispõem sobre multas e penalidades
significativas no caso de seu não cumprimento. Terceiros podem também pleitear reparação por danos
pessoais, danos materiais ou formular outras reivindicações contra proprietários ou empresas
estabelecidas em imóveis associados com a liberação de substâncias tóxicas. Além disso, estamos
sujeitos a regulamentações de construções e zoneamento. Precisamos obter a aprovação de diversas
autoridades governamentais antes de iniciar a construção em um determinado imóvel, e a não
obtenção de tal aprovação pode nos afetar de forma negativa. Tais regulamentações ou quaisquer
alterações a elas podem nos afetar de forma negativa.
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SUMÁRIO DA OFERTA
Companhia

International Meal Company Holdings S.A.

Acionista Vendedor

Fundo de Investimento em Participações --- Brasil Empreendimentos.

Coordenador Líder ou BTG
Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Credit Suisse

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder, Credit Suisse, Santander, Bradesco BBI e
Itaú BBA.

Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias autorizadas a operar na BM&FBOVESPA
que tenham aderido ao Contrato de Distribuição por meio da
assinatura do Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição,
contratadas para efetuar esforços de colocação das Ações junto a
Investidores Não-Institucionais.

Instituições Participantes da
Oferta

Os Coordenadores da Oferta, conjuntamente com as Instituições
Consorciadas.

Agentes de Colocação
Internacional

BTG Pactual US Capital Corp., Credit Suisse Securities (USA), LLC,
Santander Investment Securities Inc, Bradesco Securities, Inc. e
Itau BBA USA Securities Inc.

Ações

22.214.667 ações ordinárias de emissão da Companhia no
âmbito da Oferta Primária e 8.330.500 ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor
no âmbito da Oferta Secundária, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, objeto da Oferta.

Oferta

Oferta pública de distribuição primária e secundária das Ações no
Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da
Instrução CVM 400, mediante a coordenação dos Coordenadores
da Oferta, em regime de garantia firme de liquidação de forma
individual e não solidária, e com a participação das Instituições
Consorciadas, por eles convidadas.
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Foram também realizados esforços de colocação das Ações no
exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional e por
determinadas instituições financeiras contratadas, exclusivamente
junto a investidores institucionais qualificados residentes e
domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos
na Regra 144A do Securities Act, em operações isentas de
registro previstas no Securities Act, e a investidores nos demais
países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em
conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S
do Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de
domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, por meio de
mecanismos de investimento regulamentados pela legislação
brasileira aplicável, especialmente pela CVM, pelo BACEN e pelo
CMN. Não foi e nem será realizado nenhum registro da Oferta ou
das Ações na SEC nem em qualquer agência ou órgão regulador
do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil.
As Ações não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados
Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. Persons,
conforme definido no Regulamento S, exceto de acordo com
isenções de registro nos termos do Securities Act.
Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) poderia ter sido, mas não foi, a
critério do Acionista Vendedor, desde que em comum acordo
com os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 20% das
Ações inicialmente ofertadas, ou seja, 6.109.033 ações de
emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor,
nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas.

Ações do Lote Suplementar

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade
total de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até
15%, ou seja, em até 4.581.774 ações de emissão da Companhia,
das quais até 2.290.887 novas ações a serem emitidas pela
Companhia e até 2.290.887 ações de emissão da Companhia de
titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e no
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção
outorgada pela Companhia e pelo Acionista Vendedor ao Credit
Suisse, as quais serão destinadas a atender um eventual excesso
de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. O
Credit Suisse terá o direito exclusivo, a partir da data de
assinatura do Contrato de Distribuição e por um período de até
30 dias contados, inclusive, da data de início da negociação das
Ações na BM&FBOVESPA, de exercer a Opção de Lote
Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após
notificação aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a
decisão de sobrealocação das Ações no momento em que foi
fixado o Preço por Ação tenha sido tomada em comum acordo
entre os Coordenadores da Oferta. Salvo se disposto de maneira
diversa, a referência às Ações também será referência às Ações do
Lote Suplementar.
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Público-Alvo

A Oferta será direcionada, na Oferta de Varejo, a Investidores
Não-Institucionais e, na Oferta Institucional, a Investidores
Institucionais. Para mais informações, vide seção ‘‘Informações
Relativas à Oferta --- Público-Alvo’’ na página 52 deste Prospecto.

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas, jurídicas e clubes de investimento,
cujas intenções específicas ou globais de investimento excedam o
limite de R$300.000,00 estabelecido para a Oferta de Varejo,
fundos de investimento, fundos de pensão, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM,
entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomínios
destinados a aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras,
entidades de previdência complementar e de capitalização,
investidores considerados qualificados nos termos do artigo 109
da Instrução CVM 409 e determinados investidores estrangeiros
que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento da Resolução 2.689 e da Instrução CVM 325 ou,
ainda, nos termos das normas de investimento direto da Lei 4.131.

Investidores Não-Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas no
Brasil que realizaram Pedido de Reserva, para a subscrição e/ou
aquisição das Ações, observado o valor mínimo de investimento de
R$3.000,00 e o valor máximo de investimento de R$300.000,00,
por Investidor Não-Institucional, de acordo com os procedimentos
previstos para a Oferta de Varejo.

Pessoas Vinculadas

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, são consideradas
pessoas vinculadas à Oferta quaisquer pessoas que sejam:
(i) administradores ou controladores da Companhia e/ou do
Acionista Vendedor; (ii) administradores ou controladores de
quaisquer das Instituições Participantes da Oferta ou dos Agentes
de Colocação Internacional; (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta;
ou (iv) cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes ou
colaterais até o segundo grau de qualquer uma das pessoas
referidas nos itens (i), (ii) ou (iii) anteriores.
Os Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
deveriam, necessariamente, ter indicado no respectivo Pedido de
Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sendo que, como não
houve excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (excluídas as Ações do Lote Suplementar), foi
permitida a colocação, pelas Instituições Consorciadas, de Ações
junto a Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.

Oferta de Varejo

A quantidade de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% das
Ações da Oferta, excluindo as Ações do Lote Suplementar, será
destinada prioritariamente a Investidores Não-Institucionais que
realizaram o Pedido de Reserva, observado o valor mínimo de
investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de investimento de
R$300.000,00 por Investidor Não-Institucional.
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Oferta Institucional

As Ações objeto da Oferta que não forem prioritariamente
alocadas na Oferta de Varejo, bem como eventuais sobras da
Oferta de Varejo, serão destinadas à Oferta Institucional. Não
foram admitidas para os Investidores Institucionais reservas
antecipadas, tampouco limite máximo de investimento.

Pedido de Reserva

Formulário específico preenchido durante o Período de Reserva
por Investidor Não-Institucional que desejou participar da Oferta
de Varejo durante o Período de Reserva.

Período de Reserva

Foi concedido aos Investidores Não-Institucionais o prazo de três
dias úteis, iniciado em 28 de fevereiro de 2011, inclusive, e
encerrado em 02 de março de 2011, inclusive, para a realização
dos Pedidos de Reserva.

Preço por Ação

O Preço por Ação é de R$13,50.
O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do
Procedimento de Bookbuilding conduzido pelos Coordenadores
da Oferta, junto a Investidores Institucionais, no Brasil e no
exterior, em conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM
400, e de acordo com os critérios indicados no artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. A escolha
do critério de determinação do Preço por Ação por meio da
realização do Procedimento de Bookbuilding justifica-se pelo fato
de que tal critério reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentaram suas intenções de subscrição e/ou
aquisição das Ações no âmbito da Oferta, e não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por
Ações. Os Investidores Não-Institucionais não participaram do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, do processo de
determinação do Preço por Ação.

31

Procedimento de Bookbuilding

Processo de coleta de intenções de investimento conduzido no
Brasil pelos Coordenadores da Oferta junto a Investidores
Institucionais, em conformidade com o artigo 44 da Instrução
CVM 400 e de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei das Sociedades por Ações.
Foi aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação,
mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding,
até o limite de 15% das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações do Lote Suplementar). Como não foi verificado
excesso de demanda, assim entendida a demanda por Ações em
número superior ao número de Ações inicialmente ofertadas
acrescido de 1/3 (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), foi
permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações
aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas. Os
investimentos realizados em decorrência de operações com
derivativos (inclusive total return swaps) não serão considerados
investimentos por Pessoas Vinculadas para os fins da Oferta.
A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding pode
ter impactado adversamente a formação do Preço por Ação
e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações de emissão da Companhia no mercado
secundário.
Para mais informações acerca dos riscos relativos à participação
de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, veja o
Fator de Risco Relacionado à Oferta ‘‘A participação de
Investidores da Oferta Institucional que sejam Pessoas Vinculadas
no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a
participação deste no Procedimento de Bookbuilding pode ter
impactado adversamente a formação do Preço por Ação.
Adicionalmente, o investimento nas Ações por Investidores da
Oferta Institucional que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover redução da liquidez das ações ordinárias de nossa
emissão no mercado secundário.’’ na Seção ‘‘Fatores de Risco
Relacionados à Oferta’’, na página 80 deste Prospecto.
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Valor Total da Oferta

R$412.359.754,50 (considerando o Preço por Ação de R$13,50 e
sem considerar as Ações do Lote Suplementar).

Destinação dos Recursos

Receberemos
recursos
líquidos
de
aproximadamente
R$275.874.546,00 provenientes da emissão de 22.214.667 Ações
no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por Ação de
R$13,50, sem considerar o exercício da Opção de Ações do Lote
Suplementar, após a dedução das comissões de distribuição e das
despesas estimadas relativas à Oferta e devidas por nós.
Os recursos provenientes da Oferta Primária serão integralmente
empregados na (i) realização de investimentos em ativos para
abertura de novas lojas e reformas de lojas existentes nos
segmentos de aeroportos, rodovias e shopping centers no Brasil e
nas operações internacionais da Companhia, sendo o percentual
de alocação dos recursos líquidos obtidos na Oferta de 65%; e (ii)
redução do endividamento de longo prazo da Companhia com
instituições financeiras, sendo o percentual de alocação dos
recursos líquidos obtidos na Oferta de 35%.
Não receberemos quaisquer recursos provenientes da venda de
Ações pelo Acionista Vendedor na Oferta Secundária.
Para maiores informações, vide seção ‘‘Destinação dos Recursos’’
na página 85 deste Prospecto.

Plano de Distribuição

Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da
Companhia e do Acionista Vendedor, elaboraram o plano de
distribuição das Ações, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33
da Instrução CVM 400, e do Regulamento do Novo Mercado, no
que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levou
em conta as relações da Companhia, do Acionista Vendedor e
dos Coordenadores da Oferta com seus clientes e outras
considerações de natureza comercial ou estratégica, observado
que os Coordenadores da Oferta deverão ter assegurado a
adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes,
bem como o tratamento justo e equitativo aos Investidores, em
conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400.
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Regime de Distribuição --Garantia Firme de Liquidação

Os Coordenadores da Oferta realizarão a colocação das Ações
objeto da Oferta em regime de garantia firme de liquidação.
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação, individual
e não solidária, dos Coordenadores da Oferta de subscrever
e integralizar, adquirir e liquidar, conforme o caso, nas respectivas
proporções de suas garantias firmes prestadas, na Data de
Liquidação, pelo Preço por Ação, a totalidade do saldo resultante
da diferença entre: (a) o número de Ações objeto da garantia firme
de liquidação individual e não solidária prestada por tal
Coordenador da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição; e
(b) o número de Ações efetivamente subscritas e/ou adquiridas por
Investidores e por estes integralizadas e/ou liquidadas no mercado.
Referida garantia firme não inclui as Ações do Lote Suplementar.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM
400, caso os Coordenadores da Oferta eventualmente venham a
subscrever ou adquirir Ações nos termos acima e tenham interesse
em vender tais Ações durante o Prazo de Distribuição, ou até a
publicação do Anúncio de Encerramento, se esta ocorrer primeiro,
o preço de venda de tais Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação,
sendo certo, entretanto, que o disposto neste parágrafo não se
aplica às operações realizadas em decorrência das atividades de
estabilização contratadas pela Companhia e pelo Acionista
Vendedor mediante a celebração do Contrato de Estabilização.

Prazo de Distribuição

A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do
Anúncio de Início, em conformidade com o previsto no artigo 52
da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a publicação do Anúncio de Encerramento,
em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
O prazo para a distribuição das Ações no âmbito da Oferta é de
até seis meses contados da data de publicação do Anúncio de
Início, ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento,
o que ocorrer primeiro, nos termos do artigo 18 da Instrução
CVM 400.

Data de Liquidação

A liquidação física e financeira das Ações, sem considerar as
Ações do Lote Suplementar, será realizada no prazo de até
três dias úteis contados da data de publicação do Anúncio de
Início, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato
de Distribuição.

Data de Liquidação das Ações
do Lote Suplementar

A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar, se
houver, deverá ser realizada até o terceiro dia útil seguinte à data
do exercício da Opção de Lote Suplementar, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Distribuição.
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Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferem a seus titulares os seguintes direitos: (i) direito
de voto nas Assembleias Gerais da Companhia, sendo que cada
Ação corresponderá a um voto; (ii) direito ao dividendo mínimo
obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro
líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades
por Ações; (iii) direito de alienação das Ações nas mesmas
condições asseguradas ao acionista controlador alienante, em
caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do controle
da Companhia, tanto por meio de uma única operação como por
meio de operações sucessivas (100% tag along); (iv) direito ao
recebimento integral de dividendos e demais proventos de
qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia a
partir da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações
do Lote Suplementar, conforme o caso; (v) direito de alienação de
suas ações em oferta pública a ser efetivada pelo acionista
controlador, em caso de cancelamento do registro de companhia
aberta ou de cancelamento de listagem das ações de emissão da
Companhia no Novo Mercado, segmento especial de listagem da
BM&FBOVESPA, pelo seu valor econômico, apurado mediante
laudo de avaliação elaborado por empresa especializada e
independente; e (vi) todos os demais direitos assegurados às
Ações, nos termos previstos no Regulamento do Novo Mercado,
no estatuto social da Companhia e na Lei das Sociedades
por Ações.
Para mais informações, ver seção ‘‘Informações Relativas à
Oferta --- Direitos, Vantagens e Restrições das Ações’’ na página 61
deste Prospecto.

Restrições à Negociação de
Ações (Lock-up)

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, ressalvadas
determinadas exceções nele previstas, os administradores e os
acionistas controladores da Companhia não poderão vender e/ou
ofertar à venda de quaisquer das ações de emissão da Companhia
e derivativos lastreados nessas ações de que eram titulares
imediatamente após a efetivação da Oferta, durante os primeiros
seis meses subsequentes à Oferta, que é a primeira distribuição
pública de ações da Companhia após a assinatura do Contrato de
Participação no Novo Mercado. Após esse período inicial de seis
meses, os administradores e os acionistas controladores da
Companhia não poderão, por mais seis meses, vender e/ou
ofertar à venda mais do que 40% das ações de emissão da
Companhia e derivativos lastreados nessas ações de que eram
titulares imediatamente após a efetivação da Oferta.
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Adicionalmente ao disposto acima, a Companhia, seus
administradores e seus acionistas controladores, bem como o
Acionista Vendedor (‘‘Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência
de Valores Mobiliários’’), celebraram acordos de restrição à venda das
ações de emissão da Companhia (lock-ups), por meio dos quais se
comprometeram, sujeitos tão somente às exceções previstas em
referidos acordos, durante o período que se inicia na data de
assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation
Agreement e que se encerra 180 dias, inclusive, após a publicação do
Anúncio de Início, a: (i) não emitir, ofertar, vender, contratar a venda,
dar em garantia, emprestar, conceder qualquer opção de compra ou
de qualquer outra forma dispor ou conceder quaisquer direitos,
registrar ou fazer com que seja levado a registro documento nos
termos do Securities Act ou das leis brasileiras, em todos os casos
relacionados a, qualquer ação de emissão da Companhia a ser
emitida ou que seja detida pelas Pessoas Sujeitas a Restrições de
Transferência de Valores Mobiliários na data de assinatura do
Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement, ou
qualquer opção ou warrant de emissão da Companhia a ser emitido
ou que seja detido pelas Pessoas Sujeitas a Restrições de
Transferência de Valores Mobiliários para a compra de qualquer ação
de emissão da Companhia, ou qualquer valor mobiliário de emissão
da Companhia a ser emitido ou que seja detido pelas Pessoas
Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários
conversível em, ou permutável por, ou que represente o direito de
receber ações de emissão da Companhia, detidas diretamente pelas
Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários
ou em que estas tenham titularidade, nos termos da legislação
aplicável; (ii) não celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer
acordo que transfira à outra parte, no todo ou em parte, qualquer
valor econômico decorrente da titularidade das ações ou de qualquer
valor mobiliário conversível, passível de exercício ou permutável por
ações de emissão da Companhia, ou de warrants ou outro direito de
compra de ações de emissão da Companhia, independentemente se
tal operação seja realizada pela entrega das ações ou de qualquer
valor mobiliário de emissão da Companhia, por dinheiro ou outra
forma; e (iii) a não publicar anúncio com a intenção de efetuar
qualquer operação acima descrita (‘‘Período Restritivo’’).
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Não obstante as operações vedadas durante o Período Restritivo, as
seguintes transferências de valores mobiliários da Companhia são
permitidas pelas Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência de
Valores Mobiliários (‘‘Transferências Permitidas’’ ou, se referidas
individualmente, ‘‘Transferência Permitida’’): (i) para uma ou mais
pessoas físicas com o propósito de torná-las elegíveis para cargos no
Conselho de Administração da Companhia, quando aplicável; (ii) por
representante de Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência de
Valores Mobiliários que ocupe cargo no Conselho de Administração
da Companhia, para Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência de
Valores Mobiliários ou para outra pessoa física por eles designada
com o propósito de torná-la elegível para cargo no Conselho de
Administração da Companhia, quando aplicável, na hipótese do
referido representante de Pessoas Sujeitas a Restrições de
Transferência de Valores Mobiliários ser destituído do referido cargo
ou, por qualquer razão, deixá-lo; (iii) por doação de boa fé; (iv) para o
benefício direto ou indireto das Pessoas Sujeitas a Restrições de
Transferência de Valores Mobiliários e/ou para parentes imediatos
destas; (v) para qualquer de suas afiliadas (nos termos da Regra 405
da Securities Act); (vi) para instituições de caridade ou sem fins
lucrativos; (vii) para possibilitar o exercício de qualquer plano de
opção de ações da Companhia detido por ou outorgado a uma
Pessoa Sujeita a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários,
desde que os valores mobiliários recebidos em decorrência do
exercício de referida opção também estarão sujeitos às restrições aqui
mencionadas; (viii) a título de empréstimo para fins das atividades de
estabilização do preço das ações ordinárias, nos termos do Contrato
de Estabilização; (ix) de valores mobiliários adquiridos no mercado; (x)
aos detentores de participação societária das Pessoas Sujeitas a
Restrições de Transferência de Valores Mobiliários; (xi) a uma
corretora, com o consentimento dos Coordenadores da Oferta, no
contexto da realização de atividades de formador de mercado, de
acordo com a legislação aplicável, inclusive com a Instrução CVM
384 de 17 de março de 2003 (‘‘Instrução CVM 384’’), ressalvando-se
que nenhuma autorização será necessária caso as atividades de
formador de mercado sejam realizadas por corretoras pertencentes
ao grupo econômico dos Coordenadores da Oferta; ou (xii) mediante
o prévio consentimento (sendo que tal consentimento não poderá
ser retido sem justificativa) dos Coordenadores da Oferta, desde que,
nos casos previstos nos itens (iii) a (x) acima, antes de qualquer
transferência, o destinatário das ações concorde por escrito a cumprir
com os acordos de restrição à venda das ações de emissão da
Companhia (lock-ups).
Para mais informações, ver o item ‘‘Restrições à Negociação de
Ações --- (Lock-up)’’, na seção ‘‘Informações Relativas à Oferta’’, na
página 59 deste Prospecto.
Conselho Fiscal

Nos termos do nosso Estatuto Social, nosso Conselho Fiscal será
composto de, no mínimo três, e no máximo cinco membros, e
igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. Até a
data deste Prospecto não havíamos Conselho Fiscal instalado.
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Resolução de Conflitos por
Meio de Arbitragem

Nos termos do nosso Estatuto Social, nós, nossos acionistas,
nossos administradores e membros do nosso Conselho Fiscal,
quando instalado, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre a
Companhia, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no nosso
Estatuto Social, nas normas editadas pelo CMN, pelo Banco
Central e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de
Participação do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem
da Câmara de Arbitragem do Mercado.

Free Float

Após a conclusão da Oferta, sem considerar as Ações do Lote
Suplementar, estima-se que 37,27% das ações ordinárias de
nossa emissão estarão em circulação.

Exercício do Poder de Controle
Após a Oferta

Antes da Oferta, o Acionista Controlador detinha 99,99% das ações
ordinárias de emissão da Companhia, e imediatamente após a Oferta
(sem considerar as Ações do Lote Suplementar), deterá 62,72% das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
Adicionalmente, os acionistas indiretos da Companhia realizaram
em 31 de janeiro de 2011 uma reorganização na qual a Catering
Business LLC e a Dining Investments LLC contribuíram em 24 de
fevereiro de 2011 suas ações detidas diretamente na Companhia
para o FIP, sendo que este, por sua vez, passou a deter 99,99%
das ações da Companhia.
A transferência das ações mencionada na reorganização
societária acima implica na manutenção do controle da
Companhia pelo Acionista Controlador mesmo após a Oferta.

Mecanismos de Proteção à
Dispersão da Base Acionária

Nosso Estatuto Social não dispõe de nenhum mecanismo
específico de proteção à dispersão da base acionária. No entanto,
faremos parte do segmento do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, estando sujeitos às suas regras de dispersão
da base acionária (manutenção em circulação de, no mínimo,
25% das ações de nossa emissão) e de proteção aos acionistas
minoritários.

Controle Difuso

Haveria Controle Difuso na hipótese do controle sobre nossas
atividades fosse exercido por um acionista detentor de menos de
50% de nosso capital social ou por vários acionistas que
detivessem percentual superior a 50% do capital social em que
cada acionista detivesse individualmente menos de 50% do
capital social e desde que estes acionistas não fossem signatários
de acordo de votos, não estivessem sob controle comum e nem
atuassem representando um interesse comum. Não há Controle
Difuso e nem haverá pois, o FIP-Brasil Empreendimentos é o
acionista controlador direto da Companhia, e, após a Oferta sem
considerar as Ações do Lote Suplementar deterá 62,72% do seu
capital social, e, portanto, continuará a deter a maioria das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
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Adicionalmente, os acionistas indiretos da Companhia realizaram
uma reorganização na qual a Catering Business LLC e a Dining
Investments LLC contribuíram em 24 de fevereiro de 2011 suas ações
detidas diretamente na Companhia para o FIP, sendo que este, por
sua vez, passou a deter 99,99% das ações da Companhia.
A transferência das ações mencionada na reorganização
societária acima implicará na manutenção do controle da
Companhia pelo Acionista Controlador mesmo após a Oferta.
Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da
International Meal Company Holdings S.A., celebrado entre o
Credit Suisse, como ‘‘Tomador’’, Fundo de Investimento em
Participações --- Brasil Empreendimento, como ‘‘Doador’’ e a Credit
Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a
BM&FBOVESPA, o qual rege os procedimentos para empréstimo
das Ações para atender a eventual excesso de demanda,
aprovado pela CVM antes da publicação do Anúncio de Início.

Agente Estabilizador

O Credit Suisse é o agente autorizado para realização de operações
de estabilização de preço das Ações no mercado brasileiro.

Mercados de Negociação

Solicitamos o registro para negociação de nossas Ações no
segmento de listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, sendo
que nossas Ações estão listadas no Novo Mercado sob o código
‘‘IMCH3’’. Não foi e não será realizado nenhum registro da Oferta,
das Ações junto à SEC, nem a qualquer outra agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto
no Brasil. As Ações não podem ser ofertadas ou vendidas nos
Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. persons,
conforme definido no Regulamento S, exceto de acordo com
isenções de registro nos termos do Securities Act.

Inadequação da Oferta
a Certos Investidores

O investimento em Ações, sendo um investimento em renda
variável, representa um investimento de risco e, assim, os
investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a
diversos riscos, inclusive aqueles relacionados à volatilidade do
mercado de capitais, à liquidez das Ações e à oscilação de suas
cotações em bolsa, e, portanto, poderão perder uma parcela ou a
totalidade de seu eventual investimento. O investimento em Ações
não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim,
não há nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja
proibida por lei de adquirir as Ações. Os investidores devem ler
atentamente o Prospecto, principalmente a seção ‘‘Fatores de Risco
Relacionados à Oferta’’, na página 80 deste Prospecto, bem como
os quadros ‘‘4.1’’ e ‘‘5.1’’, nas páginas 282 e 306, respectivamente,
do nosso Formulário de Referência, que contém a descrição de
certos riscos que atualmente acreditamos serem capazes de nos
afetar de maneira adversa.

Fatores de Risco Relacionados
à Oferta

Para explicação acerca dos fatores de risco que devem ser
considerados cuidadosamente antes da decisão de investimento nas
Ações, vide seção ‘‘Fatores de Risco Relacionados à Oferta’’ na
página 80 deste Prospecto, além de outras informações incluídas
neste Prospecto e no Formulário de Referência.
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Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária foi aprovada em Reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 17 de
janeiro de 2011, cuja ata foi publicada no jornal ‘‘Valor
Econômico’’ e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 17 de
fevereiro de 2011 e registrada em 31 de janeiro de 2011 na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (‘‘JUCESP’’) sob o número
44566/11-6.
A determinação da quantidade de Ações objeto da Oferta
Primária e o efetivo aumento do capital da Companhia, com
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na
subscrição de Ações objeto da Oferta Primária, nos termos do
artigo 172, inciso I, da Lei Sociedades por Ações, assim como o
Preço por Ação foram deliberados em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 03 de março de 2011,
cuja ata foi publicada no jornal ‘‘Valor Econômico’’ na data de
publicação do Anúncio de Início e será publicada no Diário Oficial
do Estado de São Paulo e registrada na JUCESP.
A realização da Oferta Secundária foi aprovada em Assembleia
Geral de Quotistas do Acionista Vendedor em 14 de janeiro de
2011 e o Preço por Ação foi aprovado pela Assembleia Geral de
Quotistas do Acionista Vendedor em 03 de março de 2011.

Cronograma da Oferta

Vide seção ‘‘Informações Relativas à Oferta’’ na página 47 deste
Prospecto.

Informações Adicionais

Para descrição completa das condições aplicáveis à Oferta, vide a
seção ‘‘Informações Relativas à Oferta’’ na página 47 deste
Prospecto. Os registros da Oferta foram solicitados pela
Companhia, pelo Acionista Vendedor e pelos Coordenadores da
Oferta em 17 de janeiro de 2011, estando a presente Oferta
sujeita à prévia aprovação da CVM. Mais informações sobre a
Oferta poderão ser obtidas junto às Instituições Participantes da
Oferta nos endereços indicados na seção ‘‘Informações Relativas à
Oferta’’ na página 47 deste Prospecto.
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RESUMO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
O Grupo IMC iniciou as suas atividades operacionais em novembro de 2006 por meio da aquisição de
cadeia de restaurantes La Mansión no México. A Companhia foi constituída em 15 de junho de 2007,
com a finalidade de deter os ativos no setor de varejo de alimentação do Grupo IMC no Brasil. Pelo
fato de termos passado por uma significativa reestruturação societária em setembro e outubro de
2009, como descrito no item 6.5 do Formulário de Referência, somos o resultado da associação das
atividades no Brasil, Porto Rico, República Dominicana e México.
Considerando os diversos eventos societários ocorridos em 2007, 2008 e 2009, para fins da Oferta e
apresentação aos potenciais investidores, conforme descritos no item 6.5 do Formulário de Referência,
preparamos demonstrações financeiras combinadas do Grupo IMC, elaboradas com base nas
demonstrações financeiras históricas para o período em que as sociedades combinadas passaram a
possuir controle e administração comum. Dessa forma, nossas demonstrações financeiras combinadas
foram preparadas para apresentarem a posição patrimonial e financeira combinada, o resultado
combinado das operações, as mutações combinadas do patrimônio líquido e os fluxos de caixa
combinados do Grupo IMC e não necessariamente representam as condições que existiriam ou os
resultados das operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa caso as operações das
sociedades combinadas estivessem sido efetivamente conduzidas como um grupo ou estivessem
concentradas em uma única sociedade.
Essas demonstrações financeiras combinadas são relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2008 e, demonstração combinada do resultado, do resultado abrangente, da mutação do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2009, ambas elaboradas de acordo com os IFRS, e refletem a estrutura atual da Companhia. Assim,
as operações da Companhia, bem como seus ativos e passivos, apresentam-se combinados com as
demonstrações financeiras consolidadas da IMC México e Grupo RA, desde o exercício de 2008, e da
IMC Caribe, desde março de 2008, independentemente da data em que foram passadas ao controle da
Companhia. Essas demonstrações financeiras foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, e o
parecer de auditoria também se encontra anexo a este Prospecto e possui parágrafo de outros assuntos
relativos ao objetivo de apresentação das demonstrações financeiras combinadas.
Tais informações financeiras combinadas e consolidadas encontram-se analisadas no item 10.11 deste
Formulário de Referência e também apresentadas abaixo. A Administração entende que a apresentação
das informações financeiras combinadas proporciona informações, úteis e representativas aos seus
destinatários, para que as operações, a gestão e a posição patrimonial da Companhia e suas
controladas sejam compreendidas no atual contexto societário, possibilitando uma análise adicional
para tomada de decisão de investimento nas ações de emissão da Companhia.
As informações financeiras históricas da Companhia, as quais derivam de suas demonstrações
financeiras consolidadas, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010, 2009
e 2008, e que foram elaboradas de acordo com Normas Internacionais de Relatórios Financeiros
(International Financial Reporting Standards --- IFRS) emitidas pelo Comitê Internacional de Normas
Contábeis (International Accounting Standards Board --- ‘‘IASB’’), e de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, estão analisadas e incluídas nos itens 10.1 a 10.10 do Formulário de Referência e
também apresentadas abaixo. Essas demonstrações financeiras foram auditadas pela Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
e o parecer de auditoria, sem ressalva, também se encontra anexo a este Prospecto.
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Contas Patrimoniais
As tabelas a seguir apresentam os valores relativos aos balanços patrimoniais consolidado da
Companhia, e combinado do Grupo IMC, conforme o caso, nas datas indicadas:
Ativo
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ...........
Contas a receber .............................
Estoques..........................................
Outros ativos e adiantamentos.........
Impostos a recuperar .......................
Despesas antecipadas ......................
Total do Ativo Circulante .............
Não circulante
Outros ativos ...................................
Imposto de renda e contribuição
social diferidos .............................
Depósitos judiciais ...........................
Imobilizado......................................
Ágio ................................................
Outros ativos intangíveis ..................
Total do Ativo não circulante ......
Total do Ativo ...............................
(1)
(2)

AH
2010/200
9
(2)
(%)

2008
(combinado)
(em R$
milhões)

AV
(1)
(%)

2009
(consolidado)
(em R$
milhões)

AV
(1)
(%)

2010
(consolidado)
(em R$
milhões)

AV
(1)
(%)

AH
2009/2008
(2)
(%)

56,5
36,8
13,6
9,6
5,8
0,4
122,7

5,4
3,5
1,3
0,9
0,6
0,0
11,7

40,0
31,0
14,9
4,8
9,4
3,1
103,2

4,1
3,2
1,5
0,5
1,0
0,3
10,7

140,0
33,4
18,2
4,6
5,2
3,1
204,6

12,5
3,0
1,6
0,4
0,5
0,3
18,3

(29,2)
(15,8)
9,9
(49,9)
60,3
654,0
(15,9)

250,2
7,9
22,2
(5,0)
(44,2)
1,1
98,3

7,3

0,7

3,8

0,4

8,7

0,8

(47,6)

126,2

10,0
0,5
139,8
519,2
251,0
927,9
1.050,6

1,0
0,1
13,3
49,4
23,9
88,3
100,0

10,5
1,3
133,8
507,2
207,6
864,2
967,4

1,1
0,1
13,8
52,4
21,5
89,3
100,0

16,6
2,6
170,7
510,0
202,3
910,9
1.115,5

1,5
0,2
15,3
45,7
18,1
81,7
100,0

4,1
151,7
(4,3)
(2,3)
(17,3)
(6,9)
(7,9)

58,9
96,4
27,6
0,6
(2,5)
5,4
15,3

Análise Vertical --- percentual em relação ao ativo total.
Análise Horizontal --- percentual resultante da comparação entre os dois períodos.
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Passivo
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

Passivo
Circulante
Contas a pagar....................................
Empréstimos e financiamentos .............
Salários e encargos sociais ...................
Impostos a recolher .............................
Receita diferida ...................................
Outros passivos circulantes ..................
Total do passivo circulante ..............
Não circulante
Empréstimos e financiamentos .............
Receita diferida ...................................
Imposto de renda e contribuição social
diferidos ..........................................
Provisão para disputas trabalhistas,
cíveis e tributárias ............................
Opcoes de Compra e venda de
participação .....................................
Outros passivos ...................................
Total do Passivo Não circulante ............
Patrimônio líquido
Capital social .......................................
Reserva de capital ................................
Prejuízos acumulados ..........................
Outros resultados abrangentes ............
Total do patrimônio liquido .............
Total do passivo e patrimônio
líquido ...........................................
(1)
(2)

2008
(combinado)
(em R$ milhões)

AV
(%)(1)

2009
(consolidado)
(em R$ milhões)

AV
(%)(1)

2010
(consolidado)
(em R$ milhões)

AV
(%)(1)

AH
2009/2008
(%)(2)

AH
2010/2009
(%)(2)

37,1
62,5
30,5
11,0
4,8
13,2
159,2

3,5
6,0
2,9
1,0
0,5
1,3
15,2

49,5
47,7
25,3
11,7
3,5
4,6
142,3

5,1
4,9
2,6
1,2
0,4
0,5
14,7

48,8
83,0
26,8
6,0
2,9
2,5
169,9

4,4
7,4
2,4
0,5
0,3
0,2
15,2

33,5
(23,8)
(17,2)
7,1
(28,1)
(65,0)
(10,6)

(1,5)
74,1
5,9
(48,8)
(16,0)
(46,8)
19,4

420,4
2,3

40,0
0,2

395,8
4,8

40,9
0,5

323,9
3,9

29,0
0,3

(5,9)
110,1

(18,2)
(18,0)

46,0

4,4

61,2

6,3

74,9

6,7

32,8

22,4

57,7

5,5

40,2

4,2

25,3

2,3

(30,3)

(37,1)

33,4
1,2
561,0

3,2
0,1
53,4

--1,3
503,1

--0,1
52,0

--2,9
430,8

--0,3
38,6

(100,0)
3,0
(10,3)

--129,3
(14,4)

359,5
--(33,2)
4,1
330,4

34,2
--(3,2)
0,4
31,4

337,7
14,3
(29,0)
(1,0)
322,0

34,9
1,5
(3,0)
(0,1)
33,3

434,9
100,5
(21,1)
0,5
514,7

39,0
9,0
(1,9)
--46,1

(6,1)
--(12,6)
(124,2)
(2,6)

28,8
601,3
(27,2)
(150,0)
59,9

1.050,6

100,0

967,4

100,0

1.115,5

100,0

(7,9)

15,3

Análise Vertical --- percentual em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.
Análise Horizontal --- percentual resultante da comparação entre os dois períodos.

Resultados Operacionais
As tabelas a seguir apresentam os valores relativos à demonstração de resultado combinado do Grupo
IMC, para os períodos indicados, exceto para 2010, onde o resultado consolidado da Companhia é
apresentado para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

Receita líquida .................................
Custo de vendas e serviços .............
Lucro bruto ......................................
Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais ...........................
Despesas operacionais e
administrativas................................
Outras despesas .................................
Outras receitas ...................................
Receitas financeiras ............................
Despesas financeiras ...........................
Lucro (prejuízo) antes do imposto
de renda e da contribuição
social .............................................
Imposto de renda e contribuição
social .............................................
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício .......................................
(1)
(2)

2009
(combinado)
(em R$ milhões)

AV
(%)(1)

509,4
(359,5)
149,9

100,0
70,6
29,4

674,7
(480,0)
194,6

100,0
71,2
28,8

749,7
(511,6)
238,1

100,0
68,2
31,8

32,4
33,5
29,9

11,1
6,6
22,3

(6,0)

1,2

(11,5)

1,7

(9,4)

1,3

90,6

(18,6)

(115,4)
(3,1)
11,4
7,9
(43,0)

22,7
0,6
2,2
1,5
8,4

(163,8)
(1,2)
10,2
4,3
(51,3)

24,3
0,2
1,5
0,6
7,6

(185,1)
(3,3)
18,8
6,0
(42,6)

24,7
0,4
2,5
0,8
5,7

41,9
(60,6)
(11,2)
(45,6)
19,4

13,0
169,4
85,4
39,3
(17,0)

1,6

0,3

(18,8)

2,8

22,5

3,0

(1.270,5)

(219,7)

(20,0)

3,9

(13,9)

2,1

(14,7)

2,0

(30,8)

(18,4)

3,6

(32,7)

4,8

7,9

1,1

77,5
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AV
(%)(1)

AH
2010/2009
(%)(2)

AV
(%)(1)

Análise Vertical --- percentual em relação à receita líquida.
Análise Horizontal --- percentual resultante da comparação entre períodos.

2010
(consolidado)
(em R$ milhões)

AH
2009/2008
(%)(2)

2008
(combinado)
(em R$ milhões)

5,9
(124,1)

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR, OS COORDENADORES
DA OFERTA, OS CONSULTORES LEGAIS E OS AUDITORES
Companhia
International Meal Company Holdings S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 1803, 18º andar,
CEP 01452-000, São Paulo --- SP
Sr. Joaquín Gonzalo Cardoner
Diretor de Relações com Investidores
Tel.: (11) 3041-9538
Fax: (11) 3034-3204
www.internationalmealcompany.com
Acionista Vendedor
Fundo de Investimento em Participações --- Brasil Empreendimentos
Representado por seu administrador e gestor, Planner Corretora de Valores S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar
CEP 04538-132, São Paulo --- SP
At.: Sr. Carlos Arnaldo Borges de Souza
Tel.: (11) 2172-2600
Fax: (11) 3078-7264
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º andar
CEP 04538-133, São Paulo --- SP
At.: Sr. Fábio Nazari
Tel.: (11) 3383-2000
Fax: (11) 3383-2001
http://www.btgpactual.com/
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 12º, 13º e 14º andares (parte)
CEP 01451-000, São Paulo --- SP
At.: Sr. Denis Jungerman
Tel.: (11) 3841-6000
Fax: (11) 3841-6912
http://br.credit-suisse.com
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo --- SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: (11) 3012-7162
Fax: (11) 3353-7099
http://www.santandercorretora.com.br
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Paulista, 1.450, 8º andar
CEP 01310-917, São Paulo --- SP
At.: Sr. Renato Ejnisman
Tel.: (11) 2178-4800
Fax: (11) 2178-4880
www.bradescobbi.com.br
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Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar
CEP 04538-132, São Paulo --- SP
At.: Sr. Fernando Fontes Iunes
Tel.: (11) 3708-8000
Fax: (11) 3708-8107
www.itaubba.com.br
Consultores Legais Locais da Companhia

Consultores Legais Externos da Companhia

Lefosse Advogados
Rua General Furtado do Nascimento, nº 66, 1º andar
CEP 05465-070, São Paulo --- SP
Sr. Rodrigo Azevedo Junqueira
Tel.: (11) 3024-6129
Fax: (11) 3024-6200
www.lefosse.com.br

Davis Polk & Wardwell LLP
450, Lexington Avenue
New York, NY 10017
Sr. Manuel Garciadiaz
Tel.: (1-212) 450-4000
Fax: (1-212) 701-5800
www.davispolk.com

Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta

Tauil & Chequer associado a Mayer Brown LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455,
5º andar, São Paulo --- SP
Sr. Carlos Motta
Tel.: (11) 2504-4210
Fax: (11) 2504-4211
www.tauilchequer.com.br

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Avenida Paulista, n.º 1079, 8º andar
São Paulo --- SP
Sr. Tobias Stirnberg
Tel.: (11) 2787-6328
Fax: (11) 2787-6468
www.milbank.com

Auditores Independentes da Companhia
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes
Rua Alexandre Dumas, nº 1.981
CEP 04717-906, São Paulo --- SP
Sr. Edimar Facco
Tel.: (11) 5186-6064
Fax: (11) 5181-1333
www.deloitte.com
As declarações da Companhia, do Acionista Vendedor e do Coordenador Líder, nos termos do artigo
56, da Instrução CVM 400 encontram-se anexas a este Prospecto nas páginas 135 a 140.
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DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS À COMPANHIA E OUTRAS INFORMAÇÕES
As informações referentes às seções relacionadas (i) aos Fatores de Risco da Companhia e de seu
Mercado de Atuação; (ii) à sua Situação Financeira; e (iii) a outras informações relativas à Companhia,
tais como Histórico, Atividades, Estrutura Organizacional, Capital Social, Administração, Pessoal,
Contingências Judiciais e Administrativas e Operações com Partes Relacionadas, podem ser encontradas
no Formulário de Referência, elaborado nos termos da Instrução CVM 480, e arquivado na CVM em
03 de março de 2011, (‘‘Formulário de Referência’’), o qual está anexo a este Prospecto e disponível
nos seguintes websites:
I.

www.internationalmealcompany.com --- em tal página acessar ‘‘Prospecto Definitivo’’;

II.

http://www.btgpactual.com/home/AreasDeNegocios.aspx/BancoDeInvestimento --- neste website
clicar em ‘‘2011’’ na parte inferior e, em seguida, no item ‘‘Distribuição Primária e Secundária de
Ações Ordinárias de Emissão da International Meal Company Holdings S.A.’’, clicar em ‘‘Prospecto
Definitivo --- 2011’’;

III. http://br.credit-suisse.com/ofertas --- neste website acessar ‘‘International Meal Company S.A.’’ e, a
seguir, em ‘‘Prospecto Definitivo’’;
IV. www.santandercorretora.com.br --- neste website, no lado direito da página, no item ‘‘Ofertas
Públicas’’, acessar o item denominado ‘‘IMC’’ e posteriormente o item ‘‘Prospecto Definitivo’’;
V. www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas --- neste website, acessar ‘‘IMC‘‘ e, posteriormente,
‘‘Prospecto Definitivo‘‘;
VI. http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp --- neste website acessar ‘‘Oferta
Pública Inicial de Ações da International Meal Company Holdings S.A. --- Prospecto Definitivo’’;
VII. www.cvm.gov.br --- em tal página, acessar ‘‘Participantes do Mercado’’ --- ‘‘Companhias Abertas’’ --‘‘Prospectos de Ofertas Públicas de Distribuição’’, depois digitar ‘‘IMC’’, posteriormente clicar em
‘‘International Meal Company Holdings S.A.’’, posteriormente no assunto ‘‘Prospecto Definitivo --Arquivado CVM’’ clicar em ‘‘Consulta’’; e
VIII. www.bmfbovespa.com.br --- neste website, acessar ‘‘Empresas Listadas’’, depois digitar
‘‘International Meal Company Holdings S.A.’’, posteriormente acessar ‘‘IMC’’ --- ‘‘Informações
Relevantes’’ --- ‘‘Prospecto de Distribuição Pública’’ --- ‘‘Prospecto de Distribuição Pública’’.
Nos itens I a VI acima, o investidor terá acesso a este Prospecto que contém o Formulário de
Referência anexo.
Os investidores devem ler as seções ‘‘Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia’’ e ‘‘Fatores de
Risco Relacionados à Oferta’’, nas páginas 25 e 80, respectivamente, deste Prospecto e nos itens ‘‘4.
Fatores de Risco’’ e ‘‘5. Riscos de Mercado’’ do Formulário de Referência anexo a este Prospecto, para
ciência dos riscos que devem ser considerados antes de decidir investir nas Ações.
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
Composição Atual do Nosso Capital Social
Na data deste Prospecto, a composição de nosso capital social totalmente subscrito e integralizado é de
R$434.921.722,63, representado por 59.744.290 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal.
Na data deste Prospecto, a composição do nosso capital social é a seguinte:
Espécie e Classe

Quantidade

Ações Ordinárias .........................................................................................
Total ..........................................................................................................

59.744.290
59.744.290

Após a conclusão da Oferta, assumindo a colocação da totalidade das Ações, a composição de nosso
capital social será a seguinte, sem considerar o exercício integral da Opção de Lote Suplementar:
Espécie e Classe

Quantidade

Valor (R$)

Ações Ordinárias ...........................................................
Total ............................................................................

81.958.957
81.958.957

626.318.161,28
626.318.161,28

Após a conclusão da Oferta, a composição de nosso capital social será a seguinte, considerando o
exercício integral da Opção de Lote Suplementar:
Espécie e Classe

Quantidade

Valor (R$)

Ações Ordinárias ...........................................................
Total ............................................................................

84.249.844
84.249.844

646.055.914,41
646.055.914,41

A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da
Companhia, detidas pelos acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de nossa emissão e
por Administradores da Companhia e outros: (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da
Oferta, sem considerar o exercício integral da Opção de Lote Suplementar:

Acionista(1)
FIP Brasil Empreendimentos(2) ....................
Administradores .......................................
Ações em circulação .................................
Total .......................................................
(1)

(2)

Número de Ações e Percentual
Antes da Oferta
Depois da Oferta(1)
Ações Ordinárias
%
Ações Ordinárias
%
59.744.285
5
0
59.744.290

99,99%
0,01%
0,00%
100,00

51.413.785
5
30.545.167
81.958.957

62,72%
0,01%
37,27%
100,00%

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas titulares de mais de 5% do nosso capital social, inclusive sua composição societária,
ver item 15.2 do Formulário de Referência, na página 506 deste Prospecto.
Os acionistas indiretos da Companhia aprovaram em 31.01.2011 uma reorganização societária na qual a Catering Business LLC e a Dining
Investments LLC contribuíram, em 24.02.2011, suas ações detidas diretamente na Companhia para o FIP Brasil Empreendimentos, sendo que
este, por sua vez, passou a deter 99.99% das ações da Companhia.
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A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da
Companhia, detidas pelos acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de nossa emissão e
por Administradores da Companhia e outros: (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da
Oferta, considerando o exercício integral da Opção de Lote Suplementar:

Acionista(1)
FIP Brasil Empreendimentos(2) ....................
Administradores .......................................
Ações em circulação .................................
Total .......................................................
(1)

(2)

Número de Ações Ordinárias e Percentual
Antes da Oferta
Depois da Oferta(1)
Ações Ordinárias
%
Ações Ordinárias
%
59.744.285
5
0
59.744.290

99,99%
0,01%
0,00%
100,00

49.122.898
5
35.126.941
84.249.844

58,30%
0,01%
41,69%
100,00%

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas titulares de mais de 5% do nosso capital social, inclusive sua composição societária,
ver item 15.2 do Formulário de Referência, na página 506 deste Prospecto.
Os acionistas indiretos da Companhia aprovaram em 31.01.2011 uma reorganização societária na qual a Catering Business LLC e a Dining
Investments LLC contribuíram, em 24.02.2011, suas ações detidas diretamente na Companhia para o FIP Brasil Empreendimentos, sendo que
este, por sua vez, passou a deter 99.99% das ações da Companhia.

Após a realização da Oferta, ainda que considerado o exercício integral da Opção de Lote Suplementar,
o Fundo de Investimento em Participações --- Brasil Empreendimentos continuará a ser controlador da
Companhia, detendo 58,30% do seu capital social. Não há no Estatuto Social da Companhia nenhum
mecanismo de proteção à dispersão acionária, as chamadas ‘‘pílulas de veneno’’ (poison pill). Apenas as
regras do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. Para mais informações sobre o Fundo de
Investimento em Participações --- Brasil Empreendimentos, inclusive endereço, veja a seção ‘‘Informações
sobre a Companhia, o Acionista Vendedor, os Coordenadores da Oferta, os Consultores Legais e os
Auditores’’, na página 44 deste Prospecto.
Descrição da Oferta
A Oferta compreende a distribuição primária de, inicialmente, 22.214.667 ações ordinárias de emissão
da Companhia e distribuição secundária de, inicialmente, 8.330.500 ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão
não-organizado, nos termos da Instrução CVM 400, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta,
em regime de garantia firme de liquidação, e com a participação das Instituições Consorciadas.
Foram também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional e por determinadas instituições financeiras contratadas, em operações isentas de
registro na SEC, segundo o Securities Act, sendo: (i) nos Estados Unidos da América, para
investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América,
conforme definidos na Regra 144A do Securities Act; e (ii) nos demais países, exceto no Brasil e nos
Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S do
Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor e, em qualquer
caso, por meio de mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira aplicável,
especialmente pela CVM, pelo BACEN e pelo CMN e demais legislações aplicáveis, nos termos do
Contrato de Colocação Internacional (‘‘Placement Facilitation Agreement’’). Não foi e nem será
realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC nem em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil. As Ações não podem ser
ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. persons,
conforme definido no Regulamento S, exceto de acordo com isenções de registro nos termos do
Securities Act.
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada
poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, em até 4.581.774 ações de emissão da Companhia, das quais
até 2.290.887 novas ações a serem emitidas pela Companhia e até 2.290.887 ações de emissão da
Companhia de titularidade de Acionista Vendedor, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas (‘‘Ações do Lote Suplementar’’), conforme opção outorgada no Contrato de
Distribuição pela Companhia e pelo Acionista Vendedor ao Credit Suisse, as quais serão destinadas a
atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta (‘‘Opção de
Lote Suplementar’’). O Credit Suisse, terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Distribuição e por um período de até 30 dias contados, inclusive, da data de início das negociações das
Ações na BM&FBOVESPA, de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou
mais vezes, após notificação aos Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das
Ações no momento em que foi fixado o Preço por Ação tenha sido tomada em comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) poderia ter sido, mas não foi, a
critério do Acionista Vendedor, desde que em comum acordo com os Coordenadores da Oferta,
acrescida em até 20% das Ações inicialmente ofertadas, ou seja, 6.109.033 ações de emissão da
Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e no mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, o preço de distribuição por Ação (‘‘Preço por Ação’’) é de R$13,50.
O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do Procedimento de Bookbuilding, em
conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400 e de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Nos termos do inciso III do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei
das Sociedades por Ações, a escolha do critério para determinação do Preço por Ação encontra-se
justificada pelo fato de que o Preço por Ação não promove a diluição injustificada dos atuais acionistas
da Companhia e de que as Ações serão distribuídas por meio de oferta pública, em que o valor de
mercado das Ações foi determinado de acordo com o resultado do Procedimento de Bookbuilding, que
reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas ordens de investimento no
contexto da Oferta. Os Investidores Não-Institucionais não participaram do Procedimento de
Bookbuilding, e, portanto, não participaram da fixação do Preço por Ação.
Foi aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, conforme abaixo
definidas, no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destas no Procedimento
de Bookbuilding, até o limite máximo de 15% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações do Lote Suplementar).
Como não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), foi permitida a colocação de Ações aos
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas. Os investimentos realizados por Pessoas
Vinculadas para proteção (hedge) de operações com derivativos (inclusive total return swaps) não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins da Oferta.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover redução da liquidez das Ações de emissão da Companhia no mercado secundário.
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Para mais informações acerca dos riscos relativos à participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding, veja o Fator de Risco Relacionado à Oferta ‘‘A participação de Investidores da Oferta
Institucional que sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a
participação deste no Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do
Preço por Ação. Adicionalmente, o investimento nas Ações por Investidores da Oferta Institucional que
sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de nossa emissão no
mercado secundário.’’ na Seção ‘‘Fatores de Risco Relacionados à Oferta’’, na página 80 deste Prospecto.
Destinação dos Recursos da Oferta
A Companhia receberá recursos líquidos de aproximadamente R$275.874.546,00 provenientes da
emissão de 22.214.667 Ações no âmbito da Oferta, com base no preço de R$13,50 por Ação, sem
considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar, após a dedução das comissões de distribuição e
das despesas estimadas relativas à Oferta e devidas pela Companhia.
Os recursos provenientes da Oferta Primária serão integralmente empregados na (i) realização de
investimentos em ativos para abertura de novas lojas e reformas de lojas existentes nos segmentos de
aeroportos, rodovias e shopping centers no Brasil e nas nossas operações internacionais, sendo o
percentual de alocação dos recursos líquidos obtidos na Oferta de 65%; e (ii) redução do nosso
endividamento de longo prazo com instituições financeiras, sendo o percentual de alocação dos
recursos líquidos obtidos na Oferta de 35%.
Não receberemos quaisquer recursos provenientes da venda de Ações pelo Acionista Vendedor na
Oferta Secundária. Para maiores informações, veja a seção ‘‘Destinação dos Recursos’’ na página 85
deste Prospecto.
Quantidade, Valor e Recursos Líquidos
Os quadros seguintes indicam a quantidade de Ações, o Preço por Ação, o valor total dos recursos
oriundos da Oferta, das comissões pagas e dos recursos líquidos recebidos pela Companhia e pelo
Acionista Vendedor no âmbito da Oferta Primária e da Oferta Secundária, em cada uma das hipóteses
abaixo descritas.
Após a conclusão da Oferta, sem considerar as Ações do Lote Suplementar:
Oferta

Quantidade

Valor (R$)(1)

Comissões (R$)

Por Ação .................
Oferta Primária ........
Oferta Secundária ...
Total ......................

1
22.214.667
8.330.500
30.545.167

13,50
299.898.004,50
112.461.750,00
412.359.754,50

0,68
14.994.900,23
5.623.087,50
20.617.987,73

(1)

Sem dedução de despesas da Oferta. Os valores apresentados são estimados, estando sujeitos a variações.
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Recursos Líquidos (R$)(1)
12,83
284.903.104,28
106.838.662,50
391.741.766,78

Após a conclusão da Oferta, considerando as Ações do Lote Suplementar:
Oferta

Quantidade

Valor (R$)(1)

Comissões (R$)

Recursos Líquidos (R$)(1)

Por Ação .................
Oferta Primária ........
Oferta Secundária ...
Total ......................

1
24.505.554,00
10.621.387,00
35.126.941,00

13,50
330.824.979,00
143.388.724,50
474.213.703,50

0,68
16.541.248,95
7.169.436,23
23.710.685,18

12,83
314.283.730,05
136.219.288,28
450.503.018,33

(1)

Sem dedução de despesas da Oferta. Os valores apresentados são estimados, estando sujeitos a variações.

Reserva de Capital
Os recursos líquidos da Oferta Primária serão destinados à conta de capital social da Companhia até o
valor do Preço por Ação que for correspondente ao valor patrimonial por ação de emissão da
Companhia multiplicado pelas Ações objeto da Oferta Primária, e o valor remanescente de recursos
líquidos da Oferta Primária será destinado à conta de reserva de capital.
Custos de Distribuição
As comissões devidas aos Coordenadores da Oferta serão pagas pela Companhia e pelo Acionista
Vendedor, na proporção das Ações respectivamente ofertadas na Oferta Primária e na Oferta
Secundária. A totalidade das despesas, inclusive com auditores, advogados e consultores, serão pagas
integralmente pela Companhia.
Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta, sem considerar as Ações do Lote Suplementar:

Comissões e Despesas
Comissão de Coordenação ...
Comissão de Colocação ........
Comissão de Garantia
Firme de Liquidação ...........
Comissão de Incentivo ..........
Total de Comissões ............
Impostos, Taxas e
Outras Retenções ...............
Registro da Oferta.................
Advogados ...........................
Auditores ..............................
Publicidade da Oferta............
(2)
Outros ................................
(1)
Total de Despesas ............
Total de Comissões
e Despesas .......................
(1)
(2)

Custo da
Companhia
(R$)

Custo do
Acionista
Vendedor
(R$)

Custo Total
(R$)

% em
Relação ao
Valor Total
da Oferta

Custo por
Ação (R$)

% em
Relação
ao Preço
por Ação

1.799.388,03
5.398.164,08

674.770,50
2.024.311,50

2.474.158,53
7.422.475,58

0,60%
1,80%

0,08
0,24

0,60%
1,80%

1.799.388,03
5.997.960,09
14.994.900,23

674.770,50
2.249.235,00
5.623.087,50

2.474.158,53
8.247.195,09
20.617.987,73

0,60%
2,00%
5,00%

0,08
0,27
0,68

0,60%
2,00%
5,00%

1.601.558,24
217.000,00
2.050.000,00
1.500.000,00
160.000,00
3.500.000,00
9.028.558,24

600.584,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.584,33

2.202.142,57
217.000,00
2.050.000,00
1.500.000,00
160.000,00
3.500.000,00
9.629.142,57

0,53%
0,05%
0,50%
0,36%
0,04%
0,85%
2,34%

0,07
0,01
0,07
0,05
0,01
0,11
0,32

0,53%
0,05%
0,50%
0,36%
0,04%
0,85%
2,34%

24.023.458,47

6.223.671,83

30.247.130,30

7,34%

0,99

7,34%

Despesas estimadas e sujeitas à variação.
Custos com apresentações de road show.
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Conforme mencionado na tabela acima, além de arcar com a totalidade das despesas da Oferta
Primária, a Companhia pagará também a totalidade das despesas da Oferta Secundária, o que poderá
impactar os resultados financeiros da Companhia no período de apuração subsequente à realização da
Oferta, além de ocasionar uma diluição no valor do patrimônio líquido por ação da Companhia. Para os
efeitos dessa diluição, vide as seções ‘‘Fatores de Risco Relacionados à Oferta’’ e ‘‘Diluição’’ nas páginas
80 e 87 deste Prospecto.
Aprovações Societárias
A realização da Oferta Primária foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 17 de janeiro de 2011, cuja ata foi e registrada em 31 de janeiro de 2011 na JUCESP sob
o número 44566/11-6 e publicada no jornal ‘‘Valor Econômico’’ e no Diário Oficial do Estado de São
Paulo em 17 de fevereiro de 2011.
A determinação da quantidade de Ações objeto da Oferta Primária e o efetivo aumento do capital da
Companhia, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na subscrição de Ações objeto
da Oferta Primária, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei Sociedades por Ações, assim como o
Preço por Ação foram deliberados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 03 de março de 2011, cuja ata foi publicada no jornal ‘‘Valor Econômico’’ na data de publicação do
Anúncio de Início e será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e registrada na JUCESP.
A realização da Oferta Secundária foi aprovada em Assembleia Geral de Quotistas do Acionista
Vendedor em 14 de janeiro de 2011 e o Preço por Ação foi aprovado pela Assembleia Geral de
Quotistas do Acionista Vendedor em 03 de março de 2011.
Público-Alvo da Oferta
A Oferta será direcionada, na Oferta de Varejo, aos Investidores Não-Institucionais e, na Oferta
Institucional, aos Investidores Institucionais.
Cronograma da Oferta
Em razão de questões operacionais decorrentes do feriado brasileiro de carnaval, a data do
encerramento do Procedimento de Bookbuilding ocorreu em 03 de março de 2011 ao invés de
04 de março de 2011 como anteriormente divulgado, e, consequentemente, o encerramento
do Período de Reserva para os Investidores Não-Institucionais interessados em realizar seus
respectivos Pedidos de Reserva foi antecipado em um dia útil, encerrando-se, portanto, em 02
de março de 2011, alterando-se também as datas futuras, conforme aplicável, a partir do
encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
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Encontra-se abaixo um cronograma estimado das etapas da Oferta, informando seus principais eventos
a partir da publicação do Aviso ao Mercado. As datas e informações constantes do cronograma
abaixo já refletem as alterações mencionadas acima.
Ordem
dos
Eventos

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
(1)

(2)

Eventos
Publicação do Aviso ao Mercado (sem os logos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar nas páginas da rede mundial de
computadores da CVM, da Companhia e dos Coordenadores da Oferta
Início do Roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding
Republicação do Aviso ao Mercado (com os logos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Encerramento do Período de Reserva
Encerramento do Roadshow
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Reunião do Conselho de Administração da Companhia para fixação do Preço
por Ação e aumento de capital
Deliberação do Acionista Vendedor para fixação do Preço por Ação
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição e dos demais contratos relativos à Oferta
Início do prazo para o exercício da Opção de Lote Suplementar
Concessão do Registro da Oferta pela CVM
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início de Negociação das Ações objeto da Oferta no segmento do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA
Data de Liquidação
Fim do prazo para o exercício da Opção de Lote Suplementar
Data Máxima de Liquidação das Ações do Lote Suplementar
Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento

Data prevista(1) (2)

21 de fevereiro de 2011

28 de fevereiro de 2011
02 de março de 2011

03 de março de 2011

04 de março de 2011
09 de março de 2011
11 de março de 2011
07 de abril de 2011
12 de abril de 2011
02 de setembro de 2011

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério
dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista Vendedor. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou
modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações adicionais, ver item ‘‘Alteração das Circunstâncias, Revogação ou
Modificação da Oferta’’ e ‘‘Suspensão e Cancelamento da Oferta’’, nas páginas 61 e 62 deste Prospecto, respectivamente.
Para informações sobre posterior alienação de Ações que eventualmente venham a ser subscritas ou adquiridas pelos Coordenadores da Oferta
em decorrência do exercício da garantia firme, ver item ‘‘Garantia Firme de Liquidação’’ na página 59 deste Prospecto.

A Oferta terá início após o encerramento do Período de Reserva, a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, a assinatura do Contrato de Distribuição, a concessão do registro da Oferta pela CVM, a
publicação do Anúncio de Início e a disponibilização deste Prospecto Definitivo.
Procedimentos da Oferta
Após o encerramento do Período de Reserva, a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a concessão
do registro da Oferta pela CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização deste Prospecto
Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta efetuarão a distribuição das Ações aos Investidores
Não-Institucionais e aos Investidores Institucionais, nos termos da Instrução CVM 400, e observado o
esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado e o disposto abaixo.
Oferta de Varejo
Período de Reserva
Foi concedido aos Investidores Não-Institucionais o prazo de três dias úteis, iniciado em 28 de fevereiro
de 2011, inclusive, e encerrado em 02 de março de 2011, inclusive, para a realização dos Pedidos
de Reserva.
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Procedimento da Oferta de Varejo
O montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% do total das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações do Lote Suplementar) será destinado prioritariamente à colocação pública junto
aos Investidores Não-Institucionais que realizaram seus Pedidos de Reserva, durante o Período de
Reserva, de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (a), (b), (d), (h), (i) e (j)
abaixo, nas condições a seguir:
(a) cada Investidor Não-Institucional pôde efetuar Pedido de Reserva junto a uma única Instituição
Consorciada, de forma irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto neste item (a) e nos itens (b), (d),
(h), (i) e (j) abaixo, observado o valor mínimo de R$3.000,00 e o valor máximo de R$300.000,00 por
Investidor Não-Institucional, sendo que tais Investidores Não-Institucionais puderam estipular no Pedido
de Reserva, como condição de sua eficácia, um preço máximo por Ação, conforme previsto no
parágrafo 3º do artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação, sendo
que, caso o Preço por Ação fosse fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor
Não-Institucional, o respectivo Pedido de Reserva seria automaticamente cancelado pela Instituição
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva foi realizado. As Instituições Consorciadas somente
atenderam Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais titulares de conta corrente
ou de conta de investimento nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor. As Instituições
Consorciadas poderiam, a seu exclusivo critério, exigir a manutenção de recursos em conta de
investimento nela aberta e/ou mantida para garantia do Pedido de Reserva. Dessa forma, os
Coordenadores da Oferta recomendaram aos Investidores Não-Institucionais interessados na realização
de Pedidos de Reserva que: (i) lessem cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de
Reserva, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes
dos Prospectos; (ii) verificassem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu
Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigiria a manutenção de recursos em conta nela
aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (iii) entrassem em contato com a
Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo
estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se fosse o caso,
para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
(b) os Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deveriam, necessariamente, ter
indicado no respectivo Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sendo que, como
não houve excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertadas
(excluídas as Ações do Lote Suplementar), foi permitida a colocação, pelas Instituições
Consorciadas, de Ações junto a Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas;
(c) cada Instituição Consorciada deverá informar na Data de Liquidação, a quantidade de Ações a ser
subscrita e/ou adquirida (ajustada, se for o caso, conforme descrito no item (g) abaixo, em
decorrência do rateio) e o correspondente valor do investimento ao Investidor Não-Institucional que
com ela tenha realizado Pedido de Reserva, até as 16:00 horas do dia útil seguinte à data de
publicação do Anúncio de Início, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por
telefone ou correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva;
(d) até as 10:30 horas da Data de Liquidação, cada Investidor Não-Institucional deverá efetuar o
pagamento do valor indicado, conforme previsto no item (c) acima, junto à Instituição Consorciada
na qual efetuar seu respectivo Pedido de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, sob
pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado;
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(e) após as 16:00 horas da Data de Liquidação, desde que confirmado o crédito correspondente ao
produto da colocação das Ações na conta de liquidação, a BM&FBOVESPA entregará a cada
Investidor Não-Institucional que tenha feito Pedido de Reserva com uma das Instituições
Consorciadas, o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido
constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, ressalvadas as possibilidades de desistência e
cancelamento previstas nos itens (h), (i) e (j) abaixo e item (a), (b) e (d) acima, respectivamente, e a
possibilidade de rateio prevista no item (g) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor
do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações;
(f) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais seja igual ou
inferior ao montante destinado à Oferta de Varejo, sem considerar as Ações do Lote Suplementar,
não haverá rateio, sendo todos os Investidores Não-Institucionais integralmente atendidos em suas
reservas, e as eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não-Institucionais serão destinadas
a Investidores Institucionais;
(g) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais seja superior à
quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, sem considerar as Ações do Lote Suplementar,
será realizado rateio das Ações da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Ações
destinadas a Investidores Não-Institucionais entre todos os Investidores Não-Institucionais,
observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva realizado pelo Investidor
Não-Institucional, desconsiderando-se as frações de Ações, até o limite de R$5.000,00 por Investidor
Não-Institucional; e (ii) uma vez atendido o critério de rateio descrito no subitem (i) acima, será
efetuado o rateio proporcional das Ações destinadas a Investidores Não-Institucionais remanescentes
entre todos os Investidores Não-Institucionais, observando-se o valor individual de cada Pedido de
Reserva. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista
Vendedor, a quantidade de Ações destinadas a Investidores Não-Institucionais poderia ter sido, mas
não foi aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores Não-Institucionais pudessem ser
total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, seria observado o
critério de rateio descrito nos subitens (i) e (ii) acima;
(h) o Investidor Não-Institucional somente poderá desistir do seu Pedido de Reserva caso: (i) seja
verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do
Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores
Não-Institucionais ou a sua decisão de investimento; (ii) a Oferta seja suspensa nos termos do
artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (iii) a Oferta seja modificada nos termos do artigo 27 da
Instrução CVM 400, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que
tenha recebido o Pedido de Reserva até as 16:00 horas do quinto dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso do subitem (i) acima; ou até as 16:00 horas do
quinto dia útil subsequente à data em que for comunicada por escrito a suspensão ou a
modificação da Oferta, no caso dos subitens (ii) e (iii) acima. No caso do subitem (iii) acima, após a
publicação do Anúncio de Início, a respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e
certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor
Não-Institucional está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das
novas condições. Caso o Investidor Não-Institucional não informe sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva nos termos deste item, o Pedido de Reserva será considerado válido e o
Investidor Não-Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do investimento;
(i)

na hipótese de: (i) não haver a conclusão da Oferta; (ii) resilição do Contrato de Distribuição;
(iii) cancelamento da Oferta; ou (iv) revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados e cada Instituição Consorciada comunicará referido cancelamento,
inclusive por meio de publicação de comunicado ao mercado, aos Investidores Não-Institucionais
que tenham efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada;
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(j)

na hipótese de haver descumprimento, por qualquer das Instituições Consorciadas, de qualquer
das obrigações previstas no respectivo termo de adesão ao Contrato de Distribuição ou em
qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de quaisquer das normas de conduta
previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na
Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta,
deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação de Ações no
âmbito da Oferta, sendo que serão cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido. A
Instituição Consorciada a que se refere este item (j) deverá informar imediatamente aos
Investidores Não-Institucionais que com ela tenham feito reserva sobre o referido cancelamento; e

(k) caso o Investidor Não-Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (d) acima e
ocorra a hipótese prevista nos itens (b), (i) e (j) acima ou caso o investidor venha a desistir do
Pedido de Reserva, nos termos do item (h) acima, os valores eventualmente depositados serão
devolvidos sem remuneração ou correção monetária, no prazo de até cinco dias úteis contados a
partir do pedido de cancelamento do Pedido de Reserva ou do cancelamento da Oferta e/ou
Pedido de Reserva, conforme o caso.
Foi admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado, para subscrição
e/ou aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor e/ou adquirente após o
início do período de distribuição das Ações.
Oferta Institucional
As Ações objeto da Oferta que não forem colocadas na Oferta de Varejo serão destinadas aos
Investidores Institucionais na Oferta Institucional, de acordo com o seguinte procedimento:
(a) os Investidores Institucionais interessados em participar da Oferta deverão ter apresentado suas
intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding, conforme definido abaixo,
não sendo admitidas reservas antecipadas por meio de pedido de reserva, tampouco limites
mínimos ou máximos de investimento;
(b) caso o número de Ações objeto da ordem de investimento recebida dos Investidores Institucionais
durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400, exceda o
total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores NãoInstitucionais, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os Investidores
Institucionais que, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista
Vendedor, melhor atendam ao objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de acionistas,
formada por investidores com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas, ao longo do
tempo, da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macro-econômica brasileira e
internacional, observado o disposto no plano de distribuição elaborado pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, o qual leva em conta as
suas relações com os clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica;
(c) até as 12:00 do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, os
Investidores Institucionais serão informados, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou,
na sua ausência, por telefone ou fac-símile, da Data de Liquidação, da quantidade de Ações
alocadas e do Preço por Ação;
(d) a entrega das Ações deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante o pagamento em
moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do Preço por Ação
multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no
Aviso ao Mercado;
(e) a subscrição e/ou aquisição das Ações será formalizada mediante assinatura de boletim de subscrição
e/ou contrato de compra e venda, conforme o caso, cujos modelos finais tenham sido previamente
apresentados à CVM e que informem o Investidor claramente sobre a entrega das Ações; e
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(f) foi aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no processo de
fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding, até o
limite de 15% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar).
Como não foi verificado excesso de demanda superior ao número de Ações inicialmente ofertada
acrescido de 1/3 (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), foi permitida a colocação, pelos
Coordenadores da Oferta, de Ações aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.
Os investimentos realizados em decorrência de operações com derivativos (inclusive total return
swaps) não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins da
Oferta. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do Preço
por Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações de emissão da Companhia no
mercado secundário.
Violações de Normas
Caso haja descumprimento, por qualquer das Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações
previstas no respectivo termo de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer contrato
celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na
regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400,
e, especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio,
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada: (i) deixará de
integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, a critério
exclusivo dos Coordenadores da Oferta, devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva ou boletins de
subscrição ou contratos de compra e venda, conforme o caso, que tenha recebido e informar
imediatamente os Investidores que com ela tenham realizado Pedido de Reserva ou ordens para a
coleta de investimentos, conforme o caso, sobre o referido cancelamento; (ii) deverá arcar com os
custos com publicações e honorários advocatícios relacionados à violação e sua exclusão da Oferta; e
(iii) poderá ser suspensa, por um período de até seis meses contados da data da comunicação da
violação, de atuar como Instituição Participante da Oferta em ofertas de distribuição pública
coordenadas pelos Coordenadores da Oferta.
Prazo de Distribuição e Data de Liquidação
A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em
conformidade com o previsto no artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado
serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
O prazo para a distribuição das Ações no âmbito da Oferta é de até seis meses contados da data de
publicação do Anúncio de Início, ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400.
A liquidação física e financeira da Oferta deverá ser realizada na Data de Liquidação, dentro do prazo
de até três dias úteis contados da data de publicação do Anúncio de Início, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Distribuição.
A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar, se houver, deverá ser realizada na Data
de Liquidação das Ações do Lote Suplementar, até o terceiro dia útil seguinte à data de exercício da
Opção de Lote Suplementar, de acordo com o disposto no Contrato de Distribuição.
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Inadequação de Investimento nas Ações
O investimento em Ações, sendo um investimento em renda variável, representa um investimento de risco
e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a diversos riscos, inclusive
aqueles relacionados à volatilidade do mercado de capitais, à liquidez das Ações e à oscilação de suas
cotações em bolsa, e, portanto, poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu eventual
investimento. O investimento em Ações não é, portanto, adequado a Investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há nenhuma classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de subscrever e/ou de adquirir as Ações. Os Investidores devem ler a
seção ‘‘Fatores de Risco Relacionados à Oferta’’, constante da página 80 deste Prospecto, para ciência de
certos riscos que devem ser levados em consideração com relação ao investimento nas Ações.
Contrato de Distribuição e Placement Facilitation Agreement
A Companhia e o Acionista Vendedor celebraram com os Coordenadores da Oferta e a BM&FBOVESPA
(como interveniente anuente) o Contrato de Distribuição. De acordo com os termos do Contrato de
Distribuição, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de garantia firme de
liquidação individual e não-solidária, a totalidade das Ações objeto da Oferta.
Nos termos do Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor
e os Agentes de Colocação Internacional, na mesma data da celebração do Contrato de Distribuição,
foram realizados esforços de colocação das Ações, exclusivamente no exterior, por intermédio dos
Agentes de Colocação Internacional. As Ações objeto de esforços de colocação no exterior pelos
Agentes de Colocação Internacional serão obrigatoriamente subscritas e/ou adquiridas, pagas e
liquidadas no Brasil, em moeda corrente nacional, junto aos Coordenadores da Oferta.
O Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement estabelecem que: (i) a Companhia e o
Acionista Vendedor indenizarão os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional
por quaisquer perdas, prejuízos, custos, despesas, responsabilidades ou reclamações relativos a
qualquer declaração inverídica ou alegada declaração inverídica sobre fatos relevantes contidos nos
Prospectos ou nos Offering Memoranda (ou em qualquer complemento ou suplemento dos mesmos),
ou omissão ou alegação de omissão sobre fato relevante que devesse estar contido nos Prospectos ou
nos Offering Memoranda (ou em qualquer complemento ou suplemento dos mesmos) ou que seja
necessário para fazer com que as declarações contidas nos referidos documentos não induzam a erro,
excetuadas as informações prestadas pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes de Colocação
Internacional para inclusão nos referidos documentos.
O Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement estabelecem, ainda, que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional efetuarem o pagamento pelas
Ações está sujeita a determinadas condições, como: (i) a entrega de opiniões legais pelos assessores
jurídicos da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta; e (ii) a assinatura de
termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia, pelo Acionista Vendedor, por membros
do Conselho de Administração e da Diretoria. De acordo com o Contrato de Distribuição e o Placement
Facilitation Agreement, a Companhia e o Acionista Vendedor se obrigam a indenizar os Coordenadores
da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas
contingências. As Ações serão ofertadas pelas Instituições Participantes da Oferta e pelos Agentes de
Colocação Internacional pelo Preço por Ação.
Após a assinatura do Contrato de Distribuição e deferimento dos respectivos pedidos de registros da
Oferta pela CVM, uma cópia do Contrato de Distribuição estará disponível para consulta ou cópia no
endereço dos Coordenadores da Oferta indicados no item ‘‘Informações Complementares da Oferta’’
desta seção, na página 70 deste Prospecto.
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Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não-solidária dos Coordenadores da
Oferta de subscrever e integralizar, adquirir e liquidar, conforme o caso, nas respectivas proporções de
suas garantias, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, a totalidade do saldo resultante da
diferença entre: (a) o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação individual e não solidária
prestada por tal Coordenador da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição; e (b) o número de
Ações efetivamente colocado no mercado e liquidado pelos Investidores, sem incluir as Ações do Lote
Suplementar. Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 400, caso os
Coordenadores da Oferta eventualmente venham a subscrever ou adquirir Ações nos termos acima e
tenham interesse em vender tais Ações durante o Prazo de Distribuição, ou até a publicação do
Anúncio de Encerramento, se esta ocorrer primeiro, o preço de venda de tais Ações será o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que o disposto neste parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das
atividades de estabilização contratadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor mediante a
celebração do Contrato de Estabilização.
Segue tabela contendo quantidade de Ações inicialmente ofertadas objeto de garantia firme de
liquidação individual e não solidária prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta:
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder ....................
Credit Suisse .............................
Santander .................................
Bradesco BBI .............................
Itaú BBA ....................................
Total ........................................

Quantidade de Ações

Percentual do Valor Total (em %)

9.774.453
9.774.453
4.887.227
3.054.517
3.054.517
30.545.167

32,00%
32,00%
16,00%
10,00%
10,00%
100,00%

Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, ressalvadas determinadas exceções nele previstas, os
administradores e os acionistas controladores da Companhia não poderão vender e/ou ofertar à venda
de quaisquer das ações de emissão da Companhia e derivativos lastreados nessas ações de que eram
titulares imediatamente após a efetivação da Oferta, durante os primeiros seis meses subsequentes à
Oferta, que é a primeira distribuição pública de ações da Companhia após a assinatura do Contrato de
Participação no Novo Mercado. Após esse período inicial de seis meses, os administradores e os
acionistas controladores da Companhia não poderão, por mais seis meses, vender e/ou ofertar à venda
mais do que 40% das ações de emissão da Companhia e derivativos lastreados nessas ações de que
eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta.
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Adicionalmente ao disposto acima, a Companhia, seus administradores e seus acionistas controladores,
bem como o Acionista Vendedor (‘‘Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores
Mobiliários’’), celebraram acordos de restrição à venda das ações de emissão da Companhia (lock-ups),
por meio dos quais se comprometeram, sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos
acordos, durante o período que se inicia na data de assinatura do Contrato de Distribuição e do
Placement Facilitation Agreement e que se encerra 180 dias, inclusive, após a publicação do Anúncio
de Início, a: (i) não emitir, ofertar, vender, contratar a venda, dar em garantia, emprestar, conceder
qualquer opção de compra ou de qualquer outra forma dispor ou conceder quaisquer direitos, registrar
ou fazer com que seja levado a registro documento nos termos do Securities Act ou das leis brasileiras,
em todos os casos relacionados a, qualquer ação de emissão da Companhia a ser emitida ou que seja
detida pelas Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários na data de assinatura
do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement, ou qualquer opção ou warrant de
emissão da Companhia a ser emitido ou que seja detido pelas Pessoas Sujeitas a Restrições de
Transferência de Valores Mobiliários para a compra de qualquer ação de emissão da Companhia, ou
qualquer valor mobiliário de emissão da Companhia a ser emitido ou que seja detido pelas Pessoas
Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários conversível em, ou permutável por, ou que
represente o direito de receber ações de emissão da Companhia, detidas diretamente pelas Pessoas
Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários ou em que estas tenham titularidade, nos
termos da legislação aplicável; (ii) não celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer acordo que
transfira à outra parte, no todo ou em parte, qualquer valor econômico decorrente da titularidade das
ações ou de qualquer valor mobiliário conversível, passível de exercício ou permutável por ações de
emissão da Companhia, ou de warrants ou outro direito de compra de ações de emissão da
Companhia, independentemente se tal operação seja realizada pela entrega das ações ou de qualquer
valor mobiliário de emissão da Companhia, por dinheiro ou outra forma; e (iii) a não publicar anúncio
com a intenção de efetuar qualquer operação acima descrita (‘‘Período Restritivo’’).
Não obstante as operações vedadas durante o Período Restritivo, as seguintes transferências de valores
mobiliários da Companhia são permitidas pelas Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência de
Valores Mobiliários (‘‘Transferências Permitidas’’ ou, se referidas individualmente, ‘‘Transferência
Permitida’’): (i) para uma ou mais pessoas físicas com o propósito de torná-las elegíveis para cargos no
Conselho de Administração da Companhia, quando aplicável; (ii) por representante de Pessoas Sujeitas
a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários que ocupe cargo no Conselho de Administração da
Companhia, para Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários ou para outra
pessoa física por eles designada com o propósito de torná-la elegível para cargo no Conselho de
Administração da Companhia, quando aplicável, na hipótese do referido representante de Pessoas
Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários ser destituído do referido cargo ou, por
qualquer razão, deixá-lo; (iii) por doação de boa fé; (iv) para o benefício direto ou indireto das Pessoas
Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários e/ou para parentes imediatos destas; (v)
para qualquer de suas afiliadas (nos termos da Regra 405 da Securities Act); (vi) para instituições de
caridade ou sem fins lucrativos; (vii) para possibilitar o exercício de qualquer plano de opção de ações
da Companhia detido por ou outorgado a uma Pessoa Sujeita a Restrições de Transferência de Valores
Mobiliários, desde que os valores mobiliários recebidos em decorrência do exercício de referida opção
também estarão sujeitos às restrições aqui mencionadas; (viii) a título de empréstimo para fins das
atividades de estabilização do preço das ações ordinárias, nos termos do Contrato de Estabilização; (ix)
de valores mobiliários adquiridos no mercado; (x) aos detentores de participação societária das Pessoas
Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários; (xi) a uma corretora, com o consentimento
dos Coordenadores da Oferta, no contexto da realização de atividades de formador de mercado, de
acordo com a legislação aplicável, inclusive com a Instrução CVM 384 de 17 de março de 2003
(‘‘Instrução CVM 384’’), ressalvando-se que nenhuma autorização será necessária caso as atividades de
formador de mercado sejam realizadas por corretoras pertencentes ao grupo econômico dos
Coordenadores da Oferta; ou (xii) mediante o prévio consentimento (sendo que tal consentimento não
poderá ser retido sem justificativa) dos Coordenadores da Oferta, desde que, nos casos previstos nos
itens (iii) a (x) acima, antes de qualquer transferência, o destinatário das ações concorde por escrito a
cumprir com os acordos de restrição à venda das ações de emissão da Companhia (lock-ups).
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Estabilização do Preço das Ações
O Credit Suisse, por meio da Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários,
poderá, a seu exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização do preço das ações ordinárias de
emissão da Companhia, pelo prazo de até 30 dias contados, inclusive, da data de início das
negociações das Ações na BM&FBOVESPA, por meio de operações de compra e venda de Ações de
emissão da Companhia na BM&FBOVESPA, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no
Contrato de Estabilização, que foi previamente aprovado pela BM&FBOVESPA e pela CVM, nos termos
do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM nº 476, de 25 de
janeiro de 2005, antes da publicação do Anúncio de Início.
Após tais aprovações, cópia do Contrato de Estabilização poderão ser obtidas com o Credit Suisse e
com o Coordenador Líder, nos endereços indicados na seção ‘‘Informações sobre a Companhia, o
Acionista Vendedor, os Coordenadores da Oferta, os Consultores Legais e os Auditores’’ na página 44
deste Prospecto.
Empréstimos de Ações para Estabilização
4.581.774 ações ordinárias, equivalentes a 15% das Ações inicialmente ofertadas foram
emprestadas pelo FIP Brasil Empreendimentos ao Credit Suisse, no contexto das atividades de
estabilização do preço das Ações.
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações conferem a seus titulares os seguintes direitos: (i) direito de voto nas Assembleias Gerais da
Companhia, sendo que cada Ação corresponderá a um voto; (ii) direito ao dividendo mínimo obrigatório,
em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações; (iii) direito de alienação das Ações nas mesmas condições asseguradas ao acionista
controlador alienante, em caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do controle da Companhia,
tanto por meio de uma única operação como por meio de operações sucessivas (100% tag along);
(iv) direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser
declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações do Lote
Suplementar, conforme o caso; (v) direito de alienação de suas ações em oferta pública a ser efetivada pelo
acionista controlador, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de
listagem das ações de emissão da Companhia no Novo Mercado, segmento especial de listagem da
BM&FBOVESPA, pelo seu valor econômico, apurado mediante laudo de avaliação elaborado por empresa
especializada e independente; e (vi) todos os demais direitos assegurados às Ações, nos termos previstos no
Regulamento do Novo Mercado, no estatuto social da Companhia e na Lei das Sociedades por Ações.
Para mais informações sobre nossas Ações vide seção ‘‘Fatores de Risco Relacionados à Oferta’’, na
página 80 deste Prospecto.
Negociação das Ações na BM&FBOVESPA
A partir da data de entrada em vigor do Contrato de Adesão ao Novo Mercado, a Companhia estará
registrada no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e suas Ações serão negociadas a partir
do primeiro dia útil seguinte à publicação do Anúncio de Início, sob o código ‘‘IMCH3’’.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
A Companhia e o Acionista Vendedor podem requerer que a CVM autorize a modificação ou revogação
da Oferta, caso ocorram alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias de fato
existentes quando da apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o fundamentem, que
acarretem um aumento relevante dos riscos assumidos pela Companhia e pelo Acionista Vendedor e
inerentes à Oferta. Adicionalmente, a Companhia e o Acionista Vendedor poderão modificar, a qualquer
tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os Investidores, conforme disposto no
parágrafo 3º, do artigo 25, da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação das condições
da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser adiado em até 90 dias,
contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for cancelada, os atos de aceitação anteriores e
posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes.
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A revogação ou qualquer modificação da Oferta será imediatamente divulgada por meio do jornal
‘‘Valor Econômico’’ e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, também usado para divulgação do Aviso
ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (‘‘Anúncio
de Retificação’’). Após a publicação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta somente
aceitarão ordens no Procedimento de Bookbuilding e Pedidos de Reserva daqueles Investidores que se
declararem cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os Investidores que já tiverem aderido à
Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação quando, passados cinco dias
úteis de sua publicação, não revogarem expressamente suas ordens no Procedimento de Bookbuilding
ou seus Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os
Investidores pretendem manter a declaração de aceitação.
Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão
considerados ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores
dados em contrapartida às Ações, sem qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 26 da
Instrução CVM 400, e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes. Na data
deste Prospecto, não havia incidência de tributos em caso de restituição de valores aos investidores.
Em se tratando de modificação da Oferta, após a publicação do Anúncio de Início, as Instituições
Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das
aceitações, de que o manifestante está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser
comunicados diretamente a respeito da modificação efetuada para que confirmem, no prazo de cinco
dias úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação, sendo
que será presumida a manutenção se não revogarem expressamente suas intenções de investimento no
Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nessa hipótese, as Instituições Participantes
da Oferta presumirão que os investidores pretendem manter a declaração de aceitação.
Suspensão e Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM poderá: (a) suspender ou cancelar, a qualquer
tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução
CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta
não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo
tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá
ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos Investidores que já tenham aceitado a
Oferta, sendo-lhes facultada, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o
quinto dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os Investidores que tenham
revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição
integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo único, do
artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de até cinco dias úteis, sem qualquer remuneração ou
correção monetária e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes. Na data
deste Prospecto, não havia incidência de tributos na eventual restituição de valores aos investidores.
Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, não mantemos relacionamento
comercial relevante com o BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
Podemos vir a contratar, no futuro, o BTG Pactual ou sociedades de seu conglomerado econômico para
a realização de operações comerciais usuais, incluindo, entre outras, assessoria em operações de fusões
e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de nossas atividades.
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BTG Pactual Banking Limited e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus
clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais
se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o recebimento de taxas
de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). O BTG Pactual Banking Limited e/ou
suas afiliadas poderão adquirir Ações como forma de proteção para essas operações.
Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações, sem, contudo, gerar demanda
artificial durante a Oferta.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram e/ou venderam
valores mobiliários de emissão da Companhia e de suas controladas nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia e de suas controladas nos 12 meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração prevista no item ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto e
pelos eventuais ganhos auferidos com a estabilização das Ações, nos termos do Contrato de
Estabilização, não há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Companhia, à referida instituição
intermediária ou sociedades do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Ação.
Entendemos que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Coordenador Líder
como instituição intermediária da nossa Oferta.
Relacionamento entre a Companhia e o Credit Suisse
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, o Credit Suisse e as
sociedades do seu grupo econômico não possuem relacionamento comercial com a Companhia.
A Companhia poderá, no futuro, contratar o Credit Suisse ou sociedades de seu conglomerado econômico
para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas atividades.
O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas podem celebrar, no exterior, operações
de derivativos de Ações com seus clientes. O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas
poderão adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações. Essas
operações poderão afetar a demanda, preço ou outros termos da Oferta.
O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e suas controladas não adquiriram e/ou venderam
valores mobiliários de emissão da Companhia e de suas controladas nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da Oferta.
O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e suas controladas não participaram como
intermediários em ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia e de suas
controladas concluídas nos 12 meses que antecederam o pedido de registro da Oferta.
Exceto pela remuneração prevista no item ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto e
pelos eventuais ganhos auferidos com a estabilização das Ações, nos termos do Contrato de
Estabilização, não há qualquer outra a ser paga pela Companhia ao Credit Suisse cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
Entendemos que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Credit Suisse como
instituição intermediária da nossa Oferta.
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Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia e as sociedades do
seu grupo econômico mantêm relacionamento comercial com o Santander, de acordo com as práticas
usuais do mercado financeiro. Nesse contexto, o Santander realiza diversos serviços bancários, como
emissão de cartões de crédito corporativo, e serviços de cash management, conforme descritas abaixo
com mais detalhes.
A Companhia e as sociedades do seu grupo econômico são usuárias dos seguintes serviços bancários
prestados pelo Santander e outras sociedades do seu grupo econômico: (i) convênios de cash
management, relativos à prestação de pagamento à fornecedores, que gerou receita de,
aproximadamente, R$110.000,00 no período de janeiro a novembro de 2010; (ii) serviços de
fornecimento de quatro unidades de cartões de crédito corporativos, contratados a partir de 29 de
fevereiro de 2008, com prazo indeterminado, com anuidade de R$0,00 e limite de crédito mensal no
valor total de R$180.000,00 e serviços de fornecimento de uma unidade de cartão de crédito
corporativo --- viagem, para compra exclusivamente de passagens aéreas, contratados a partir de 17 de
outubro de 2008, com prazo indeterminado, com anuidade de R$0,00 e limite de crédito mensal no
valor total de R$100.000,00; (iii) serviço de folha de pagamentos para 150 funcionários; e (iv) serviços
bancários gerais esporádicos que totalizaram, aproximadamente, R$42.000,00, no período de janeiro a
novembro de 2010.
A Companhia poderá, no futuro, contratar o Santander e ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das suas atividades.
O Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram e/ou venderam valores
mobiliários de emissão da Companhia e de suas controladas nos 12 meses que antecederam o pedido
de registro da presente Oferta.
O Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão da Companhia e de suas controladas nos 12 meses que antecederam
o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração prevista no item ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto, não
há qualquer outra a ser paga pela Companhia ao Santander cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Ação.
Entendemos que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Santander como
instituição intermediária da nossa Oferta.
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, possuímos os seguintes relacionamentos com o Bradesco BBI e/ou sociedades de
se conglomerado econômico: (i) serviços de pagamentos a fornecedores e de tributos; (ii) serviço de folha
de pagamento para aproximadamente 1.200 funcionários da Rede Frango Assado; (iii) postos de
auto-atendimento da rede BDN em todas as unidades da Rede Frango Assado; (iv) convênio para retirada
e entrega de valores em espécie; (v) seguro odontológico para funcionários da Rede Frango Assado;
(vi) seguro de vida para funcionários do Grupo IMC; e (vii) capitalização no valor de R$1,0 milhão.
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Além disso, o Banco Bradesco S.A. é nosso credor nas seguintes operações: (i) cédula de crédito
bancário; (ii) abertura de crédito com conta garantida para a Rede Viena; e (iii) operações de leasing de
veículos para uso de membros da nossa Diretoria. Abaixo, indicamos as principais condições das
referidas operações:
Cédula de Crédito Bancário Frango Assado
Em 22 de setembro de 2008, a Comercial Frango Assado Ltda. emitiu uma Cédula de Crédito Bancário
em favor do Banco Bradesco S.A., no valor total de R$120 milhões, com prazo de 2.556 dias e juros
equivalentes ao CDI acrescido de 2,25% ao ano, cujos recursos seriam utilizados para investimento nas
seguintes sociedades Frango Assado-Norte, Frango Assado-Sudoeste, Frango Assado Suleste,
Guilherme Mamprim e Carvalho Pinto, adquiridas por nós. O pagamento de principal e juros será
realizado em cinco parcelas anuais a partir de 23 de setembro de 2009, com vencimento em 23 de
setembro de 2015. Tal operação tem como garantia a alienação fiduciária (i) das quotas representativas
da totalidade do capital social da Frango Assado-Norte, da Frango Assado-Sudoeste, da Frango Assado
Suleste, da Comercial Guilherme Mamprim e da Carvalho Pinto; e (ii) de 100% dos direitos creditórios
oriundos de contrato de Afiliação ao Sistema Visanet das empresas acima mencionadas. Para maiores
informações sobre esta Cédula de Crédito Bancário, veja o item 16.2 do Formulário de Referência.
Limite de Conta Garantida
A Companhia possui com o Banco Bradesco S.A. limite de conta garantida disponibilizado, porém não
contratado, no valor de R$23,0 milhões com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios (Visa e
Amex) das Redes Viena e Frango Assado. Para maiores informações sobre o limite de conta garantia
disponibilizado, veja o item 16.2 do Formulário de Referência.
Leasing de Veículos
Entre outubro de 2007 e agosto de 2009, celebramos contratos de leasing com o Banco Bradesco S.A.
referentes ao arrendamento de 19 veículos a serem utilizados pelos membros da nossa administração,
no valor total de R$0,7 milhão. O número de parcelas mensais a serem pagas varia entre 24 e 36, com
juros que variam de 1,10% a.m. a 1,36% a.m., conforme a tabela abaixo:
Sociedade

Data da
Celebração

Bens

Valor
(R$)

Número de
parcelas/meses

Juros

Pimenta Verde.......................
Pimenta Verde.......................
RA Catering Ltda. ..................
RA Catering Ltda. ..................
RA Catering Ltda. ..................
Comercial Frango Assado ......

27/03/2009
16/09/2008
20/06/2008
09/04/2009
26/08/2009
30/03/2009

7 veículos de passeio
1 veículo de passeio
1 veículo utilitário
1 veículo de passeio
1 veículo utilitário
6 veículos de passeio

200.263,35
74.900,00
29.160,76
80.000,00
76.194,00
171.654,30

36
36
24
36
36
36

1,32% a.m.
1,36% a.m.
1,24% a.m.
1,27% a.m.
1,13% a.m.
1,32% a.m.

Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, não
possuímos qualquer outro relacionamento com o Bradesco BBI. Poderemos, no futuro, contratar o
Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer
outras operações financeiras necessárias à condução das nossas atividades.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram e/ou venderam
valores mobiliários de emissão da Companhia e de suas controladas nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão da Companhia e de suas controladas nos 12 meses que antecederam
o pedido de registro da presente Oferta.
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Exceto pela remuneração prevista no item ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto, não há
qualquer outra a ser paga por nós ao Bradesco BBI cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Entendemos que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Bradesco BBI como
instituição intermediária da nossa Oferta.
Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, o Itaú BBA ou, conforme o caso, empresas de seu conglomerado econômico,
são credores de operações do nosso grupo econômico nas seguintes operações:
•

linhas de crédito de capital de giro, no valor total de R$164.581.760,28 cujo saldo, em 28 de
janeiro de 2011, era de R$167.357.863,21, com vencimentos finais em janeiro de 2015, sendo os
contratos corrigidos pela Taxa DI acrescida de taxa de juros pré-fixadas de 1,40% ao ano;

•

contratos de Repasse do BNDES, no valor total de R$18.407.827,40 cujo saldo, em 28 de janeiro
de 2011, era de R$8.382.619,23, com vencimentos finais entre janeiro de 2013 e junho de 2016.
Os contratos são corrigidos da seguinte forma: (i) 59% pela TJLP acrescida de 2,3% ao ano e de
comissão do Itaú BBA de 3,5% ao ano; (ii) 25% pela variação do dólar acrescida do cupom cesta
moedas do BNDES, de 2,3% ao ano e de comissão do Itaú BBA de 3,5% ao ano; e (iii) 16% pela
TJLP acrescida de 7% já incluída a comissão de 3% do Itaú BBA;

•

contrato de leasing, no valor total de R$40.481,56 cujo saldo devedor em 28 de janeiro de 2011
era de R$26.759,36, com vencimento em novembro de 2012. Tal contrato é corrigido pela taxa
pré-fixada de 18,435% ao ano;

•

Cédula de Crédito Bancário: em 23 de dezembro de 2009, a Pimenta Verde Alimentos Ltda. emitiu
Cédula de Crédito Bancário em favor do Itaú BBA, no valor total de R$3,0 milhões, com
vencimento previsto para 15 de janeiro de 2013 e juros equivalentes ao TJLP acrescido de 8% ao
ano, e cujo saldo, em 28 de janeiro de 2011, era de R$3.225.351,06. Tal contrato foi garantido
pela cessão fiduciária de quotas e créditos, pela Companhia e por Odanrio Restaurantes Ltda., Liki
Restaurantes Ltda., Ara Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes Ltda., Viena Norte Ltda., Niad
Restaurantes Ltda., Aratam Restaurantes Ltda., Rao Restaurantes Ltda. Para informações adicionais,
vide item 16.2 ‘‘Informações sobre as Transações com Partes Relacionadas’’ do Formulário de
Referência da Companhia;

•

Cédula de Crédito Bancário: em 29 de janeiro de 2008, a Companhia emitiu cédula de Crédito
Bancário, tendo, na qualidade de co-devedores, Pimenta Verde Alimentos Ltda., ARA Restaurantes
Ltda., Aratam Restaurantes Ltda., Liki Restaurantes Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Odanrio
Restaurantes Ltda., RAO Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes Ltda., e Viena Norte
Restaurantes Ltda. em favor do Unibanco (sucedido pelo Itaú Unibanco S.A., empresa do
conglomerado econômico do Itaú BBA), no valor total de R$105,0 milhões, com vencimento
previsto para 29 de janeiro de 2015 e juros indexados à variação do CDI mais ‘‘spread’’ de 1,40%
ao ano, e cujo saldo, em 28 de janeiro de 2011, era de R$111.097.277,25. Tal contrato foi
garantido pela alienação fiduciária da totalidade das quotas das subsidiárias Pimenta Verde
Alimentos Ltda., ARA Restaurantes Ltda., Aratam Restaurantes Ltda., Liki Restaurantes Ltda., Niad
Restaurantes Ltda., Odanrio Restaurantes Ltda., RAO Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes
Ltda., e Viena Norte Restaurantes Ltda., e por meio de penhor de recebíveis das controladas
operacionais da Rede Viena com cartões de crédito administrados pela Redecard S.A. Para
informações adicionais, vide item 16.2 ‘‘Informações sobre as Transações com Partes Relacionadas’’
do Formulário de Referência da Companhia;

66

•

Cédula de Crédito Bancário: em 03 de novembro de 2010, a RA Catering, emitiu cédula de Crédito
Bancário em favor do Itaú BBA, no valor total de R$59.581.760,28, com vencimento previsto para
13 de janeiro de 2014 e juros indexados à variação do CDI mais ‘‘spread’’ de 1,40% ao ano, e cujo
saldo, em 28 de janeiro de 2011, era de R$56.260.585,96. O contrato foi garantido por meio de
penhor de 99% das ações da RA Catering, alienação fiduciária da totalidade das quotas das
subsidiárias Pimenta Verde Alimentos Ltda., ARA Restaurantes Ltda., Aratam Restaurantes Ltda.,
Liki Restaurantes Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Odanrio Restaurantes Ltda., RAO Restaurantes
Ltda., Rodean Restaurantes Ltda., e Viena Norte Restaurantes Ltda., e por meio de penhor de
recebíveis das controladas operacionais da Rede Viena com cartões de crédito administrados pela
Redecard S.A. Para informações adicionais, vide item 16.2 ‘‘Informações sobre as Transações com
Partes Relacionadas’’ do Formulário de Referência da Companhia.

Mantemos também com o Itaú BBA e outras sociedades do seu conglomerado econômico relações
comerciais no curso normal dos nossos negócios, incluindo: (i) prestação do serviço de folha de
pagamento; e (ii) serviços de cash management --- representados pelo serviço de cobrança e pagamento
a fornecedores;
Durante 2010, utilizamos tais serviços para um volume médio mensal de recursos de R$30 milhões,
sendo que a remuneração do Itaú BBA pela prestação de tais serviços correspondeu a R$24 mil.
Contratamos a Itaú Corretora de Valores Mobiliários S.A. para prestar-nos serviços de escrituração das
ações ordinárias de nossa emissão.
Adicionalmente, mantemos com sociedades do conglomerado econômico do Itaú BBA três apólices de
seguro, com vencimentos entre fevereiro de 2011 e julho de 2001 e prêmio mensal de R$117 mil.
Na data deste Prospecto, além do disposto acima e relacionamento referente à Oferta e do disposto
acima, não possuímos qualquer outro relacionamento relevante com o Itaú BBA e sociedades de seu
conglomerado econômico. Poderemos, no futuro, contratar o Itaú BBA ou sociedades de seu
conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das nossas atividades.
Entendemos que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Itaú BBA como
instituição intermediária da nossa Oferta.
O Itaú BBA e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações com
derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar
a seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operações com total return swap). O Itaú BBA e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações como forma de
proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram e/ou venderam valores
mobiliários de emissão da Companhia e de suas controladas nos 12 meses que antecederam o pedido
de registro da presente Oferta.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão da Companhia e de suas controladas nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração prevista no item ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto, não
há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Companhia, à referida instituição intermediária ou
sociedades do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
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Relacionamento entre o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o BTG Pactual ou sociedades de
seu conglomerado econômico não possuem atualmente qualquer operação e/ou relacionamento com o
Acionista Vendedor.
O Acionista Vendedor poderá, no futuro, contratar o BTG Pactual ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações comerciais usuais, incluindo, entre outras, assessoria em
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços
de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução das atividades do Acionista Vendedor.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram e/ou venderam
valores mobiliários de emissão do Acionista Vendedor e de suas controladas nos 12 meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão do Acionista Vendedor e de suas controladas nos 12 meses
que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração prevista no item ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto e
pelos eventuais ganhos auferidos com a estabilização das Ações, nos termos do Contrato de
Estabilização, não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Acionista Vendedor, à referida
instituição intermediária ou sociedades do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
O Acionista Vendedor entende que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Credit Suisse
Além das relações decorrentes da presente Oferta, o Credit Suisse e as sociedades do seu grupo
econômico não possuem relacionamento comercial com o Acionista Vendedor e demais sociedades do
seu grupo econômico.
O Acionista Vendedor poderá, no futuro, contratar o Credit Suisse ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das suas atividades.
O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e suas controladas não adquiriram e/ou venderam
valores mobiliários de emissão do Acionista Vendedor e de suas controladas nos 12 meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e suas controladas não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão do Acionista Vendedor e de suas controladas nos 12 meses
que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração prevista no item ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto e
pelos eventuais ganhos auferidos com a estabilização das Ações, nos termos do Contrato de
Estabilização, não há qualquer outra a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Credit Suisse cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação.
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O Acionista Vendedor entende que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Credit
Suisse como instituição intermediária da Oferta.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Santander
O Acionista Vendedor é fundo de investimento em participações cujos serviços de custódia são
prestados pelo Santander. O Santander também presta serviços de administração e custódia a outros
fundos de investimento pertencentes ao mesmo grupo econômico do Acionista Vendedor. O Santander
recebe remuneração de, aproximadamente, R$500 mil por ano, pela prestação de tais serviços.
Além das relações acima descritas e das relações decorrentes da presente Oferta, o Santander e as
sociedades do seu grupo econômico não possuem relacionamento comercial com o Acionista Vendedor.
O Acionista Vendedor poderá, no futuro, contratar o Santander ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das suas atividades.
O Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram e/ou venderam valores
mobiliários de emissão do Acionista Vendedor e de suas controladas nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
O Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão do Acionista Vendedor e de suas controladas nos 12 meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração prevista no item ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto, não
há qualquer outra a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Santander cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação.
O Acionista Vendedor entende que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Santander como instituição intermediária da Oferta.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, o Acionista Vendedor e sociedades de seu conglomerado econômico não
possuem relacionamento com o Bradesco BBI. O Acionista Vendedor poderá, no futuro, contratar o
Coordenador Líder ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer
outras operações financeiras necessárias à condução das atividades do Acionista Vendedor.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram e/ou venderam
valores mobiliários de emissão do Acionista Vendedor e de suas controladas nos 12 meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão do Acionista Vendedor e de suas controladas nos 12 meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração prevista no item ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto, não
há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Acionista Vendedor, à referida instituição
intermediária ou sociedades do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Ação.
O Acionista Vendedor entende que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta.
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Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Itaú BBA ou sociedades de seu
conglomerado econômico não possuem atualmente qualquer operação e/ou relacionamento com o
Acionista Vendedor.
O Acionista Vendedor poderá, no futuro, contratar o Itaú BBA ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações comerciais usuais, incluindo, entre outras, assessoria em
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços
de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução das atividades do Acionista Vendedor.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram e/ou venderam valores
mobiliários de emissão do Acionista Vendedor e de suas controladas nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão do Acionista Vendedor e de suas controladas nos 12 meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração prevista no item ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Acionista Vendedor, à referida instituição intermediária ou
sociedades do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
O Acionista Vendedor entende que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Itaú
BBA como instituição intermediária da Oferta.
Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração e custódia das Ações de
nossa Emissão é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Informações Complementares da Oferta
O investimento em ações, por ser um investimento em renda variável, representa um investimento de
risco e, assim, Investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos à volatilidade do mercado
de capitais. Ainda assim, não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de
Investidor. Para mais informações, vide a seção ‘‘Fatores de Risco Relacionados à Oferta’’, constante da
página 80 deste Prospecto, bem como os quadros ‘‘4.1’’ e ‘‘5.1’’, nas páginas 282 e 306, respectivamente,
do nosso Formulário de Referência.
Os Coordenadores da Oferta recomendam aos Investidores, antes de tomarem qualquer decisão de
investimento relativa às Ações ou à Oferta, a leitura cuidadosa deste Prospecto. A leitura do
Prospecto possibilita aos Investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos
riscos a ela inerentes.
A Companhia e o Acionista Vendedor solicitaram, em conjunto com o Coordenador Líder, o registro
da Oferta junto à CVM em 17 de janeiro de 2011, sendo o registro concedido pela CVM em 04 de
os
março de 2011 sob os n CVM/SRE/REM/2011/010 e CVM/SRE/SEC/2011/004.
Para a obtenção de mais informações sobre a Oferta, os Investidores interessados deverão dirigir-se à
CVM, nos seguintes endereços: (i) Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de
Janeiro, RJ; ou (ii) Rua Cincinato Braga, 340, 2º andar, CEP 01333-010, São Paulo, SP
(www.cvm.gov.br); ou contatar quaisquer das Instituições Participantes da Oferta, nos endereços
indicados na seção ‘‘Informações sobre a Companhia, o Acionista Vendedor, os Coordenadores da
Oferta, os Consultores Legais e os Auditores’’ na página 44 deste Prospecto.
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Instituições Participantes da Oferta
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fábio Nazari
Tel: (11) 3383-2000
Fax: (11) 3383-2001
Site: http://www.btgpactual.com/home/AreasDeNegocios.aspx/BancoDeInvestimento --- neste website
clicar em ‘‘2011’’ na parte inferior e, em seguida, no item ‘‘Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da International Meal Company Holdings S.A.’’, clicar em ‘‘Prospecto Definitivo --- 2011’’
Coordenadores
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 12º, 13º e 14º andares (parte)
CEP 01451-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Denis Jungerman
Tel.: (11) 3841-6000
Fax: (11) 3841-6912
Site: http://br.credit-suisse.com/ofertas (neste website, clicar em ‘‘International Meal Company S.A.’’ e,
a seguir, em ‘‘Prospecto Definitivo’’)
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: (11) 3012-7162
Fax: (11) 3353-7099
http://www.santandercorretora.com.br (neste website, no lado direito da página, no item ‘‘Ofertas
Públicas’’, acessar o item denominado ‘‘IMC’’ e posteriormente o item ‘‘Prospecto Definitivo’’)
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Paulista, 1.450, 8º andar
CEP 01310-917, São Paulo, SP
At.: Sr. Renato Ejnisman
Tel.: (11) 2178-4800
Fax: (11) 2178-4880
www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas (neste website, acessar ‘‘IMC’’ e, posteriormente, ‘‘Prospecto
Definitivo’’)
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fernando Fontes Iunes
Tel.: (11) 3708-8000
Fax: (11) 3708-8107
http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp (neste website acessar ‘‘Oferta Pública
Inicial de Ações da International Meal Company Holdings S.A. --- Prospecto Definitivo’’)
Instituições Consorciadas
Informações sobre as instituições credenciadas junto à BM&FBOVESPA para participar da Oferta
poderão ser obtidas na página da BM&FBOVESPA em seu website (www.bmfbovespa.com.br).
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
‘‘Informações Relativas à Oferta’’, na página 47 deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser
paga pela Companhia ou pelo Acionista Vendedor aos Coordenadores da Oferta ou sociedades dos
seus respectivos conglomerados econômicos, cujo cálculo esteja relacionado à Oferta. Para mais
informações relativas a operações envolvendo a nós, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da
Oferta, ver as seções ‘‘Informações Relativas à Oferta --- Relacionamento entre a Companhia e os
Coordenadores da Oferta’’ e ‘‘Informações Relativas à Oferta --- Relacionamento entre o Acionista
Vendedor e os Coordenadores da Oferta’’, nas páginas 62 e 68, respectivamente, deste Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DOS COORDENADORES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em
2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-se para
criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG
Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa,
finanças corporativas, mercado de capitais, fusões & aquisições, wealth management, asset
management e sales & trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque e Hong Kong. Na área de wealth management, o BTG
Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam desde asset management a
planejamento de corporate finance.
Na área de investment banking, o BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo,
incluindo empresas, governos, hedge funds, empresas de private equity, bancos, corretoras e gestores
de ativos.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2010 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 100 operações no período, segundo o ranking da base
de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em 2009 em volume de ofertas,
também de acordo com a ANBIMA. Também em 2009, como assessor financeiro exclusivo da Perdigão
na sua fusão com a Sadia, criando uma das maiores empresas globais da indústria alimentícia, e depois
como coordenador líder do Follow-on subsequente à fusão, recebeu o prêmio de Follow-on do Ano na
América Latina pela LatinFinance. O BTG Pactual também recebeu o prêmio de IPO do Ano em 2009 na
América Latina por sua atuação na oferta de Visanet.
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010 como o ‘‘Brazil’s Equity House of
the Year’’. O BTG Pactual foi também eleito por três vezes ‘‘World’s Best Equity House’’ (Euromoney,
em 2003, 2004 e 2007), além de ‘‘Equity House of the Year’’ (IFR, 2007). Sua atuação e grande
conhecimento sobre a América Latina renderam seis vezes o título de ‘‘Best Equity House Latin
America’’ (Euromoney de 2002 a 2005 e 2007 a 2008).
Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre investiu fortemente na sua equipe de
equity research, buscando os melhores profissionais do mercado para a atuação junto ao grupo de
investidores. Seus investimentos na área renderam o título de ‘‘#1 Equity Research Team Latin America’’
de 2003 a 2007 (Institutional Investor). No entanto, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no
Brasil, onde o BTG Pactual foi reconhecido pela sua atuação nos últimos oito anos, como primeiro
colocado no ranking da Institutional Investor de 2003 a 2009 e segundo colocado em 2010, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de Oferta Públicas de Renda Variável,
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes,
Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce,
Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em
função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de
acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação
em todas as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital.
O BTG Pactual também oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa,
ações e câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Os especialistas em
produtos, setores e países oferecem consultoria e execução de fusões e aquisições de primeira linha. Na
área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes institucionais,
clientes private, empresas e parceiros de distribuição.
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Como assessor financeiro em fusões e aquisições, o BTG Pactual também apresentou forte atuação em
2010, ficando em primeiro lugar no ranking de fusões e aquisições 2010 da Thomson Reuters,
conforme informações em 31 de dezembro em 2010. O BTG Pactual assessorou seus clientes em
importantes transações de fusões e aquisições em 2010, como, por exemplo, fusão da TAM com a
LAN, joint-venture entre Cosan e Shell, consolidação da participação detida pela Petrobras em Braskem
e Quattor e venda de participação minoritária no Teuto para a Pfizer.
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Fundado em 1856, a estratégia do Credit Suisse é atuar no mercado com uma estrutura de negócios
integrada e centrada no cliente. O Credit Suisse oferece aos seus clientes uma completa linha de
produtos e serviços por meio de suas três divisões principais de negócios: Private Banking, Investment
Banking e Asset Management. O Credit Suisse procura estabelecer parcerias de longo prazo e
desenvolver soluções financeiras inovadoras para atender às necessidades de seus clientes.
O Credit Suisse está presente em mais de 50 países com mais de 46 mil empregados de
aproximadamente 100 diferentes nacionalidades. As ações de emissão do Credit Suisse Group (CSGN)
são negociadas na Suíça (SWX) e na forma de ADS (CS) em Nova York (NYSE). Os ratings de longo
prazo do Credit Suisse Group são: Moody’s Aa2, Standard & Poor’s A+, Fitch Ratings AA-. Em 1998, o
Banco de Investimentos Garantia S.A. foi adquirido pelo Credit Suisse First Boston. Em 16 de janeiro de
2006, as operações globais do Credit Suisse foram unificadas sob uma mesma marca, e a razão social
do CSFB passou a ser Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
A solidez do Banco no Brasil é refletida na classificação de crédito de AAA (bra) em Moeda Nacional --Longo Prazo, atribuída em abril de 2009 pela Fitch Ratings, agência independente de classificação de
risco. O Credit Suisse atua no Brasil com operações de crédito, emissão de ações e títulos, abertura de
capital (IPO), fusões e aquisições de empresas (M&A), corretagem, tesouraria, private banking e
administração de recursos de terceiros.
O objetivo do Credit Suisse é ser o banco preferencial dos melhores empresários, empresas e
investidores do Brasil. Em 1º de novembro de 2007, o Credit Suisse concretizou sua associação com a
Hedging-Griffo, adquirindo participação majoritária na referida empresa. Essa associação foi um passo
importante para consolidar a estratégia do Credit Suisse de prover soluções integradas, solidificando
sua posição entre os grandes bancos do País. Na área de Investment Banking, o Credit Suisse tem vasto
conhecimento local e experiência significativa em fusões e aquisições, colocações primárias e
secundárias de ações e instrumentos de dívida, mantendo a liderança consolidada nessa área no Brasil.
•

Líder no ranking de emissão de ações do Brasil de 2005 a 2007 e 2º lugar em 2008 e 2009, de
acordo com Securities Data Co.;

•

Líder no ranking de oferta pública inicial (IPO) do Brasil de 2005 a 2008 e 2º lugar em 2009, de
acordo com Securities Data Co.; e

•

Líder no ranking de fusões e aquisições do Brasil de 2007 a 2009, de acordo com Securities Data Co.

O Credit Suisse foi reconhecido como o ‘‘Melhor Banco Global’’, ‘‘Melhor Banco de Investimentos para
Mercados Emergentes’’, ‘‘Melhor Banco de Investimentos da América Latina’’, ‘‘Melhor M&A House da
América Latina’’ e ‘‘Melhor M&A House do Brasil’’ em 2010, pela revista Euromoney.
O Credit Suisse foi eleito ‘‘Best Investment Bank in Latin America’’ (Revista LatinFinance, fevereiro de
2008) pelo quarto ano consecutivo e ‘‘Best M&A house’’ (2008). Também foi eleito em 2008 o melhor
banco de investimentos dos últimos 20 anos pela Revista LatinFinance. O banco também desempenhou
papel de liderança em duas transações às quais a revista se referiu como as ‘‘Melhores Operações’’ das
últimas duas décadas. São elas a aquisição da Inco pela Companhia Vale do Rio Doce por US$19,2
bilhões em 2006 --- financiada pela oferta de títulos internacionais da Companhia Vale do Rio Doce de
US$3,75 bilhões em duas tranches e por uma oferta local em Reais, ambas lideradas pelo Credit Suisse
--- e a abertura de capital (IPO) da BOVESPA em 2007, no valor de US$3,2 bilhões.
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O Credit Suisse conquistou esses prêmios logo após ter sido eleito pela Revista LatinFinance como o
‘‘Melhor Banco de Investimentos’’, ‘‘Best Bond House’’ e ‘‘Best Equity House’’ na América Latina em
2007 (o 3º ano consecutivo em que o Credit Suisse obteve o título de ‘‘Melhor Banco de
Investimentos’’ e 2ª vez consecutiva ‘‘Best Equity House’’). Além dos prêmios concedidos à instituição, o
Banco foi aclamado pelas posições de destaque que ocupou na premiação ‘‘Deals do Ano’’ da Revista
LatinFinance em 2007, incluindo a abertura de capital (IPO) da BOVESPA de US$3,2 bilhões, eleita a
‘‘Melhor Emissão de Ações Primárias’’, a oferta de US$1,0 bilhão para Usiminas, eleita a ‘‘Melhor Oferta
Follow-On’’. O Credit Suisse é líder também em corretagem, mercado no qual movimentou US$130,9
bilhões em 2008, segundo a BM&FBOVESPA.
Além disso, no que tange a responsabilidade cultural e social, ao longo de 2008, 2009 e 2010, o Credit
Suisse e suas subsidiárias direcionaram e continuarão direcionando recursos para projetos culturais e
sociais. Destacam-se, entre os projetos e instituições apoiados, a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado
de São Paulo), a OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira), o MAM (Museu de Arte Moderna) de São Paulo, a
Sociedade Cultura Artística e a TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer). O
suporte a essas iniciativas apoia-se na convicção de que o Credit Suisse deve participar de ações que
contribuam tanto para o retorno a seus acionistas, clientes e empregados quanto para o
desenvolvimento cultural e social do Brasil.
Santander
O Santander é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição com sede na Espanha fundada em
1857, que, em 2007, participou do consórcio que realizou uma das mais importantes transações da
história da indústria bancária do mundo, ao adquirir 86% das ações do banco holandês ABN AMRO,
por €71,0 bilhões.
O Grupo Santander possui, atualmente, cerca de US$1,6 trilhão em ativos, administra quase
US$1,8 trilhão em fundos, possui mais de 92 milhões de clientes e quase 14 mil agências. O Santander
acredita ser o principal grupo financeiro da Espanha e da América Latina e desenvolve uma importante
atividade de negócios na Europa, região em que alcançou uma presença destacada no Reino Unido,
por meio do Abbey National Bank Plc, assim como em Portugal. Acredita ser um dos líderes em
financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander Consumer, com presença em 12 países
do continente e nos Estados Unidos.
No ano de 2009, o Grupo Santander registrou lucro líquido de aproximadamente €3,8 bilhões, na
América Latina, o que representou, no mesmo período, aproximadamente 43% dos resultados do
Grupo Santander no mundo. Também na América Latina, o Grupo Santander possui cerca de
5.750 agências e 35,8 milhões de clientes.
Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do Comércio
S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional S.A. (incluindo
sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa. Com a compra do
Banco Real, realizada em 24 de julho de 2007 e a posterior incorporação de suas ações em 29 de
agosto de 2008, o Santander Brasil tem presença ativa em todos os segmentos do mercado financeiro,
com uma completa gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de clientes --- pessoas físicas,
pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As atividades do Santander
compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco global de atacado e gestão de
recursos de terceiros e seguros.
Em setembro de 2010, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 24 milhões de clientes,
mais de 2.000 agências e mais de 18.000 caixas eletrônicos, encerrando o ano com um total de ativos
em torno de R$357 bilhões e patrimônio líquido de, aproximadamente, R$73,0 bilhões. O Santander,
no Brasil, possui uma participação de aproximadamente 25% dos resultados do Grupo Santander no
Mundo, além de representar 42% no resultado do Grupo Santander na América Latina.
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Como um dos principais bancos de atacado do Brasil, o Santander oferece aos seus clientes um amplo
portfólio de produtos e serviços locais e internacionais que são direcionados às necessidades dos
clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas de transações bancárias globais (global
transaction banking), mercados de crédito (credit markets), finanças corporativas (corporate finance),
ações (equities), taxas (rates), formação de mercado e mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os
clientes corporativos podem se beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander e pela
ampla experiência no mercado local.
Na área de equities, o Santander possui um forte posicionamento de mercado, estruturando operações
em boa parte da América Latina, contando com uma reconhecida equipe de research, boa capacidade
de distribuição e equipe de equity capital markets qualificada e experiente.
A área de research do Santander conta com um bom reconhecimento no mercado, considerada pela
publicação Institutional Investor como uma das melhores não somente no Brasil, mas também na
América Latina. Adicionalmente, o Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente
ao acompanhamento de ativos latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a
investidores target em operações brasileiras.
Em sales & trading, o Grupo Santander possui uma das maiores equipes dedicadas a ativos latino-americanos
no mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, a equipe do Grupo Santander figura dentre as
melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O Santander dispõe de uma
estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos investidores institucionais no Brasil por
meio de salas de ações e corretora.
A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner de ofertas destacadas no
Brasil nos últimos anos. Em 2010, o Santander alcançou pelo segundo ano consecutivo a liderança no
ranking de emissões de ações na América Latina de acordo com a Bloomberg, tendo atuado como
coordenador líder da oferta pública inicial de ações de Renova Energia S.A. e como coordenador da
oferta pública inicial de BR Properties S.A. e das ofertas de follow-on de Anhanguera Educacional
Participações S.A., Estácio Participações S.A., Petróleo Brasileiro S.A. --- PETROBRAS, PDG Realty S.A.
Empreendimentos e Participações, Inpar S.A. e JBS S.A.
Em 2009, o Santander alcançou a liderança no ranking de emissões de ações na América Latina de
acordo com Thomson Reuters e Bloomberg tanto em número de transações como em volume
ofertado. Neste ano, o Santander atuou como coordenador líder das ofertas públicas iniciais de ações
do Banco Santander (Brasil) S.A. e da Direcional Engenharia S.A., como coordenador das ofertas
públicas iniciais de ações de Cetip S.A. e da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento --- Visanet e
das ofertas de follow-on da Rossi Residencial S.A., Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., Cyrela
Brazil Realty S.A., MRV Engenharia e Participações S.A., BRMalls Participações S.A., Anhanguera
Educacional Participações S.A., Marfrig Alimentos S.A., e BRF --- Brasil Foods S.A.
Em 2009, as ofertas de Visanet e Brasil Foods foram premiadas pela Latin Finance como ‘‘Best Primary
Equity Issue’’ e ‘‘Best Follow-On Issue’’, respectivamente. Ainda em 2009, a Oferta de Banco Santander
foi premiada como ‘‘Latin America Equity Issue of the Year’’ pela International Financing Review (IFR).
Em 2008, atuou em operações com valor total superior a US$12 bilhões. Conforme dados da
Bloomberg, em particular, atuou como bookrunner na oferta primária da Companhia Vale do Rio Doce
em 2008, uma das maiores ofertas de ações da história do Brasil.
Bradesco BBI
O Bradesco BBI opera na área de banco de investimento, destacando operações de mercado de
capitais, fusões e aquisições, financiamento de projetos e operações estruturadas, além de contar com
corretora de valores mobiliários, private banking e asset management. Além do mercado local, o
Bradesco BBI também atua no mercado internacional, originando e estruturando operações com
investidores estrangeiros.
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O desempenho do Bradesco BBI na área de banco de investimento tem os seguintes destaques:
•

em 2010, atuou como Coordenador Líder da maior capitalização da história mundial, a Oferta
Pública Primária de Ações Ordinárias e Preferenciais da Petrobras, no montante de R$120,2 bilhões,
cujos recursos foram utilizados na aquisição de reservas localizadas no pré-sal e também no plano
de investimentos para os próximos anos. O Bradesco BBI orgulha-se em ter participado desta mega
capitalização que tornou a Petrobras, na data da precificação, a quarta maior empresa e a 2ª maior
petrolífera do mundo em valor de mercado;

•

o Bradesco BBI tem marcado presença nos IPOs e Follow-Ons que foram a mercado tendo participado
em 6 das 7 mais importantes operações de ações brasileiras dos últimos 5 anos, sendo 3 como
coordenador líder. Em 2010, participou como bookrunner de 8 operações o que conferiu ao Bradesco
BBI a terceira posição no Ranking de Distribuição Renda Variável Consolidado da ANBIMA referente ao
acumulado de dezembro de 2010, com o volume global de transações de R$128 bilhões.

•

primeira posição no Ranking de Originação Renda Fixa Consolidado da ANBIMA por número e
volume de operações, referente ao acumulado de dezembro de 2010, com um montante de 90
operações e totalizando R$18,3 bilhões em volume de transações no ano de 2010, o que
representa 24,3% de participação de mercado;

•

segunda posição no Ranking ANBIMA de Fusões e Aquisições, publicado em Setembro de 2010,
por número de operações encerradas;

•

o Bradesco BBI atuou como assessor e estruturador financeiro da Santo Antônio Energia, usina
hidrelétrica do Complexo Madeira, com capacidade instalada prevista de 3.150 MW, operação
vencedora na categoria ‘‘Infrastructure and Project Finance’’, pela revista The Banker, edição especial
‘‘Deals of the Year 2010’’. Em junho de 2010, o Bradesco BBI, na condição de assessor financeiro da
LLX Logística S.A. (‘‘LLX’’), obteve êxito na viabilização junto ao BNDES de Financiamento de Longo
Prazo no montante total de R$1,2 bilhão, para a implantação do Superporto Sudeste, terminal
portuário de uso privativo misto, localizado no município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro;

•

ocupando posição de destaque nos Rankings publicados pela ANBIMA em dezembro de 2010,
classificou-se em 1º lugar em número de operações nos Rankings de Securitização e Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários do Ranking ANBIMA de Originação; e

•

o Bradesco BBI atingiu a 7ª posição no Ranking de Emissões Privadas do Ranking ANBIMA de
Mercados de Capitais Emissões Externas publicado em novembro de 2010.

Ademais, o Bradesco, controlador do Bradesco BBI, é atualmente um dos maiores bancos múltiplos
privados do país e está presente em 100% dos municípios do Brasil. O Bradesco mantém uma rede de
atendimento alicerçada em modernos padrões de eficiência e tecnologia, que possibilita oferecer a seus
22,5 milhões de correntistas comodidade e segurança. Clientes e usuários têm a disposição uma
extensa Rede de Atendimento, com 6.374 agências convencionais e 6.194 unidades do Banco Postal.
No terceiro trimestre de 2010, o lucro líquido foi de R$7,1 bilhões, o patrimônio líquido chegou a
R$46,1 bilhões e os ativos totalizaram R$611,9 bilhões.
Banco Itaú BBA S.A.
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. Com trajetória marcada por
associações bem sucedidas e visão para oferecer os melhores produtos e serviços para empresas, o Itaú
BBA é resultado da fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco --- União
de Bancos Brasileiros S.A. Em 31 de dezembro de 2009, o Itaú BBA apresentou os seguintes resultados:
ativos de R$126,9 bilhões, patrimônio líquido de R$6,3 bilhões e lucro líquido de R$1,8 bilhão.
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A história do Itaú BBA começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo, por Fernão
Bracher e Antonio Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava
voltada para operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para
underwriting, hedge, crédito e câmbio. Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o
consórcio de bancos estrangeiros para investimentos no programa de privatização de empresas
estatais. Ainda no mesmo ano, recebeu autorização do Banco Central para operar subsidiária em
Bahamas e atender demanda de clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos
BBA Capital. Adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em financiamento de
veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e
Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA Icatu
Corretora e a BBA Icatu Investimentos. No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A.,
surgindo assim uma nova instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os
negócios de clientes 82 corporate e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base
sólida de capital e liquidez do Banco Itaú S.A. e a especialização e destacada atuação do BBA no
segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e rapidamente consolidou como
um importante player de mercado em fusões e aquisições, equities e fixed income local. A partir de
2008, iniciou expansão de suas atividades em fixed income internacional e produtos estruturados.
Em 2009, o Banco Central do Brasil aprovou a associação entre o Banco Itaú S.A. e o Unibanco --- União
de Bancos Brasileiros S.A.. O Itaú BBA uniu-se com a área Corporate do Unibanco, e ainda concentrou
as atividades de Tesouraria Institucional do grupo, tendo como desafio ser o melhor banco de atacado,
investimento e Tesouraria da América Latina.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de Investment Banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na
estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e fusões e
aquisições.
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de ADRs (American Depositary Receipts), ofertas públicas para aquisição e
permuta de ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de
companhias abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em
conjunto com a Itaú Corretora, que tem relacionamento com investidores domésticos e internacionais e
possui reconhecida e premiada estrutura independente de pesquisa. Em 2009, o Itaú BBA atuou como
coordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais e subsequentes que totalizaram R$14,2 bilhões.
No ranking da ANBID, (atualmente denominada ANBIMA) o banco fechou o ano de 2009 em primeiro
lugar em número de ofertas com participação no mercado de 13,7%.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes diversos
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e
certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Em 2009, o Itaú BBA participou de operações de
debêntures e notas promissórias que totalizaram R$18 bilhões e operações de securitização que
atingiram R$1,4 bilhão. De acordo com o ranking da ANBID (atualmente denominada ANBIMA), o Itaú
BBA foi classificado em primeiro lugar no ranking 2009 de distribuição de operações em renda fixa e
securitização. As participações de mercado somaram, respectivamente, 24% e 20%.
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Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e
soluções eficientes para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. A área detém acesso amplo e privilegiado a
investidores estratégicos e financeiros para assessorar clientes na viabilização de movimentos
societários. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Thomson Finance, com base no
número de operações realizadas em 2009, o Itaú BBA ficou em primeiro lugar, com 28 transações.
Nos últimos três anos, foi considerado o melhor Banco de Investimento no Brasil, pela revista Global
Finance, publicação americana especializada em análises sobre empresas e instituições financeiras dos
cinco continentes.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as informações
contidas no Formulário de Referência --- sobretudo os fatores de risco descritos no item ‘‘4’’ e no item
‘‘5’’, nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto e os
fatores de risco descritos abaixo.
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode ou terá ‘‘um efeito
adverso para nossa Companhia’’ ou nos ‘‘afetará adversamente’’ significa que o risco, incerteza ou
problema pode resultar em um efeito material adverso em nossos negócios, condições financeiras,
resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado de nossas Ações.
Nossas atividades, nossa situação financeira e nossos resultados operacionais podem ser afetados de
maneira adversa por quaisquer desses riscos. O preço de mercado das nossas Ações pode diminuir
devido a ocorrência de quaisquer desses riscos ou outros fatores, e os investidores podem vir a perder
parte substancial ou todo o seu investimento. Os riscos descritos abaixo são aqueles que atualmente
acreditamos que poderão nos afetar de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas atualmente não
conhecidos por nós, ou que atualmente consideramos irrelevantes, também podem prejudicar nossas
atividades de maneira significativa.
O valor de mercado e o valor de negociação das Ações podem variar, e o investidor poderá
não conseguir revender as Ações a um preço equivalente ou superior ao Preço por Ação
estipulado na Oferta.
Não podemos prever se existirá um mercado de negociação ativo e líquido para nossas Ações ou se o
preço das Ações irá variar. O mercado brasileiro é substancialmente menor, menos líquido e
potencialmente mais volátil que os mercados de ações nos Estados Unidos e em outros países
desenvolvidos. Essas características de mercado poderão limitar significativamente a capacidade dos
titulares de nossas Ações de vendê-las ao preço e na data desejados, o que poderá afetar
negativamente o preço de nossas Ações. O Preço por Ação estipulado nesta Oferta foi estabelecido
com base em negociações com os Coordenadores da Oferta e não é uma indicação dos valores que
prevalecerão no mercado posteriormente à Oferta. O valor de mercado de nossas Ações pode também
variar significativamente por diversas razões, incluindo os fatores de risco apresentados neste
Prospecto. Embora o agente de estabilização conduza atividades para estabilizar o preço de nossas
Ações, tais atividades podem não ser suficientes para evitar uma queda abrupta no preço de nossas
Ações.
O investimento de nosso acionista pode sofrer diluição adicional em razão da implantação do
Plano de Direito de Compra de Ações.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de fevereiro de 2011, nossos acionistas aprovaram
nosso Plano de Direito de Ações (‘‘Plano’’) aos administradores, empregados com funções de
supervisão, prestadores de serviços da Companhia e de suas subsidiárias (‘‘Beneficiários’’). As condições
específicas para a outorga e exercício dos direitos de compra pelos Beneficiários serão estabelecidas em
contratos de direito de compra de ações celebrados entre nós e cada um dos Beneficiários. Qualquer
outorga e exercício dos direitos de compra pelos Beneficiários poderá ocasionar diluição adicional para
nossos acionistas no futuro. Para Informações adicionais sobre o nosso Plano, veja o item 13.4 do
Formulário de Referência.
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Os interesses de alguns de nossos administradores podem ficar excessivamente vinculados à
cotação das ações de nossa emissão e à conclusão da Oferta, uma vez que sua remuneração
baseia-se também em Plano de Direito de Compra de Ações e à conclusão da Oferta.
Em 15 de fevereiro de 2011, nossos acionistas aprovaram, em Assembleia Geral Extraordinária, a
outorga de direitos de compra de ações no âmbito do nosso Plano, destinados aos membros de
nossa administração, dentre outros. Deste modo, o fato dos referidos administradores possuírem
Plano de Direito de Ações cujo preço de exercício por ação é de R$0,15, preço este que pode ser
diferente do preço de mercado de nossas ações quando dos respectivos exercícios por tais
administrativos, pode levá-los a ficarem com seus interesses excessivamente vinculados à cotação de
nossas ações, o que pode ocasionar um efeito adverso relevante nos nossos negócios e resultados.
Para Informações adicionais sobre o nosso Plano, veja o item 13.4 do Formulário de Referência.
Adicionalmente, nossos administradores poderão receber uma remuneração vinculada à conclusão
da Oferta que poderá atingir o valor de R$7 milhões. Tal remuneração será paga de forma
discricionária por nós e poderá nos afetar negativamente e diluir nossos resultados. Para informações
adicionais sobre esta remuneração, ver a seção ‘‘Destinação dos Recursos’’.
Os investidores da Oferta poderão sofrer diluição imediata do valor contábil de seus
investimentos na subscrição das nossas Ações.
O Preço por Ação da Oferta excedeu o valor patrimonial por ação em R$4,88. Sendo assim, os
investidores da Oferta pagarão um Preço por Ação maior do que o total de nosso ativo, menos o total
de nosso passivo, dividido pelo número total das nossas Ações, resultando na diluição imediata e
substancial do valor patrimonial de seus investimentos em nossa Companhia. Para informações
adicionais, veja a seção ‘‘Diluição’’, na página 87 deste Prospecto.
Os interesses de nosso Acionista Controlador podem ser conflitantes com os interesses de
nossos investidores
Nosso Acionista Controlador tem poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos membros de
nosso Conselho de Administração e determinar o resultado de deliberações que exijam aprovação de
acionistas, inclusive em operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, alienações de
ativos, parcerias e a época do pagamento de quaisquer dividendos futuros, observadas as exigências de
pagamento do dividendo obrigatório, impostas pela Lei das Sociedades por Ações. Nosso Acionista
Controlador poderá ter interesse em realizar aquisições, alienações de ativos, parcerias, buscar
financiamentos ou operações similares que podem ser conflitantes com os interesses dos nossos outros
investidores e causar um efeito material adverso nas nossas atividades, situação financeira e resultados
operacionais.
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Vendas substanciais das ações ordinárias de nossa emissão depois da Oferta poderão causar
uma redução no preço das ações ordinárias de nossa emissão.
Nós, o Acionista Vendedor, os membros do nosso Conselho de Administração e Diretoria, celebramos
acordos de restrição à venda das ações de emissão da Companhia (lock-ups), por meio dos quais nos
comprometemos, sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos acordos, durante o período que se
inicia na data de assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement e que se
encerra 180 dias, inclusive, após a publicação do Anúncio de Início, a: (i) não emitir, ofertar, vender,
contratar a venda, dar em garantia, emprestar, conceder qualquer opção de compra ou de qualquer outra
forma dispor ou conceder quaisquer direitos, registrar ou fazer com que seja levado a registro documento
nos termos do Securities Act ou das leis brasileiras, em todos os casos relacionados a, qualquer ação de
emissão da Companhia a ser emitida ou que seja detida pelas Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência
de Valores Mobiliários na data de assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitaion
Agreement, ou qualquer opção ou warrant de emissão da Companhia a ser emitido ou que seja detido
pelas Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários para a compra de qualquer ação
de emissão da Companhia, ou qualquer valor mobiliário de emissão da Companhia a ser emitido ou que
seja detido pelas Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários conversível em, ou
permutável por, ou que represente o direito de receber ações de emissão da Companhia, detidas
diretamente pelas Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários ou em que estas
tenham titularidade, nos termos da legislação aplicável; (ii) não celebrar qualquer contrato de swap ou
qualquer acordo que transfira à outra parte, no todo ou em parte, qualquer valor econômico decorrente da
titularidade das ações ou de qualquer valor mobiliário conversível, passível de exercício ou permutável por
ações de emissão da Companhia, ou de warrants ou outro direito de compra de ações de emissão da
Companhia, independentemente se tal operação seja realizada pela entrega das ações ou de qualquer valor
mobiliário de emissão da Companhia, por dinheiro ou outra forma; e (iii) a não publicar anúncio com a
intenção de efetuar qualquer operação acima descrita.
Além disso, segundo o Regulamento do Novo Mercado, ressalvadas determinadas exceções nele
previstas, os nossos administradores e nossos acionistas controladores não poderão vender e/ou ofertar
à venda de quaisquer das ações de nossa emissão e derivativos lastreados nessas ações de que eram
titulares imediatamente após a efetivação da Oferta, durante os primeiros seis meses subsequentes à
Oferta, que é a primeira distribuição pública de ações da Companhia após a assinatura do Contrato de
Participação no Novo Mercado. Após esse período inicial de seis meses, nossos administradores e os
nossos acionistas controladores não poderão, por mais seis meses, vender e/ou ofertar à venda mais do
que 40% das ações de emissão de nossa emissão e derivativos lastreados nessas ações de que eram
titulares imediatamente após a efetivação da Oferta.
Após o término dos prazos de restrição de negociação de ações ordinárias de nossa emissão descritos
acima tais ações ordinárias de nossa emissão estarão disponíveis para emissão ou venda, conforme o
caso. A emissão ou a venda, ou ainda a percepção da possibilidade de emissão ou de venda, de volume
substancial de ações ordinárias de nossa emissão podem prejudicar o preço de mercado das ações
ordinárias de nossa emissão.
Estamos realizando a Oferta de Ações no Brasil, com esforços de vendas no exterior, o que
poderá nos deixar expostos a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no
exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente
maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.
A Oferta compreende, simultaneamente a oferta de Ações realizada no Brasil, em mercado de balcão
não-organizado, por meio de uma distribuição pública primária registrada na CVM, com esforços de
colocação das Ações no exterior, nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados
definidos em conformidade com o disposto na Regra 144A do Securities Act e para investidores nos
demais países (exceto Estados Unidos e Brasil), com base no Regulamento S do Securities Act que
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento autorizados pelo governo
brasileiro. Os esforços de colocação das Ações no exterior nos expõem a normas relacionadas à
proteção destes investidores estrangeiros por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes
no Preliminary Offering Memorandum e no Final Offering Memorandum, inclusive relativos aos riscos
de potenciais procedimentos judiciais por parte de investidores em relação a estas questões.
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Adicionalmente, somos parte do Placement Facilitation Agreement que regula os esforços de colocação
das Ações no exterior. O Placement Facilitation Agreement apresenta uma cláusula de indenização em
favor dos Agentes de Colocação Internacional para indenizá-los no caso de eventuais perdas no
exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes no Preliminary Offering
Memorandum e no Final Offering Memorandum. Caso os Agentes de Colocação Internacional venham
a sofrer perdas no exterior em relação a estas questões, eles poderão ter direito de regresso contra nós
por conta desta cláusula de indenização.
Finalmente, informamos que o Placement Facilitation Agreement possui declarações específicas em
relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se
descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais.
Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra nós no
exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores
substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações
devidas nestes processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes
envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza
companhias sujeitas a tais processos mesmo que fique provado que nenhuma improbidade foi cometida.
Uma condenação em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes
no Preliminary Offering Memorandum e/ou no Final Offering Memorandum, poderá causar um efeito
material adverso nas nossas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
O mercado de capitais brasileiro é significativamente mais volátil e menos líquido do que os
principais mercados internacionais de valores mobiliários. A volatilidade e falta de liquidez do
mercado de capitais brasileiro pode limitar substancialmente a possibilidade de venda de
ações ordinárias pelo preço e tempo desejáveis aos investidores.
O mercado de capitais brasileiro é significativamente menor, menos líquido, mais concentrado e
geralmente mais volátil do que alguns mercados internacionais, como o dos Estados Unidos. Em 31 de
dezembro de 2010, a BM&FBOVESPA representou uma capitalização do mercado de R$2,6 trilhões,
com um volume médio diário de R$6,5 bilhões no período encerrado em 31 de dezembro de 2010.
Adicionalmente, no período de 1 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 as 20 ações mais
negociadas na BM&FBOVESPA foram responsáveis por 62% do volume total de ações negociadas na
BM&FBOVESPA. Essas características podem limitar consideravelmente a capacidade do investidor de
vender nossas ações ordinárias ao preço e no momento desejados, o que pode impactar adversamente
a cotação das nossas ações ordinárias.
A participação de Investidores da Oferta Institucional que sejam Pessoas Vinculadas no
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento
de Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do Preço por Ação.
Adicionalmente, o investimento nas Ações por Investidores da Oferta Institucional que sejam
Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de nossa
emissão no mercado secundário.
O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Foi aceita a
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do
Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding, até o limite de 15%
das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar). Como não foi
verificado excesso de demanda, assim entendida a demanda por Ações em número superior ao número
de Ações inicialmente ofertadas acrescido de 1/3 (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), foi
permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações aos Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover
redução da liquidez das Ações no mercado secundário.
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Os titulares de nossas ações ordinárias podem não receber dividendos ou juros sobre o
capital próprio.
De acordo com o nosso Estatuto Social, devemos pagar aos nossos acionistas, no mínimo, 25% do
nosso lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a
forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado
para compensar prejuízo ou retido nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações e pode não
ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Não obstante a
existência de dividendo mínimo obrigatório em nosso estatuto social, nosso Conselho de Administração
poderá optar por não distribuir dividendos aos nossos acionistas em qualquer exercício social, na
hipótese em que tais distribuições não sejam aconselháveis, à luz da condição financeira da
Companhia. Adicionalmente, registramos prejuízos acumulados nos últimos três exercícios sociais.
Dessa forma, os titulares de nossas ações ordinárias podem não receber dividendos ou juros sobre
capital próprio, inclusive de forma imediata.
Podemos vir a precisar de capital adicional futuramente, que pode ser obtido por meio de
novas emissões de valores mobiliários e, consequentemente, pode resultar na diluição da
participação percentual dos nossos acionistas em nosso capital social.
Podemos vir a necessitar de recursos adicionais no futuro, inclusive por meio de outra oferta pública ou
privada de ações ordinárias ou títulos conversíveis ou permutáveis em ações ordinárias. Quaisquer
recursos adicionais captados por meio de distribuição de ações ordinárias ou títulos conversíveis ou
permutáveis em ações ordinárias poderão resultar na diluição da participação dos investidores nas
ações ordinárias de nossa emissão.
A Companhia arcará com todas as despesas da Oferta, o que poderá afetar adversamente
seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia, por meio do Contrato de Distribuição, além de arcar com a totalidade das despesas da
Oferta Primária, assumiu a obrigação de pagar a totalidade das despesas da Oferta Secundária. O
desembolso desses valores pela Companhia poderá impactar negativamente seus resultados no período
de apuração subsequente à realização da Oferta. Para mais informações sobre os custos incorridos pela
Companhia com a Oferta, veja a Seção ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Considerando-se o Preço por Ação de R$13,50 os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão
da ordem de R$275,9 milhões, após a dedução das comissões e despesas devidas por nós no âmbito da
Oferta, sem considerar as Ações do Lote Suplementar, ou de R$305,1 milhões, considerando as Ações do
Lote Suplementar. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a
seção ‘‘Informações Relativas à Oferta --- Custos de Distribuição na página 51 deste Prospecto’’.
Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para a (i) realização de
investimentos em ativos para abertura de novas lojas e reformas de lojas existentes nos segmentos de
aeroportos, rodovias e shopping centers no Brasil e nas nossas operações internacionais; e (ii) redução do
nosso endividamento de longo prazo com instituições financeiras, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Destinação

Percentual de alocação dos recursos
líquidos obtidos na Oferta

Abertura de Novas Lojas .........................
Pagamento de Dívida .............................
Total .....................................................

65%
35%
100%

R$
179.318.454,92
96.556.091,11
275.874.546,03

Conforme mencionado na tabela acima, pretendemos utilizar 65% dos recursos líquidos da Oferta
Primária ou R$179,3 milhões, com investimentos em abertura de novas lojas e reformas de lojas atuais,
em especial nas regiões Sul e Sudeste nos três segmentos de autuação. No segmento de aeroportos
estaremos participando dos novos bids nos aeroportos com grande volume de tráfego; no segmento de
rodovias, a concentração estará no Estado de São Paulo enquanto no segmento de shopping centers, o
foco estará em novos shopping malls das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades da região
Sul e Sudeste. Adicionalmente, pretendemos utilizar 35% dos recursos líquidos da Oferta Primária ou
R$96,6 milhões, para o pagamento de dívidas de longo prazo, em especial nossas dívidas referente aos
contratos firmados com Bradesco por valor total de R$120 milhões, com taxa de juros de CDI mais 2,25%
e 7 anos de prazo de vencimento contratual. Para uma descrição mais detalhada de nosso endividamento,
vide item 10.1.f do Formulário de Referência.
Ademais, podemos vir a efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou a contratar linhas de
financiamento de forma a garantir o cumprimento da destinação de recursos descrita acima, ou mesmo
utilizar recursos próprios provenientes do caixa da Companhia para complementação de eventual saldo
remanescente.
A destinação dos recursos acima descrita é baseada em nossas projeções e análises. Mudanças das
condições de mercado e do momento da destinação dos recursos podem alterar a destinação dos
recursos estabelecidas na data deste Prospecto.
Não receberemos quaisquer recursos em decorrência da Oferta Secundária, visto que tais recursos
serão integralmente revertidos ao Acionista Vendedor.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos por nós auferidos em decorrência da Oferta
Primária em nossa situação patrimonial, vide Seção ‘‘Capitalização’’, na página 86 deste Prospecto, bem
como na Seção ‘‘Comentário dos Diretores’’, no item 10, do Formulário de Referência da Companhia.
Planejamos, ainda, fazer o pagamento para os nossos administradores de uma remuneração de
incentivo que estará vinculada à conclusão da Oferta. Este pagamento pode atingir o montante
máximo de R$7,0 milhões, a critério discricionário da Companhia, independentemente do resultado da
Oferta, sendo pago logo após a conclusão da Oferta. Tal remuneração faz parte da remuneração global
anual aprovada na assembleia geral ordinária da Companhia, realizada em 18 de fevereiro de 2011.
Ressaltamos que o referido passivo, e correspondente despesa, não foram contemplados na tabela
acima ou na tabela da seção ‘‘Capitalização’’. Para maiores informações sobre a remuneração de
nossos administradores, veja item 13 do nosso Formulário de Referência.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta o endividamento total (definido como empréstimos e financiamentos
circulantes e não circulantes) e o patrimônio líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2010,
indicando a situação real naquela data e a posição ajustada para considerar os recursos líquidos de
aproximadamente R$275,9 milhões (sem considerar o exercício da Opção de Ações do Lote
Suplementar) a serem recebidos pela Companhia em função da Oferta Primária, após a dedução das
comissões devidas por nós no âmbito da Oferta, e após a dedução das despesas da Oferta e sem
considerar os impactos fiscais aplicáveis a determinadas despesas. As informações abaixo, referentes à
coluna ‘‘Real’’, foram extraídas das nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2010, elaboradas de acordo com o IFRS e as práticas contábeis
adotadas no Brasil. O investidor deve ler a tabela abaixo em conjunto com as seções 3 --- ‘‘Informações
Financeiras Selecionadas’’ e 10 --- ‘‘Comentários dos Diretores’’ do Formulário de Referência, bem como
com nossas demonstrações financeiras as quais encontram-se anexas a este Prospecto.
31 de dezembro de 2010
Ajustado
Real
% do Total Pós-Oferta(1) % do Total
(em milhões de Reais, exceto se indicado)
Empréstimos e financiamentos Circulante..................
Empréstimos e financiamentos Não Circulante..........
Patrimônio Líquido: ......................................................
Capital social ...............................................................
Reserva de capital .........................................................
Outros resultados abrangentes .....................................
Prejuízos acumulados ...................................................

83,3
323,9
514,7
434,9
100,5
0,4
(21,1)

9,0%
35,1%
55,9%
47,2%
10,9%
0,0%
(2,3)%

83,3
227,3
790,6
626,3
185,0
0,4
(21,1)

7,6%
20,6%
71,8%
56,9%
16,8%
0,0%
(1,9)%

Capitalização total(2) .....................................................

921,6

100,0%

1.101,2

100,0%

(1)

(2)

Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de R$275,9 milhões, considerando o Preço por Ação
de R$13,50, sem considerar o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, e após a dedução das comissões e despesas da Oferta a
serem pagas pela Companhia, nos termos do Contrato de Distribuição e não considera os impactos fiscais aplicáveis a determinadas despesas.
Capitalização total corresponde à soma total de Empréstimos e Financiamentos (circulante e não circulante) e o Patrimônio líquido nas datas
indicadas.

Desde 31 de dezembro de 2010, não houve qualquer alteração significativa em nossa capitalização.
Em função do perfil de nossa dívida e diante do fluxo de caixa gerado por nossas operações,
acreditamos que teremos liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os compromissos
financeiros que temos atualmente contratados, embora nós não possamos garantir que tal situação
permanecerá inalterada.
Planejamos, ainda, fazer o pagamento para os nossos administradores de uma remuneração de
incentivo que estará vinculada à conclusão da Oferta e aos seus termos e condições finais. A referida
remuneração terá o valor máximo de aproximadamente R$7,0 milhões, atrelados à nossa oferta
primária de ações. Ressaltamos que o referido passivo, e correspondente despesa, não foram
contemplados na tabela acima ou na tabela da seção ‘‘Destinação dos Recursos’’. Para maiores
informações sobre a remuneração de nossos administradores, veja item 13 do nosso Formulário
de Referência.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem desta Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, calculada
pela diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores nesta Oferta e o valor patrimonial
contábil por ação imediatamente após a Oferta.
Em 31 de dezembro de 2010, o valor do nosso patrimônio líquido consolidado era de R$514,7 milhões
e o valor patrimonial por Ação correspondia, na mesma data, a R$8,62 por Ação. Esse valor patrimonial
representa o valor contábil total de nosso patrimônio líquido dividido pelo número total de ações
ordinárias de nossa emissão em 31 de dezembro de 2010.
Após considerarmos o efeito da subscrição das ações ordinárias de nossa emissão no contexto da
Oferta Primária, sem considerar as Ações do Lote Suplementar, a um Preço por Ação de R$13,50, e
após dedução das comissões e das despesas devidas por nós no âmbito da Oferta, de
aproximadamente R$24,0 milhões, nosso patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2010, seria de
aproximadamente R$790,6 milhões, representando um valor de R$9,65 por ação. Isto significaria um
aumento imediato no valor do nosso patrimônio líquido por ação de R$1,03 para os acionistas
existentes, e uma diluição imediata no valor do nosso patrimônio líquido por ação de 28,5% por ação
para novos investidores. Esta diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos
investidores nesta Oferta e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
O quadro a seguir ilustra a diluição por Ação, com base em nosso patrimônio líquido em 31 de
dezembro de 2010.
R$
Preço por Ação...................................................................................................................
Valor Patrimonial por Ação em 31 de dezembro de 2010 ...................................................
Aumento no valor patrimonial por Ação para os atuais acionistas .......................................
Valor Patrimonial por Ação após a Oferta ...........................................................................
Diluição por Ação para novos investidores ..........................................................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta ..................................................

13,50
8,62
1,03
9,65
3,85
28,5%

O Preço por Ação não guarda relação com o valor patrimonial e foi fixado com base no Procedimento
de Bookbuilding.
Na Oferta, considerando as Ações do Lote Suplementar, nossos atuais acionistas que optarem por não
subscrever o montante proporcional de Ações necessário à manutenção da respectiva participação no
nosso capital social sofrerão uma diluição acionária imediata, passando de, aproximadamente, 100,0%
de participação no nosso capital total para 70,9% de participação.
A Companhia, por meio do Contrato de Distribuição, além de arcar com a totalidade das despesas da
Oferta Primária, assumiu a obrigação de pagar a totalidade das despesas da Oferta Secundária,
conforme informado no item ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto. Desta forma, a
Companhia estima que o impacto em seu patrimônio líquido será de R$2,0 milhões, ocorrendo uma
diluição de R$0,02 por ação. Apesar de haver diluição no patrimônio líquido ocasionado pelo
pagamento das referidas despesas pela Companhia, não haverá diluição na participação de seu capital
social em decorrência dessa diluição no patrimônio líquido. Para mais informações sobre os valores e
riscos relativos ao pagamento das despesas da Oferta, veja as Seções ‘‘Custos de Distribuição’’ e
‘‘Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Nossas Ações’’, nas páginas 51 e 80 deste Prospecto.
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Plano de Direito de Ações
Os acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de fevereiro
de 2011, aprovaram Plano de Direito de Compra de Ações de emissão da Companhia (‘‘Plano’’) que
estabelece os termos e condições gerais para a outorga de direitos de compra de ações ordinárias de
emissão da Companhia para seus administradores, empregados com função de supervisão, prestadores
de serviços da Companhia e de suas subsidiárias (‘‘Beneficiários’’).
O Plano da Companhia prevê a venda/emissão de um número variável de ações de emissão da Companhia
para os Beneficiários a um preço fixo de R$0,15 por ação. Este preço fixo de R$0,15 foi estabelecido nos
termos do próprio Plano aprovado pelos acionistas da Companhia na assembleia acima mencionada. A
quantidade de ações a ser adquirida/subscrita por cada Beneficiário será determinada de acordo com uma
fórmula que leva em conta, entre outros fatores, o preço por ação obtido pelo Acionista Vendedor em um
evento de liquidez (como, por exemplo, a Oferta), a quantidade de ações alienada pelo Acionista Vendedor
no evento de liquidez, o investimento inicial feito pelo Acionista Vendedor na Companhia. O Plano
outorgará direito de aquisição de ações aos Beneficiários no caso da Oferta, bem como no caso de eventos
de liquidez futuros do Acionista Vendedor.
Em qualquer caso, a diluição total ocasionada pela emissão de ações da Companhia de acordo com o
plano não excederá 5% do capital social. Na hipótese de venda de 100% das ações do Acionista
Controlador nesta Oferta, e considerando o Preço por Ação de R$13,50, a diluição total seria de 1,56%
(vide item 13.6 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto para maiores informações).
As condições específicas para o exercício dos direitos de compra de ações para os Beneficiários elegíveis
estão estabelecidas em contratos de direito de compra de ações que foram celebrados pela Companhia e
os Beneficiários do Plano.
Considerando o Preço por Ação de R$13,50, o exercício da totalidade dos direitos de compra de ações
no contexto do Plano, após a Oferta, poderá resultar em um aumento imediato de valor patrimonial
contábil para os Beneficiários, no montante de R$9,04, e em uma diluição adicional para novos
acionistas, no montante de R$0,45 por Ação.
O quadro a seguir ilustra a diluição por Ação, com base em nosso patrimônio líquido em 31 de
dezembro de 2010, considerando a Oferta, bem como a outorga e o exercício da totalidade dos
direitos de compra de ações de nossa emissão, nos termos do Plano (não incluindo as Ações do Lote
Suplementar):
(2)

(3)

Antes da Oferta
Após a Oferta
(Em R$ exceto os percentuais)
Preço por Ação ................................................................................................................
Valor Patrimonial por Ação em 31 de dezembro de 2010 ..................................................
Valor Patrimonial por Ação em 31 de dezembro de 2010 ajustado pela Oferta e
(1)
considerando a outorga e o exercício da totalidade dos direitos decorrentes do Plano ..........
Aumento no valor patrimonial por Ação para os atuais acionistas, considerando
a Oferta e a outorga e exercício da totalidade dos direitos decorrentes do Plano ............
Diluição por Ação para novos investidores, considerando a Oferta
e a outorga e exercício da totalidade dos direitos decorrentes do Plano ..........................
Percentual de diluição do valor patrimonial para novos investidores, considerando
a Oferta e a outorga e exercício da totalidade dos direitos decorrentes do Plano ............
(1)
(2)

(3)

13,50
8,62

13,50
8,62

9,31

9,19

0,70

0,58

4,19

4,31

31,0%

31,9%

Quantidade de ações calculada com o Preço por Ação de R$13,50, conforme descrito acima, e o preço fixo de exercício de R$0,15.
Calculado com base no número máximo de direitos de compra de ações passíveis de serem outorgados na data deste Prospecto,
considerando-se o limite de 5% do capital social atual da Companhia (sem refletir o aumento de capital social decorrente da subscrição das
Ações objeto da Oferta), conforme estabelecido no Plano.
Calculado com base no número máximo de direitos de compra de ações passíveis de serem outorgados após a subscrição das Ações objeto da
Oferta, equivalente ao limite de 5% do capital social da Companhia após a Oferta, conforme estabelecido no Plano.
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Ademais, caso ocorra o exercício dos direitos de compra já outorgados no âmbito do Plano de Direito
de Compra de Ações da Companhia de 1.179.288 ações, tomando-se por referência o preço fixo de
exercício dos direitos de compra estipulado no Plano de R$0,15 e o Preço por Ação de R$13,50, o
acréscimo na remuneração dos administradores da Companhia seria de, no máximo, R$15.743.454,98.
A quantidade de ações outorgadas no âmbito do Plano está atrelada a ocorrência de determinados
fatores, tal como uma oferta pública com venda de ações pelo Acionista Controlador da Companhia.
Para o cálculo da quantidade de 1.179.288 ações acima apresentada considerou-se a hipótese do
Acionista Controlador da Companhia vender a totalidade de suas ações em uma oferta pública. Para
maiores informações sobre o cálculo acima apresentado, vide item 13.6 do Formulário de Referência.
Para maiores informações sobre o nosso Plano, veja o item 13.4 do Formulário de Referência.
Aumentos de Capital
Com relação aos aumentos de capital da Companhia, veja o item ‘‘17.2’’ do Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto.
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ANEXOS
Estatuto Social Consolidado da Companhia
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que Aprovou a Oferta
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que Aprovou o Aumento de Capital
da Companhia e o Preço por Ação
Ata da Reunião de Assembleia Geral de Quotistas do Acionista Vendedor que Aprovou a Oferta
Ata da Assembleia Geral de Quotistas do Acionista Vendedor que Aprovou o Preço por Ação
Declarações da Companhia, do Acionista Vendedor e do Coordenador Líder para fins do Artigo 56
da Instrução CVM Nº 400, de 29 de Dezembro de 2003
Demonstrações Financeiras
Formulário de Referência
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Estatuto Social Consolidado da Companhia

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
CNPJ/MF 08.936.792/0001-12
NIRE 35.300.343.531
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2011
ANEXO I
ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Objeto Social e Prazo de Duração
Artigo 1º: A International Meal Company Holdings S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações
regida pelo presente estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais que lhe forem
aplicáveis.
Artigo 2º: A Companhia tem a sua sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, Cj. 1803, Edifício Plaza Iguatemi, 18º andar, Jardim Paulistano,
CEP 01452-000, podendo abrir e/ou extinguir escritórios, agências, filiais, depósitos, estabelecimentos
ou outras dependências em qualquer parte do território nacional ou do exterior.
Artigo 3º: A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia,
acionista ou quotista, no país ou no exterior (holding).
Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II
Do Capital e das Ações
Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$434.921.722,63 (quatrocentos
e trinta e quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e três
centavos), dividido em 59.744.290 (cinquenta e nove milhões, setecentos e quarenta e quatro mil,
duzentas e noventa) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro: A Companhia está autorizada a aumentar o capital social em até 79.173.502
(setenta e nove milhões, cento e setenta e três mil e quinhentas e duas) novas ações ordinárias,
independentemente de reforma deste Estatuto Social, mediante deliberação do Conselho de
Administração.
Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, subscrição, forma
e prazo de integralização, preço por ação, forma de colocação (pública ou privada) e sua distribuição
no País e/ou no exterior.
Parágrafo Terceiro: Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano aprovado pela
Assembleia Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores,
empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob seu controle,
assim como aos administradores e empregados de outras sociedades sob o seu controle, sem direito de
preferência para os acionistas.
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Artigo 6º: A critério do Conselho de Administração poderá ser realizada emissão, sem direito de
preferência ou com redução do prazo de que trata o Artigo 171, Parágrafo 4o da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”), de ações, debêntures
conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de
valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de
aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
Artigo 7º: As ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus
titulares, perante instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").
Parágrafo Único: Observados os limites máximos fixados pela CVM, o custo de transferência e
averbação, assim como o custo do serviço relativo às ações escriturais poderá ser cobrado diretamente
do acionista pela instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de ações.
Artigo 8º: O capital social é representado exclusivamente por ações ordinárias e a cada ação ordinária
corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
Artigo 9º: A não integralização, pelo subscritor, do valor subscrito, nas condições previstas no boletim
ou na chamada requerida pelo órgão da administração, constituirá, de pleno direito o acionista remisso
em mora, de acordo com os Artigos 106 e 107 da Lei das Sociedades por Ações, sujeitando-se ao
pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo com a variação do Índice Geral de
Preços ao Mercado (“IGP-M”), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“FGV”), ou seu substituto, na
menor periodicidade legalmente admitida, além de juros de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata
temporis e multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, devidamente
atualizada.
Artigo 10: É vedado à Companhia emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias.
CAPÍTULO III
Da Assembleia Geral
Artigo 11: A Assembleia Geral, convocada na forma da lei, tem competência para decidir sobre todos
os assuntos de interesse da Companhia, à exceção dos que, por disposição legal ou por força do
presente Estatuto Social, forem reservados à competência dos órgãos de administração.
Parágrafo Único: É vedada a delegação aos órgãos de administração do poder de deliberar sobre
qualquer assunto que não lhes for expressamente confiado neste Estatuto Social ou na lei.
Artigo 12: Os acionistas reunir-se-ão ordinariamente em Assembleia Geral nos quatro primeiros meses
do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem.
Artigo 13: As assembleias gerais deverão ser convocadas com um mínimo de 15 (quinze) dias de
antecedência, em primeira convocação, e 8 (oito) dias de antecedência, em segunda convocação, e ser
instaladas em conformidade com a lei, devendo ser presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração, ao qual caberá designar o secretário.
Parágrafo Primeiro: Na hipótese de a Assembleia Geral tiver por objeto operações que, por sua
complexidade, exijam maior prazo para que possam ser conhecidas e analisadas pelos acionistas, o
prazo de convocação será de até 30 (trinta) dias de antecedência.
Parágrafo Segundo: Assuntos não incluídos expressamente na ordem do dia constante dos editais de
convocação somente poderão ser votados caso haja presença da totalidade dos acionistas.
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Artigo 14: Ressalvadas as exceções previstas em lei e observado o disposto neste Estatuto, as
Assembleias Gerais deverão se instalar, em primeira convocação, com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do capital social com direito a voto e, em
segunda convocação, com qualquer número.
Artigo 15: Ressalvadas as disposições previstas neste Estatuto Social, todas as decisões da Assembleia
Geral serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.
Artigo 16: A Assembleia Geral Ordinária se realizará anualmente, dentro dos quatro primeiros meses
do ano, e a ela competirá:
(a)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações
financeiras;

(b)

deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; e

(c) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
Artigo 17: Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, dependerá da aprovação da Assembleia
Geral a prática dos seguintes atos:
(a)

fixar os honorários globais ou individuais dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria, assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;

(b)

reformar o Estatuto Social;

(c)

atribuição de bonificações em ações;

(d)

grupamento ou desdobramento de ações em que se divide o capital subscrito e integralizado;

(e)

instituição de plano de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus
administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à
sociedade sob seu controle, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades
sob o seu controle;

(f)

emissão de debêntures, observado o disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Artigo 23,
alínea "k" deste Estatuto Social;

(g)

saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Novo
Mercado” e “BM&FBOVESPA”);

(h)

escolha de empresa especializada responsável pela preparação de laudo de avaliação das ações da
Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM ou saída
do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo VII deste Estatuto Social, dentre as empresas
indicadas em lista tríplice pelo Conselho de Administração;

(i)

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração; e

(j)

deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta, conforme previsto no Artigo 44
(i) deste Estatuto.
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CAPÍTULO IV
Da Administração
Seção I
Do Conselho de Administração
Artigo 18: A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria,
de acordo com as disposições legais aplicáveis e com este Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro: A posse dos membros do Conselho de Administração estará condicionada à
assinatura do termo respectivo, lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, e
ao Termo de Anuência dos Administradores a que alude o Regulamento de Listagem do Novo
Mercado.
Parágrafo Segundo: A fixação da remuneração dos administradores é de competência da Assembleia
Geral, de forma individual ou global. Nesse último caso, cabe ao Conselho de Administração a alocação
da remuneração entre os Conselheiros e Diretores. A Assembleia poderá atribuir aos Administradores
uma participação nos lucros, observados os limites legais pertinentes e o disposto neste Estatuto Social.
Parágrafo Terceiro: Os administradores da Companhia deverão aderir à Política de Divulgação e Uso
de Informações e Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, mediante assinatura
do Termo respectivo.
Artigo 19: O Conselho de Administração será composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 7 (sete)
Conselheiros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, sendo 1 (um) deles designado Presidente do
Conselho de Administração e os demais sem designação específica, todos acionistas, com mandato
unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Poderão ainda ser eleitos suplentes para os
membros do Conselho de Administração, a critério da Assembleia Geral.
Parágrafo Primeiro: O Conselheiro deverá ter reputação ilibada e, salvo dispensa da Assembleia
Geral, não poderá ser eleito Conselheiro aquele que: (i) atuar como administrador, conselheiro,
consultor, advogado, auditor, executivo, empregado, funcionário ou prestador de serviços em
sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar
interesse conflitante com a Companhia. O Conselheiro não poderá exercer o direito de voto caso se
configure, supervenientemente à eleição, qualquer um dos fatores de impedimento.
Parágrafo Segundo: O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações
ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenha
ou represente interesse conflitante com o da Companhia.
Parágrafo Terceiro: Na composição do Conselho de Administração, no mínimo, 20% (vinte por
cento) dos conselheiros deverão ser Conselheiros Independentes, de acordo com o Regulamento de
Listagem do Novo Mercado. Quando, em decorrência da observância desse percentual, resultar número
fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente
superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior,
quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).
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Parágrafo Quarto: Para fins deste Estatuto, considera-se “Conselheiro Independente” o membro do
Conselho que: (i) não tiver qualquer vínculo com a Companhia, exceto a participação no capital social;
(ii) não for Acionista Controlador (conforme definido no Artigo 38, Parágrafo 2º, alínea “b” deste
Estatuto Social), cônjuge ou parente até segundo grau daquele, não for ou não tiver sido, nos últimos 3
(três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (ressalvadas as
pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa); (iii) não tiver sido, nos últimos 3
(três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade
controlada pela Companhia; (iv) não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou
produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não for funcionário
ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou
produtos à Companhia; (vi) não for cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da
Companhia; (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro (proventos em
dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição). É considerado também
o
Conselheiro Independente aquele eleito mediante faculdade prevista pelo Artigo 141, Parágrafos 4 e
5º da Lei das Sociedades por Ações. A qualificação como Conselheiro Independente deverá ser
expressamente declarada na ata da assembleia geral que o eleger.
Parágrafo Quinto: O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente que será eleito pela maioria
absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer
imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que houver renúncia ou vacância nesses
cargos.
Parágrafo Sexto: Ao Presidente do Conselho de Administração caberá o voto de qualidade no caso de
empate na votação.
Parágrafo Sétimo: Os Conselheiros permanecerão nos seus cargos e exercício de suas funções até a
investidura dos seus substitutos, exceto se de outra forma deliberado pela Assembleia Geral.
Artigo 20: Caberá à Assembleia Geral eleger, substituir ou destituir o Conselheiro Presidente, o qual será
responsável por convocar as reuniões do Conselho de Administração.
Artigo 21: O Conselho de Administração se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada 3 (três) meses, e
extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação feita pelo Presidente do Conselho
de Administração, através de carta registrada, entrega pessoal, correio eletrônico ou fac-símile enviado
aos demais Conselheiros com pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência das reuniões, e com a
apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados na reunião.
Parágrafo Primeiro: Independentemente das formalidades de convocação previstas neste Artigo,
serão consideradas regularmente convocadas as reuniões em que todos os Conselheiros em exercício
estiverem presentes.
Parágrafo Segundo: Todas as resoluções ou deliberações serão lavradas no Livro de Atas das
Reuniões do Conselho de Administração.
Parágrafo Terceiro: As reuniões do Conselho de Administração poderão ocorrer através de
conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação, sendo
consideradas válidas e eficazes desde que suas atas sejam posteriormente firmadas por todos os
presentes.
Parágrafo Quarto: O quorum de instalação das reuniões do Conselho de Administração será de, no
mínimo, 4 (quatro) membros. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros
presentes à reunião.
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Artigo 22: Em caso de vacância do cargo de Conselheiro, caberá ao Presidente do Conselho de
Administração escolher o substituto, que servirá até a primeira Assembleia Geral. Para os fins deste
Estatuto Social, considerar-se-á ocorrida a vacância em caso de morte, incapacidade permanente,
renúncia, destituição ou ausência injustificada por mais de três reuniões consecutivas.
Artigo 23: Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições previstas neste
Estatuto Social:
(a)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(b)

aprovar o planejamento anual da Companhia, estabelecendo objetivos, metas e planos de negócio
para cada área de atuação da Companhia;

(c)

eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições;

(d)

fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;

(e)

deliberar sobre a emissão de ações da Companhia, nos termos do Artigo 5º, Parágrafo Primeiro,
deste Estatuto Social, bem como redução ou exclusão do direito de preferência, nos termos do
Artigo 6º deste Estatuto Social;

(f)

convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando necessária, a Assembleia Geral Extraordinária, bem
como determinar as situações em que deverá haver aumento do prazo de convocação, nos termos do
Artigo 13, Parágrafo Primeiro deste Estatuto Social;

(g)

manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as
demonstrações financeiras do exercício social e examinar os balancetes mensais;

(h)

apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia, bem como deliberar sobre a
distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, na forma prevista neste Estatuto Social e
na lei;

(i)

determinar a realização de inspeções, auditoria ou tomada de contas nas subsidiárias, controladas
ou coligadas da Companhia;

(j)

escolher e destituir os auditores independentes;

(k)

sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, deliberar sobre a emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações e sem garantia real;

(l)

definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para a
preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia em caso de cancelamento de registro
de companhia aberta ou saída do Novo Mercado;

(m) exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral;
(n)

deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para cancelamento ou
manutenção em tesouraria e, neste último caso, deliberar acerca da eventual alienação;

(o)

aprovar qualquer aquisição, alienação ou oneração de bens ou direitos da Companhia, que não
sejam essenciais à condução das atividades da Companhia, cujo valor, considerado de forma
individual ou agregada, seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de Reais);
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(p)

aprovar qualquer aquisição, alienação ou oneração de bens ou direitos do ativo permanente da
Companhia ou essenciais à condução das atividades da Companhia, cujo valor, considerado de forma
individual ou agregada, seja igual ou superior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Reais);

(q)

aprovar a outorga de garantias a terceiros, cujo valor seja igual ou superior a R$25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de Reais);

(r)

requerer a recuperação judicial ou extrajudicial ou a falência da Companhia;

(s)

deliberar sobre a criação e supressão de controladas ou subsidiárias integrais, e a participação da
Companhia em outras sociedades, ou empreendimentos no País ou no exterior;

(t)

aprovar emissão de notas promissórias para distribuição pública, estabelecendo seus termos e
condições em que a emissão será realizada;

(u)

outorgar opção de compra ou subscrição de ações a seus administradores ou empregados da
Companhia, sem direito de preferência para os acionistas, observado o plano aprovado pela
Assembleia Geral;

(v)

deliberar sobre qualquer transação ou transações sucessivas no período de 1 (um) ano cujo valor
seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de Reais) entre a Companhia e (i) seus
Acionistas Controladores, (ii) qualquer pessoa física, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro
grau, ou pessoa jurídica que detenha, direta ou indiretamente, o controle das pessoas jurídicas
controladoras da Companhia, ou (iii) qualquer pessoa jurídica em que quaisquer dos acionistas
controladores, direta ou indiretamente, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau,
detenham participação societária. Independentemente do valor envolvido, todas as transações
entre a Companhia e as pessoas acima previstas devem ser realizadas em termos e condições
comutativas de mercado. Fica assegurado a qualquer membro do Conselho de Administração
a possibilidade de requisitar uma avaliação independente de qualquer transação prevista
neste inciso; e

(w) contratar financiamentos bancários ou qualquer outra operação financeira e de crédito, inclusive
através do Sistema Financeiro de Habitação, e ainda a celebração de contratos e outros
compromissos, bem como contrair obrigações com instituições de direito público ou privado,
desde que relativas à condução das atividades da Companhia, cujo valor seja igual ou superior a
R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais).
Parágrafo Primeiro: A Companhia e os administradores deverão, pelo menos uma vez ao ano, realizar
reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar informações quanto à
situação econômico-financeira, projetos e perspectivas da Companhia.
Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções,
poderá criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por
ele designadas.
Seção II
Da Diretoria
Artigo 24: A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 10 (dez) membros, com
mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição, sendo: (i) 1 (um) Diretor Presidente (CEO); (ii) 1 (um)
Diretor Administrativo e Financeiro (CFO); (iii) 1 (um) Diretor de Relações com Investidores; (iv) 1 (um)
Diretor de Controladoria; (v) 1 (um) Diretor Geral de Operações do Brasil; (vi) 1 (um) Diretor Jurídico;
(vii) 1 (um) Diretor de Tecnologia; (viii) 1 (um) Diretor de Recursos Humanos; e (ix) 2 (dois) Diretores sem
designação específica, todos acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelo Conselho de Administração.
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Parágrafo Primeiro: A posse dos Diretores estará condicionada à assinatura do termo respectivo,
lavrado no Livro de Atas de Reunião de Diretoria, e ao Termo de Anuência dos Administradores a que
alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
Parágrafo Segundo: Os Diretores poderão cumular mais de uma das funções indicadas no caput.
Parágrafo Terceiro: Os Diretores permanecerão no exercício de seus respectivos cargos até a posse
dos novos membros.
Artigo 25: Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo, observar-se-á o seguinte: (a)
quando do Diretor Presidente, será imediatamente convocada reunião do Conselho de Administração
para que seja preenchido o cargo; e (b) nos demais casos, havendo ausência ou impedimento eventual
de qualquer Diretor, caberá ao Diretor Presidente indicar um diretor substituto que cumulará as
atribuições de seu cargo com as do diretor substituído, devendo ser realizada, dentro de 30 (trinta) dias
no máximo, reunião do Conselho de Administração para eleição do substituto, que completará o
mandato do diretor substituído.
Parágrafo Único: A ausência ou impedimento de qualquer diretor por período contínuo superior a 30
(trinta) dias, exceto se autorizada pelo Conselho de Administração, determinará o término do
respectivo mandato, aplicando-se o disposto no caput deste Artigo 25.
Artigo 26: A Diretoria, sempre mediante a assinatura de dois Diretores no mínimo, terá os poderes
gerais de administração e gerência da Companhia, podendo praticar todos os atos necessários ao
exercício normal das atividades sociais e que não sejam privativos da Assembleia Geral e do Conselho
de Administração, bem como representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele.
Parágrafo Primeiro: A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e a reunião instalar-se-á com a
presença de Diretores que representem a maioria dos seus membros.
Parágrafo Segundo: As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro
próprio.
Parágrafo Terceiro: As deliberações da Diretoria em reunião, validamente instalada, serão tomadas
pela maioria dos votos dos presentes.
Artigo 27: A Diretoria tem as atribuições e os poderes que lhe forem conferidos por lei e pelo presente
Estatuto Social, observadas as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de
Administração para assegurar o regular funcionamento da Companhia, competindo-lhe,
especialmente:
(a)

deliberar sobre a condução dos negócios, conforme orientação fixada pelo Conselho de
Administração, organizando planos gerais do desenvolvimento da Companhia;

(b)

solucionar as dúvidas e divergências suscitadas no exercício das competências de seus membros e
conceder-lhes licenças;

(c)

autorizar a criação, transferência e encerramento de filiais, agências, dependências, escritórios,
depósitos e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia em qualquer parte do território
nacional ou no exterior;

(d)

apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administração, o balancete econômico-financeiro e
patrimonial detalhado, da Companhia e suas controladas;

(e)

apresentar anualmente ao Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas
da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de
destinação dos lucros apurados no exercício anterior;
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(f)

observar e fazer cumprir este Estatuto Social, bem como fazer cumprir as deliberações das
Assembleias Gerais e do Conselho de Administração;

(g)

representar a Companhia perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais,
autarquias, empresas de serviços públicos e quaisquer outros órgãos do Poder Público;

(h)

aprovar qualquer aquisição, alienação ou oneração de bens ou direitos que não sejam essenciais
à condução das atividades da Companhia, desde que tal aprovação não seja de competência
do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com os limites estabelecidos
neste Estatuto Social;

(i)

aprovar qualquer aquisição, alienação ou oneração de bens ou direitos do ativo permanente da
Companhia ou essenciais à condução das atividades da Companhia, desde que tal aprovação não
seja de competência do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com os limites
estabelecidos neste Estatuto Social;

(j)

aprovar a outorga de garantias a terceiros, desde que tal aprovação não seja de competência
do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com os limites estabelecidos
neste Estatuto Social;

(k)

contratar financiamentos bancários ou qualquer outra operação financeira e de crédito, inclusive
através do Sistema Financeiro de Habitação, e ainda a celebração de contratos e outros
compromissos, bem como contrair obrigações com instituições de direito público ou privado,
desde que relativas à condução das atividades da Companhia e que a aprovação de tais atos não
seja de competência do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com os limites
estabelecidos neste Estatuto Social; e

(l)

deliberar sobre qualquer transação ou transações sucessivas no período de 1 (um) ano entre a
Companhia e (i) seus Acionistas Controladores, (ii) qualquer pessoa física, incluindo o cônjuge e
parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica que detenha, direta ou indiretamente, o controle das
pessoas jurídicas controladoras da Companhia, ou (iii) qualquer pessoa jurídica em que quaisquer
dos acionistas controladores, direta ou indiretamente, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro
grau, detenham participação societária, desde que a aprovação de tal(is) ato(s) não seja de
competência do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com os limites estabelecidos
neste Estatuto Social. Independentemente do valor envolvido, todas as transações entre a
Companhia e as pessoas acima previstas devem ser realizadas em termos e condições comutativas
de mercado. Fica assegurado a qualquer membro do Conselho de Administração a possibilidade de
requisitar uma avaliação independente de qualquer transação prevista neste inciso.

Artigo 28: O Relatório da Administração deve mencionar as práticas de governança corporativa que
estão sendo adotadas pela Companhia.
Artigo 29: Compete aos Diretores assistir e auxiliar ao Diretor Presidente na administração dos
negócios da Companhia e exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham sido atribuídas
pelo Conselho de Administração e por este Estatuto Social.
Artigo 30: A Companhia poderá ser representada: (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; ou (ii) por
procuradores nomeados por 2 (dois) Diretores em conjunto, para a prática de determinados atos ou
série de atos da mesma espécie, inclusive os especificados no Artigo 27 acima, exceto nas hipóteses
previstas nas alíneas “c”, “i”, “j”, “k” e “l” do Artigo 27 acima, para os quais somente poderão ser
outorgadas procurações se houver autorização prévia do Conselho de Administração da Companhia.
O instrumento de mandato será outorgado com prazo de validade determinado, não superior a
1 (um) ano, com exceção dos mandatos para representação em juízo, que poderão ser outorgados por
prazo indeterminado. Os instrumentos de mandato poderão permitir que os procuradores utilizem
o título ali indicado.
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Parágrafo Único: A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um)
procurador nos casos de correspondência que não crie obrigações para a Companhia e na prática de
atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados perante repartições públicas, sociedades
de economia mista, Secretaria da Receita Federal, Secretarias das Fazendas Estaduais, Secretarias das
Fazendas Municipais, Juntas Comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores e
outros de idêntica natureza.
Artigo 31: Os membros da Diretoria ficam dispensados da prestação de caução.
CAPÍTULO V
Do Conselho Fiscal
Artigo 32: O Conselho Fiscal da Companhia será composto de, no mínimo 3 (três), e no máximo 5
(cinco) membros, e igual número de suplentes nas condições e com as atribuições previstas em lei.
Parágrafo Primeiro: O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será
instalado em Assembleia Geral mediante convocação dos acionistas, de acordo com as disposições
legais. A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à subscrição do Termo de
Anuência dos Membros do Conselho Fiscal a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
Parágrafo Segundo: Sem prejuízo das competências disciplinadas em lei, compete ao Conselho Fiscal:
(a)

fiscalizar a contratação e a prestação dos serviços de auditoria independente, se houver;

(b)

supervisionar o relacionamento da Companhia com os auditores independentes, se houver;

(c)

reunir-se periodicamente com os auditores independentes da Companhia, se houver, sem a
presença da Diretoria, para discussão e análise dos procedimentos e práticas contábeis, bem como
das demonstrações financeiras da Companhia;

(d)

propor à Assembleia Geral alterações nos procedimentos e práticas contábeis da Companhia ou
nas demonstrações financeiras, para que reflitam adequadamente a situação financeira,
econômica e patrimonial da Companhia, se for o caso;

(e)

elaborar pareceres sobre práticas, procedimentos e/ou demonstrações financeiras da Companhia,
a pedido de outros órgãos;

(f)

solicitar reunião individual com Diretor ou auditores independentes, se houver, sempre que julgar
necessário;

(g)

revisar o documento de recomendações dos auditores independentes, se houver, e submetê-lo à
apreciação da Assembleia Geral, emitindo parecer sobre o mesmo; e

(h)

certificar que as transações com partes relacionadas estejam claramente refletidas nas
demonstrações financeiras e tenham sido feitas por escrito e em condições de mercado.
CAPÍTULO VI
Do Exercício Social e da Distribuição de Resultados

Artigo 33: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.
Trimestralmente e ao fim de cada exercício social, serão elaboradas as demonstrações financeiras da
Companhia, observadas as disposições legais vigentes.
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Artigo 34: Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro; dos
lucros remanescentes, será calculada a participação a ser atribuída aos administradores, se assim for
determinado pela Assembleia Geral, nos termos do Artigo 18, Parágrafo 2º deste Estatuto Social. O lucro
líquido do exercício terá a seguinte destinação:
(a)

5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da Reserva
Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social;

(b)

uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de
Reserva para Contingências, nos termos do Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

(c)

uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em
orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei das Sociedades por
Ações;

(d)

uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo obrigatório aos acionistas, observado o
disposto no Artigo 35;

(e)

no exercício social em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do Artigo
35, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta
dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar,
observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações; e

(f)

uma parcela, por proposta dos órgãos de administração, poderá ser destinada à constituição da
Reserva de Expansão, observado o disposto no Artigo 34, Parágrafo Único deste Estatuto Social e
no Artigo 194 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo Único: A Reserva de Expansão tem as seguintes características:
(a)

sua finalidade é preservar a integridade do patrimônio social e a participação da Companhia em
suas controladas e coligadas, evitando a descapitalização resultante da distribuição de lucros não
realizados, bem como assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de capital fixo e
circulante e a expansão das atividades sociais;

(b)

serão destinados a essa Reserva, em cada exercício, os lucros líquidos não realizados que
ultrapassarem o valor destinado à Reserva de Lucros a Realizar prevista no Artigo 197 da Lei das
Sociedades por Ações;

(c)

na medida em que os lucros destinados à Reserva de Expansão forem realizados, os valores
correspondentes à realização serão revertidos e colocados à disposição da Assembleia Geral que,
por proposta dos órgãos de administração, deverá deliberar sobre a respectiva destinação: (i) para
capitalização; (ii) para distribuição de dividendos; (iii) para as reservas de lucros previstas no Artigo
34, alíneas “b” ou “c”, se for o caso, observadas as disposições legais e estatutárias pertinentes; e

(d)

o limite máximo da Reserva de Expansão é de 80% (oitenta por cento) do valor do capital social
subscrito da Companhia. Os recursos que serão destinados à Reserva de Expansão não poderão
ser superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, conforme o previsto no
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
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Artigo 35: Os acionistas terão o direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, no
mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício social, diminuído ou acrescido
dos seguintes valores:
(a)
(b)

importância destinada à constituição da reserva legal; e
importância destinada à formação da reserva para contingências (Artigo 34, alínea “b”), e
reversão da mesma reserva formada em exercícios sociais anteriores.

Parágrafo Primeiro: O pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser
limitado ao montante do lucro líquido do exercício em que tiver sido realizado, desde que a diferença
seja registrada como Reserva de Lucros a Realizar.
Parágrafo Segundo: Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não
tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser acrescidos ao primeiro
dividendo declarado após a realização.
Parágrafo Terceiro: A Assembleia Geral poderá atribuir aos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria uma participação nos lucros, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual
dos administradores e nem 10% (dez por cento) dos lucros, prevalecendo o limite que for menor, nos
casos, forma e limites legais. Caberá ao Conselho de Administração, observado o limite disposto pela
Assembleia Geral, a fixação dos critérios para a atribuição da participação nos lucros aos
administradores.
Parágrafo Quarto: O saldo remanescente dos lucros, se houver, terá a destinação que a Assembleia
Geral determinar, sendo que qualquer retenção de lucros do exercício pela Companhia deverá ser
obrigatoriamente acompanhada de proposta de orçamento de capital previamente aprovado pelo
Conselho de Administração. Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a
Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital
social ou, ainda, na distribuição de dividendos aos acionistas.
Artigo 36: O Conselho de Administração está autorizado a declarar dividendos intermediários à conta
dos lucros acumulados ou de reservas de lucros, apurados em demonstrações financeiras anuais ou
semestrais, os quais serão considerados antecipação do dividendo obrigatório a que se refere o Artigo
35 deste Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro: O Conselho de Administração poderá, ainda, determinar o levantamento de
balanços mensais ou trimestrais e declarar dividendos intercalares com base nos lucros então apurados,
observadas as limitações legais, os quais serão considerados antecipação do dividendo obrigatório a
que se refere o Artigo 35 deste Estatuto Social.
Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar juros sobre o capital
próprio, ad referendum da Assembleia Geral que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social em que tais juros forem pagos ou creditados, sempre como antecipação do dividendo
obrigatório.
Artigo 37: Os dividendos não reclamados prescrevem no prazo de 3 (três) anos, contados da data em
que tenham sido postos à disposição do acionista, e revertem em favor da Companhia.
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CAPÍTULO VII
Da Alienação de Controle, Cancelamento de Registro de
Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado
Artigo 38: A alienação do controle acionário da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio
de uma única operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição,
suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta pública de
aquisição das demais ações dos outros acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos
previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário ao do alienante do Controle.
Parágrafo Primeiro: A oferta pública referida neste Artigo também será exigida:
(a)

quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações ou que dêem direito à sua subscrição que
venha a resultar na alienação do Controle da Companhia; e

(b)

em caso de alienação do controle de sociedade(s) que detenha(m) o Poder de Controle da
Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador alienante ficará obrigado a declarar à
BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que o
comprove.

Parágrafo Segundo: Para fins deste Capítulo, os termos com iniciais maiúsculas terão os seguintes
significados:
(a)

“Acionista Adquirente” significa qualquer pessoa (incluindo, sem limitação, qualquer pessoa
natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de
direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no
exterior), ou Grupo de Acionistas;

(b)

“Acionista Controlador” tem o significado que lhe é atribuído no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado;

(c)

“Ações em Circulação” tem o significado que lhe é atribuído no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado;

(d)

"Controle” (bem como seus termos correlatos, “Poder de Controle”, “Controlador”, “sob
Controle comum” ou “Controlada”) significa o poder efetivamente utilizado para dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou
indireta, de fato ou de direito. Há presunção relativa de titularidade do Controle em relação à
pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum
(“grupo de controle”) que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos
votos dos acionistas presentes nas três últimas assembleias gerais da Companhia, ainda que não
seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.

(e)

“Controle Difuso” - significa o Poder de Controle exercido por acionista detentor de menos de
50% (cinqüenta por cento) do capital social. Significa, ainda, o Poder de Controle quando
exercido por acionistas que, em conjunto, sejam detentores de percentual superior a 50%
(cinqüenta por cento) do capital social e que cada acionista detenha individualmente menos de
50% (cinqüenta por cento) do capital social, desde que estes acionistas não sejam signatários de
acordo de votos, não estejam sob controle comum e nem atuem representando um interesse
comum.
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(f)

“Grupo de Acionistas” - significa o grupo de duas ou mais pessoas que sejam (a) vinculadas por
contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordo de acionistas, orais ou escritos, seja
diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou
(b) entre os quais haja relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que estejam sob
Controle comum; ou (d) que atuem representando interesse comum. Incluem-se, sem limitação,
nos exemplos de pessoa representando um interesse comum (i) uma pessoa que detenha, direta
ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do
capital social da outra pessoa; e (ii) duas pessoas que tenham um terceiro investidor em comum
que detenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 15%
(quinze por cento) do capital social das duas pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes
de investimento, fundações, associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras de títulos,
universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento,
constituídos no Brasil ou no exterior, serão considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas
sempre que duas ou mais entre tais entidades: (x) forem administradas ou geridas pela mesma
pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou (y) tenham em
comum a maioria de seus administradores.

(g)

“Valor Econômico” tem o significado que lhe é atribuído no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado.

Artigo 39: Aquele que já detiver ações da Companhia e que venha a adquirir o seu Poder de Controle,
em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador,
envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a:
(a)

efetivar a oferta pública referida no Artigo anterior;

(b)

ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de valores nos 6 (seis) meses
anteriores à data da alienação do controle, a quem deverá pagar a diferença entre o preço pago
ao Acionista Controlador alienante e o valor pago em bolsa por ações da Companhia neste
período, devidamente atualizado até a data do pagamento pelo IGP-M/FGV; e

(c)

tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do
total das ações da Companhia em circulação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes à aquisição
do Controle.

Artigo 40: A Companhia não registrará:
(a)

quaisquer transferências de propriedade de suas ações para o(s) comprador(es) do Poder de
Controle ou para aqueles que vierem a deter o Poder de Controle enquanto este(s) acionista(s)
não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que alude o Regulamento de
Listagem do Novo Mercado; e

(b)

Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle enquanto seus
signatários não subscreverem o Termo de Anuência dos Controladores referidos na alínea “a”
acima.

Artigo 41: Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada pelo Acionista Controlador ou pela
Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta, o preço mínimo a ser ofertado
deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 43
deste Estatuto Social.
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Artigo 42: A saída da Companhia do Novo Mercado deverá ser aprovada em Assembleia Geral.
Parágrafo Único: Caso seja deliberada a saída do Novo Mercado, seja para que as ações passem a ser
registradas para negociação fora do Novo Mercado, ou seja, por operação de reorganização societária da
qual a companhia resultante não seja admitida para negociação no Novo Mercado, o(s) acionista(s) que
detiver(em) o Poder de Controle da Companhia deverá(ão) efetivar oferta pública de aquisição das ações
pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, apurado
em laudo de avaliação de que trata o Artigo 43 deste Estatuto Social, observadas, em ambos os casos, as
condições previstas na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
Artigo 43: O laudo de avaliação mencionado nos Artigos 41 e 42 deste Estatuto Social deverá ser
elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência
quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus administradores e controladores, devendo o laudo
também satisfazer os requisitos do Artigo 8º, Parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, e conter a
responsabilidade prevista no Artigo 8º, Parágrafo 6º da Lei das Sociedades por Ações. A escolha da
instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da
Companhia é de competência privativa da assembleia geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de
Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em
branco, ser tomada por maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação
presentes na assembleia geral que deliberar sobre o assunto que, se instalada em primeira convocação,
deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do
total de Ações em Circulação ou que, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a
presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação. Os custos de
elaboração do laudo deverão ser suportados integralmente pelo ofertante.
Artigo 44: Caso haja Controle Difuso:
(i)

sempre que for aprovado, em Assembleia Geral, o cancelamento de registro de companhia
aberta, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pela própria Companhia, sendo
que, neste caso, a Companhia somente poderá adquirir as ações de titularidade dos acionistas que
tenham votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em Assembleia Geral após ter
adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado a favor da referida deliberação e
que tenham aceitado a referida oferta pública;

(ii)

sempre que for aprovada, em Assembleia Geral, a saída do Novo Mercado, seja por registro para
negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária conforme previsto
no Artigo 42 deste Estatuto Social, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada
pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação em Assembleia Geral.

Artigo 45: Na hipótese de haver Controle Difuso e a BM&FBOVESPA determinar que as cotações dos
valores mobiliários de emissão da Companhia sejam divulgadas em separado ou que os valores
mobiliários emitidos pela Companhia tenham a sua negociação suspensa no Novo Mercado em razão
do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado, o Presidente do
Conselho de Administração deverá convocar, em até 02 (dois) dias da determinação, computados
apenas os dias em que houver circulação dos jornais habitualmente utilizados pela Companhia, uma
Assembleia Geral Extraordinária para substituição de todo o Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro: Caso a referida Assembleia Geral Extraordinária referida no caput deste Artigo
não seja convocada pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo estabelecido, a mesma
poderá ser convocada por acionista da Companhia.
Parágrafo Segundo: O novo Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral Extraordinária
referida no caput e no Parágrafo 1º deste Artigo deverá sanar o descumprimento das obrigações constantes
do Regulamento do Novo Mercado no menor prazo possível ou em novo prazo concedido pela
BM&FBOVESPA para esse fim, o que for menor.
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Artigo 46: Na hipótese de haver Controle Difuso e a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer
em razão do descumprimento de qualquer obrigação constante do Regulamento do Novo Mercado:
(i)

caso o descumprimento decorra de deliberação em Assembleia Geral, a oferta pública de
aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação
que implique o descumprimento; e

(ii)

caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração da Companhia, a Companhia
deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia
aberta dirigida a todos os acionistas da Companhia. Caso seja deliberada, em Assembleia Geral, a
manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a oferta pública de aquisição deverá
ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor dessa deliberação.

Artigo 47: É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando a mais de uma
das finalidades previstas neste Capítulo VII, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação
emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades
de oferta pública de aquisição e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a
autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.
Artigo 48: A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição
prevista neste Capítulo VII, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela
CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o
caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação de
realizar a oferta pública de aquisição até que seja concluída com observância das regras aplicáveis.
Parágrafo Único: Não obstante o previsto nos Artigos 47 e 48 deste Estatuto Social, as disposições do
Regulamento do Novo Mercado prevalecerão nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos destinatários
das ofertas mencionadas em referidos Artigos.
Artigo 49: A partir da data em que o Controle da Companhia passe a ser qualificado como Controle
Difuso, qualquer Acionista Adquirente que atingir, direta ou indiretamente, participação em Ações em
Circulação igual ou superior a 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia, e que deseje
realizar uma nova aquisição de Ações em Circulação, estará obrigado a (i) realizar cada nova aquisição
na BM&FBOVESPA, vedada a realização de negociações privadas ou em mercado de balcão; (ii)
previamente a cada nova aquisição, comunicar por escrito ao Diretor de Relações com Investidores da
Companhia e ao Diretor do pregão da BM&FBOVESPA, por meio da sociedade corretora a ser utilizada
para adquirir as ações, a quantidade de Ações em Circulação que pretende adquirir, com antecedência
mínima de 03 (três) dias úteis da data prevista para a realização da nova aquisição de ações, de tal
modo que o diretor de pregão da BM&FBOVESPA possa previamente convocar um leilão de compra a
ser realizado em pregão da BM&FBOVESPA do qual possam participar terceiros interferentes e/ou
eventualmente a própria Companhia, observados sempre os termos da legislação vigente, em especial
a regulamentação da CVM e os regulamentos da BM&FBOVESPA aplicáveis.
Parágrafo Único: Na hipótese do Acionista Adquirente não cumprir com as obrigações impostas por
este Artigo, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária,
na qual o Acionista Adquirente não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos
direitos do Acionista Adquirente, conforme disposto no Artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações,
sem prejuízo da responsabilidade do Acionista Adquirente por perdas e danos causados aos demais
acionistas em decorrência do descumprimento das obrigações impostas por este Artigo.
Artigo 50: Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados
de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações.
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CAPÍTULO VIII
Da Liquidação da Companhia
Artigo 51: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia
Geral determinar o modo de liquidação, elegendo o liquidante e o Conselho Fiscal, que deverão
funcionar durante o período de liquidação.
CAPÍTULO IX
Do Juízo Arbitral
Artigo 52: A Companhia, seus acionistas, seus administradores e membros do Conselho Fiscal
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação,
violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social,
nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão
de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do
Contrato de Participação do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado, instituída pela BM&FBOVESPA, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado
da BM&FBOVESPA, de acordo com seu respectivo Regulamento de Arbitragem, podendo as partes, nos
termos deste mesmo Regulamento, escolher em comum acordo outra câmara ou centro de arbitragem
para resolver seus litígios.
CAPÍTULO X
Das Disposições Finais
Artigo 53: A Companhia observará os Acordos de Acionistas registrados na forma do Artigo 118 da
Lei das Sociedades por Ações, cabendo ao Presidente das Assembleias Gerais e das reuniões do
Conselho de Administração abster-se de computar os votos contrários aos respectivos termos dos
Acordos de Acionistas.
Artigo 54: As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e em outro jornal de grande circulação.
****
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ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE QUOTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – BRASIL EMPREENDIMENTOS
CNPJ/MF Nº 09.022.420/0001-43
REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2011
Data e Local: Realizada em 14 de janeiro de 2011, às 11:00 horas, na sede social da Planner Corretora de
Valores S.A., administradora do Fundo de Investimento em Participações – Brasil Empreendimentos
(“Fundo”), localizada na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º
andar (“Administradora”).
PRESENÇA: Presentes a totalidade dos quotistas titulares de quotas de emissão do Fundo, de acordo com a
lista de presença constante do Anexo I.
CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do Parágrafo Quarto do Artigo 21 do Regulamento do Fundo.
MESA: Presidente: Sr. Ricardo Penna de Azevedo
Secretário: Sr. Eliana da Cunha Fernandes
ORDEM DO DIA: Tendo em vista as deliberações tomadas pelo Comitê Gestor e de Investimento do Fundo,
em reunião realizada nesta data, deliberar sobre (i) aprovação da proposta de desinvestimento de parte dos
ativos componentes da carteira do Fundo, nos termos do artigo 20 do Regulamento do Fundo; (ii) aprovação
da amortização parcial das quotas de emissão do Fundo, no montante total arrecadado no âmbito do
desinvestimento aprovado no item “(i)” acima, com restituição aos seus quotistas de parte do investimento
realizado no Fundo; e (iii) autorização para que a Administradora tome todas as medidas necessárias à
efetivação (a) do desinvestimento, e (b) da posterior amortização das quotas do Fundo e realização do
pagamento dos valores devidos aos seus quotistas.
DELIBERAÇÃES: Os quotistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto
segue:
1.

Aprovar o desinvestimento parcial do Fundo na INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.,
sociedade por ações com sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 1803, 18º andar, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.936.792/0001-12 e com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob o NIRE 35.300.343.531 (“Companhia”), a ser realizado mediante (“Desinvestimento”):
(i) a oferta pública no mercado secundário de ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade do Fundo (“Oferta”), no valor a ser obtido por meio do procedimento de “bookbuilding”,
a ser realizado no âmbito da Oferta;
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(ii) a outorga de opção de compra de ações ordinárias de emissão Companhia e de titularidade do Fundo
a ser exercida, no valor obtido por meio de procedimento de “bookbuilding”, a ser realizado no
âmbito da Oferta, total ou parcialmente, pelo Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), após
notificação ao Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”) e Banco
Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder e Credit Suisse,
“Coordenadores”), para a aquisição de um lote suplementar que, considerando o número de ações de
emissão da Companhia a serem alienadas no âmbito da Oferta, seja equivalente a até 15% (quinze
por cento) das ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, destinada exclusivamente a atender
a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta e poderá ser
exercida a partir da data de assinatura do Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de
Liquidação de ações ordinárias de emissão da Companhia e por um período de até 30 (trinta) dias
contados, inclusive, da data de início das negociações das ações na BM&FBovespa S.A., de exercer
a opção de lote suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos
demais Coordenadores, desde que a decisão sobre alocação das ações no momento em que for fixado
o Preço por ação tenha sido tomada em comum acordo pelos Coordenadores; e
(iii) a oferta pública no mercado secundário de ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade do Fundo, no valor obtido por meio de procedimento de “bookbuilding”, a ser realizado
no âmbito da Oferta, caso, em comum acordo entre a Companhia e os Coordenadores, seja
deliberado pela a alienação de um lote adicional que, considerando o número de ações de emissão da
Companhia a serem alienadas no âmbito da Oferta, seja equivalente a até 20% (vinte por cento) das
ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta (“Ações Adicionais”).
2.

Aprovar a amortização parcial das quotas de emissão do Fundo, do montante total arrecadado no âmbito
da Oferta, sem redução do número de quotas emitidas, mediante o pagamento a cada um dos quotistas de
tal montante, proporcionalmente à quantidade de quotas detidas por cada um deles no Fundo; e

3.

Por fim, os Quotistas autorizaram a Administradora a tomar todas as medidas necessárias à efetivação (a)
do Desinvestimento, e (b) da posterior amortização das quotas do Fundo e realização do pagamento dos
valores devidos aos seus quotistas.
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19.a
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5
498.011
9
498.025

16.218
410
90
16.718

331.370

331.286
331.286
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31/12/09

8
9
10
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Controladora
31/12/10

Nota
explicativa

162.731

162.731
162.731

-

31/12/08

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

TOTAL DO ATIVO

NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais
Contas a receber partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Ágio
Outros intangíveis
Total do ativo não circulante

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros ativos e adiantamentos
Total do ativo circulante

ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. E CONTROLADAS

1.115.508

2.639
16.616
8.650
170.743
509.993
202.292
910.933

139.971
33.433
18.246
5.233
3.133
4.559
204.575

31/12/10

967.400

1.344
10.456
3.824
133.844
507.196
207.581
864.245

39.971
30.984
14.933
9.370
3.099
4.798
103.155

31/12/09

Consolidado

524.385

534
2.522
1.910
45.399
373.235
29.476
453.076

43.060
18.345
8.487
357
1.060
71.309

31/12/08

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Outros resultados abrangentes
Total do patrimônio líquido

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Receita diferida
Provisão para disputas trabalhistas, cíveis e tributárias
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros passivos
Total do passivo não circulante

CIRCULANTE
Contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos sociais
Impostos a recolher
Receita diferida
Outros passivos circulantes
Contas a pagar partes relacionadas
Total do passivo circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota

20

16
18
17
19.a

18

16

explicativa

331.370

14.327
(29.018)
(1.047)
321.950
514.743

337.688
100.482
(21.145)
484
514.743

-

1.280
8.140
9.420

31/12/09

Controladora

434.922

-

-

31/12/10

162.731

(10.809)
162.731

173.540

-

-

31/12/08

1.115.508
-

967.400
-

14.327
(29.018)
(1.047)
321.950

337.688

395.768
4.756
40.181
61.155
1.268
503.128

49.535
47.658
25.290
11.735
3.475
4.629
142.322

31/12/09

Consolidado

100.482
(21.145)
484
514.743

434.922

323.910
3.900
25.255
74.868
2.908
430.841

48.793
82.956
26.791
6.003
2.920
2.461
169.924

31/12/10

524.385
-

(10.809)
162.731

173.540

224.302
1.164
36.345
21.151
282.962

16.516
29.294
10.469
7.986
2.472
6.198
5.757
78.692

31/12/08

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. E CONTROLADAS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa

31/12/10

Controladora
31/12/09 31/12/08

31/12/10

Consolidado
31/12/09

31/12/08

RECEITA LÍQUIDA

21

-

-

-

749.711

490.692

255.250

CUSTO DE VENDAS E SERVIÇOS

22

-

-

-

(511.606)

(359.536)

(180.814)

-

-

-

238.105

131.156

74.436

LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas comerciais
Despesas operacionais e administrativas
Outras despesas
Outras receitas
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Despesas financeiras

23
24
24
12
25
25

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

19.b

(1.462)
7.791
3.449
(1.905)

(9.311)
(245)
(8.628)
(25)

(5.574)
-

(9.385)
(185.061)
(3.292)
18.832
5.959
(42.613)

(9.902)
(93.733)
(1.220)
5.701
3.687
(39.776)

(3.055)
(52.127)
(1.538)
5.651
6.971
(20.676)

7.873

(18.209)

(5.574)

22.545

(4.087)

9.662

(14.672)

(14.122)

(15.236)

7.873

(18.209)

(5.574)

-

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

7.873

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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(18.209)

(5.574)

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. E CONTROLADAS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

2010

Controladora
2009

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO

7.873

(18.209)

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
Ajustes de conversão de balanço de subsidiárias
no exterior

1.531

(1.047)

TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE

9.404

(19.256)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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2008

(5.574)

(5.574)

2010

Consolidado
2009

7.873

(18.209)

1.531

(1.047)

9.404

(19.256)

2008

(5.574)

(5.574)

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. E CONTROLADAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Reserva
de
capital

Capital
social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

Prejuízos
acumulados

Ajustes
acumulados
de conversão

Total do
patrimônio
líquido
168.305

173.540

-

(5.235)

-

-

-

(5.574)
-

-

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

173.540

-

(10.809)

-

Prejuízo líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Contribuição de capital

164.148

14.327

(18.209)
-

(1.047)
-

(18.209)
(1.047)
178.475

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

337.688

14.327

(29.018)

(1.047)

321.950

-

-

7.873

97.234

86.155

-

1.531
-

7.873
1.531
183.389

434.922

100.482

484

514.743

Prejuízo líquido do exercício
Contribuição de capital

Lucro líquido do exercício
Ajustes de conversão
Contribuição de capital
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(21.145)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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(5.574)
162.731
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Controladora
31/12/10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para disputas trabalhistas, cíveis e tributárias
Imposto de renda e contribuição social
Juros sobre empréstimos
Baixa do ativo imobilizado, intangível
Outros
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber
Estoques
Impostos recuperáveis
Despesas antecipadas
Fornecedores
Outros ativos e passivos
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Adições de empresas, líquidas de caixa
Adições a ativos intangíveis
Adições de imobilizado
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Contribuição de capital
Novos empréstimos
Amortização de empréstimos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento
EFEITO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS SOBRE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
VARIAÇÃO LÍQUIDA NO EXERCÍCIO
Caixa líquido oriundo das sociedades que passaram a ser consolidadas
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO
EXERCÍCIO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO
EXERCÍCIO

31/12/08

31/12/10

31/12/09

7.783
1
(7.791)
(7)

(18.209)
8.628
245
(9.336)

(5.574)
5.574
-

7.873
56.735
(14.926)
14.672
40.653
14.268
(1.844)
117.431

(18.209)
18.968
(14.984)
14.122
32.010
6.729
38.636

(5.574)
35.476
2.445
4.168
17.556
1.234
55.305

(9.926)
(9.933)
(9.933)

9.420
84
84

-

(3.833)
(3.351)
(1.269)
581
(4.113)
(10.186)
95.260
(11.735)
(40.191)
43.334

2.956
(2.710)
(2.975)
(42)
14.024
11.876
61.765
(40.872)
20.893

(8.774)
(1.639)
10.357
55.249
(97)
55.152

(157.313)
(9)
(157.322)

-

-

(15.500)
(3.328)
(72.895)
(91.723)

(17.417)
(23.080)
(40.497)

(180.613)
(762)
(31.090)
(212.465)

183.389
183.389

-

-

183.389
(32.935)
150.454

5.439
(6.224)
(785)

199.047
(558)
198.489

-

-

-

(2.065)

(105)

-

16.134

84

-

100.000

(20.494)

41.176

-

-

-

-

17.405

-

84

-

-

39.971

43.060

1.884

16.218

84

-

139.971

39.971

43.060

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Consolidado

31/12/09

31/12/08

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. E CONTROLADAS
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

31/12/10
RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Controladora
31/12/09 31/12/08

31/12/10

Consolidado
31/12/09

31/12/08

-

-

-

813.828
18.832
(33)
832.627

533.744
5.701
(464)
538.981

276.738
5.651
282.389

-

-

-

(298.668)
(32.755)
(2.406)
(60.022)
(393.851)

(208.530)
(21.571)
(33.929)
(264.030)

(104.872)
(10.850)
(115.722)

-

-

-

438.776

274.951

166.667

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

(1)

-

-

(56.735)

(18.968)

(35.476)

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA SOCIEDADE

(1)

-

-

382.041

255.983

131.191

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custo de vendas e serviços
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda no valor recuperável de ativos
Outros

VALOR ADICIONADO BRUTO

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Resultado de equivalência patrimonial na participação em controladas
Receitas financeiras

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

7.791
3.449
11.240

(8.628)
(8.628)

(5.574)
(5.574)

5.959
5.959

3.687
3.687

6.971
6.971

11.239

(8.628)

(5.574)

388.000

259.670

138.162

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal:
Salários e encargos
Honorários da Administração

-

-

-

190.229
12.525
202.754

139.004
8.059
147.063

69.102
5.296
74.398

-

-

-

78.789

57.174

36.226

1.835
1.835

10.628
10.628

-

40.653
55.085
2.846
98.584

32.010
33.693
8.986
74.689

8.200
12.812
12.100
33.112

9.404
9.404

(19.256)
(19.256)

(5.574)
(5.574)

7.873
7.873

(19.256)
(19.256)

(5.574)
(5.574)

11.239

(8.628)

(5.574)

388.000

Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros:
Juros
Aluguéis
Outras
Remuneração de capitais própriosLucros retidos (prejuízo) do exercício

VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. E CONTROLADAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Expressas em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL
A International Meal Company Holdings S.A. (“Sociedade”) e suas controladas (coletivamente
o “Grupo”) têm como objeto social a participação em entidades que atuem em shopping
centers, rodovias e aeroportos no setor de varejo de refeições, através de restaurantes, bares e
cafés, sublocação de lojas e espaço para fins promocionais e comerciais, postos de
combustíveis, a prestação de serviços gerais relacionados a esses segmentos e serviços de
bordo em aeronaves. A sede do Grupo está localizada em São Paulo - Brasil.
A controladora imediata e a principal controladora do Grupo são a FIP Brasil
Empreendimentos (SP - Brasil), com participação de 75,03%, e a Advent International
Corporation, com participação de 76,38%.
Em setembro e outubro de 2009 o Grupo procedeu a uma reestruturação societária que
consistiu na consolidação da RA Catering Participações S.A. e subsidiárias (“RA Catering”),
Airport Shoppes Corporation e subsidiárias (“IMC Puerto Rico”) e Inversionistas en
Restaurantes de Carnes Y Cortes, S. de R.L. de C.V. e subsidiárias (“IMC México”),
denominadas em conjunto “Entidades Incorporadas”, em uma “holding”, a Sociedade. Essa
reestruturação compreendeu os seguintes passos:
• Em 30 de setembro de 2009, a Sociedade recebeu como contribuição de capital o valor de
R$8.636 em troca de 10.141.286 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
totalmente subscritas e integralizadas nessa data pelo Fundo de Investimento em Participações
- Brasil de Varejo através da conferência à Sociedade de 100% da sua participação na Foulbec
Holdings S.A.
•

2.

Em 22 de outubro de 2009, a Sociedade recebeu uma contribuição de capital de R$155.511.
Esse valor foi subscrito da seguinte forma: (i) R$10.883 foram subscritos pela Catering
Businesses LLC, através da capitalização de empréstimos que essa entidade tinha a receber
da Sociedade, no valor de US$6.280; e (ii) R$144.628 foram subscritos pela FIP Brasil
Empreendimentos, através da contribuição de 100% da participação detida na Mexico
Premier Restaurants LLC, no valor de R$117.294, e de 100% da participação detida na IMC
Puerto Rico Ltd., no valor de R$27.334.

ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras da Sociedade compreendem:
• As demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting
Standards Board - IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil, identificadas como
Consolidado - IFRS e BR GAAP.
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• As demonstrações financeiras individuais da controladora preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, identificadas como Controladora - BR GAAP.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação
societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.
As demonstrações financeiras individuais apresentam a avaliação dos investimentos em
controladas pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com a legislação brasileira
vigente. Dessa forma, essas demonstrações financeiras individuais não são consideradas como
estando conforme os IFRS, que exigem a avaliação desses investimentos nas demonstrações
separadas da controladora pelo seu valor justo ou pelo custo.
Como não existe diferença entre o patrimônio líquido consolidado e o resultado consolidado
atribuíveis aos acionistas da controladora, constantes nas demonstrações financeiras
consolidadas preparadas de acordo com os IFRS e as práticas contábeis adotadas no Brasil, e o
patrimônio líquido e resultado da controladora, constantes nas demonstrações financeiras
individuais preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a Sociedade
optou por apresentar essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em conjunto.
A emissão dessas demonstrações financeiras consolidadas foi aprovada pelo Conselho de
Administração da Sociedade em 13 de janeiro de 2011.
2.1 Reemisão das demonstrações financeiras
Em virtude do processo de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias da Sociedade solicitado perante a CVM, a Administração da Sociedade
reemitiu suas demonstrações financeiras a fim de incorporar, exclusivamente, em suas notas
explicativas informações adicionais para atendimento às solicitações efetuadas pela CVM em
seu Ofício CVM/SER/SEP nº 23/2011. As informações sobre os saldos, a disposição das
contas e a estrutura (a) do balanço patrimonial, (b) da demonstração do resultado, (c) da
demonstração das mutações do patrimônio líquido e (d) da demonstração do fluxo de caixa,
incluídas nas demonstrações financeiras, não diferem daquelas anteriormente divulgadas pela
Sociedade.
3.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pelo Grupo são:
a) Princípios gerais
Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de competência.
A receita de venda é reconhecida na demonstração do resultado abrangente quando os
riscos e benefícios inerentes ao produto e aos serviços são transferidos para o cliente. A
receita é apresentada líquida de deduções, incluindo o imposto calculado sobre as vendas.
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b) Moeda estrangeira
b.1) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras de cada controlada incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas são preparadas com base na moeda funcional de cada
entidade. A moeda funcional de uma entidade é a moeda do principal ambiente
econômico em que ela atua. A Sociedade define a moeda funcional de cada uma de
suas controladas analisando qual a moeda que influencia significativamente o preço
de venda de seus produtos e serviços e a moeda na qual a maior parte de seus custos
operacionais e administrativos é paga ou incorrida.
A moeda funcional de cada controlada é determinada pelo país em que o Grupo atua,
como segue:
País

Moeda funcional

Brasil
Porto Rico
México
República Dominicana
Panamá

Real - R$
Dólar norte-americano - US$
Peso mexicano - P$
Peso dominicano - DP$
Balboa - PB$

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda de
apresentação do Grupo, e os ajustes de conversão estão reconhecidos na
demonstração do resultado abrangente, em “Ajustes acumulados de conversão”.
b.2) Transações e saldos
O Grupo contabiliza as transações em moeda estrangeira pela taxa de câmbio do dia
da transação. Ativos e passivos denominados em moedas estrangeiras são convertidos
pela taxa de câmbio das datas dos balanços e as respectivas variações cambiais são
registradas na demonstração do resultado como despesa ou receita financeira, à
medida que ocorrem.
b.3) Subsidiárias no exterior
Os resultados das operações e a posição financeira de todas as controladas incluídas
nas demonstrações financeiras que têm a moeda funcional diferente da moeda de
apresentação são convertidos para a moeda de apresentação, conforme segue:
i)

Os saldos ativos e passivos são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas
datas dos balanços.

ii) As contas de resultado são convertidas pela taxa média mensal de câmbio.
iii) Todas os ajustes de conversão cambiais são reconhecidos na demonstração dos
outros resultados abrangentes, na rubrica “Ajustes acumulados de conversão”.
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c) Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da
Sociedade e de suas controladas. O controle é obtido quando uma determinada empresa tem
o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade para auferir
benefícios de suas atividades.
Quando necessário, as demonstrações financeiras das controladas são ajustadas para
adequar suas políticas contábeis àquelas definidas pelo Grupo.
Todas as transações, saldos, receitas e despesas entre as sociedades do Grupo foram
totalmente eliminados nas demonstrações financeiras consolidadas.
Nas demonstrações financeiras individuais da Sociedade os investimentos em controladas
são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
Os resultados das controladas adquiridas ou alienadas durante o exercício estão incluídos
nas demonstrações consolidadas do resultado e do resultado abrangente a partir da data da
efetiva aquisição até a data da efetiva alienação, conforme aplicável.
As sociedades consolidadas são as seguintes:
31/12/10
Participação Participação
direta - %
indireta - %
Mexico Premier Restaurants LLC
(Delaware - EUA)
Inversionistas en Restaurantes de
Carnes y Cortes, S. de R.L. de
C.V. (México)
Operadora IRCyC, S. de R.L. de
C.V. (México)
Grupo Restaurantero del Centro,
S.A. de C.V. (México)
IMC Puerto Rico Ltd. (Caribe)
Airport Shoppes Corporation
(Porto Rico)
International Meal Company D.R.,
S.A. (República Dominicana)
Inversiones LIers, S.A. (República
Dominicana)
Airport Catering Services
Corporation (Porto Rico)
Airport Aviation Services, Inc.
(Porto Rico)
Carolina Catering Services
Corporation (Porto Rico)
Cargo Service Corporation (Porto
Rico)
Aeroparque Corporation (Porto
Rico)
International Meal Company
Panamá, S.A.
Foulbec Holdings S.A. (Brasil)

31/12/09
Participação Participação
direta - %
indireta - %

31/12/08
Participação
-%

100,00

-

100,00

-

-

-

99,99

-

99,99

-

-

100,00

-

100,00

-

100,00

100,00
-

100,00

100,00
-

-

-

100,00

-

100,00

-

-

99,40

-

99,40

-

-

99,40

-

99,40

-

-

100,00

-

100,00

-

-

100,00

-

100,00

-

-

100,00

-

100,00

-

-

100,00

-

100,00

-

-

100,00

-

100,00

-

100,00
-

-

100,00

-

-
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31/12/10
Participação Participação
direta - %
indireta - %
RA Catering Participações S.A.
(Brasil)
RA Catering Ltda. (Brasil)
Pimenta Verde Alimentos Ltda.
(Brasil)
Liki Restaurantes Ltda. (Brasil)
Viena Norte Ltda. (Brasil)
Rao Restaurantes Ltda. (Brasil)
Ara Restaurantes Ltda. (Brasil)
Aratam Restaurantes Ltda. (Brasil)
Odanrio Restaurantes Ltda.
(Brasil)
Rodean Restaurantes Ltda. (Brasil)
Niad Restaurantes Ltda. (Brasil)
Yami Comércio de Alimentos
Ltda. (Brasil)
Comercial Frango Assado Ltda.
(Brasil)
Centro de Serviços Frango Assado
Norte Ltda. (Brasil)
Carvalho Pinto Automotivos e
Conveniências Ltda. (Brasil)
Centro de Serviços Frango Assado
Sudoeste Ltda. (Brasil)
Centro de Serviços Frango Assado
Suleste Ltda. (Brasil)
Auto Posto Nova Taubaté Ltda.
Pedro 66 Posto e Serviços Ltda.
(Brasil)
Pedro 66 Lanchonete Ltda.
(Brasil)
Restaurante Andaluzia Ltda.
(Brasil)
Restaurante Arco Íris de
Aparecida Ltda. (Brasil)
Restaurante Arco Íris de Lorena
Ltda. (Brasil)

31/12/09
Participação Participação
direta - %
indireta - %

31/12/08
Participação
-%

100,00

-

-

99,99
100,00

-

99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99

-

99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99

-

99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99

99,99
99,99
99,99

-

99,99
99,99
99,99

-

99,99
99,99
99,99

-

-

-

-

99,99

99,99

-

99,99

-

99,99

99,99

-

99,99

-

99,99

99,99

-

99,99

-

99,99

99,99

-

99,99

-

99,99

99,99
99,99

-

99,99
100,00

-

99,99
-

-

99,99

-

-

-

-

99,99

-

-

-

-

99,99

-

-

-

-

99,99

-

-

-

-

99,99

-

-

-

d) Aquisições de negócios
Aquisições de controladas e negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. O custo
da aquisição de negócios é calculado por meio da soma do valor justo (na data da troca) dos
ativos transferidos, dos passivos incorridos ou assumidos e das participações emitidas por
uma das empresas do Grupo em troca do controle da adquirida. Os ativos, passivos e
passivos contingentes identificáveis da adquirida que satisfazem as condições de
reconhecimento do CPC 15 - Aquisições de Negócios são contabilizados ao valor justo na
data de aquisição.
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O CPC 15 altera o reconhecimento e posterior contabilização de pagamentos contingentes.
Anteriormente, os pagamentos contingentes apenas eram reconhecidos na data de aquisição
se fossem prováveis e pudessem ser mensurados com segurança; eventuais ajustes
posteriores eram sempre debitados do custo de aquisição. Pela Norma revisada, os
pagamentos contingentes são mensurados ao valor justo na data de aquisição; ajustes
posteriores são reconhecidos em contrapartida ao custo de aquisição apenas na medida em
que resultem de novas informações obtidas dentro do período de mensuração (máximo de
12 meses após a data de aquisição) sobre o valor justo na data de aquisição. Todos os
ajustes posteriores dos pagamentos contingentes classificados como ativo ou passivo são
reconhecidos no resultado.
Em uma aquisição de negócios entre partes que mantêm relacionamento comercial os
respectivos saldos a receber/pagar serão considerados nulos e registrados como ganho ou
perda na demonstração do resultado.
O CPC 15 exige que os custos relativos à aquisição sejam contabilizados separadamente da
aquisição de negócios, o que geralmente faz com que esses custos sejam reconhecidos
como despesa no resultado quando incorridos, enquanto anteriormente eram registrados
como parte do custo de aquisição.
O ágio resultante da aquisição é reconhecido como um ativo e inicialmente mensurado pelo
valor de custo, que é o excedente do custo da aquisição de negócios sobre a participação do
Grupo no valor justo líquido dos ativos, passivos e passivos contingentes reconhecidos. Se,
após a reavaliação, a participação do Grupo no valor justo líquido dos ativos, passivos e
passivos contingentes identificáveis da adquirida exceder o custo da aquisição de negócios,
esse excedente será imediatamente reconhecido no resultado. Os ajustes do período de
mensuração são ajustes decorrentes de informações adicionais obtidas durante o “período
de mensuração” (que não pode exceder um ano após a data de aquisição) sobre fatos e
circunstâncias existentes na data de aquisição.
Caso a contabilização inicial da aquisição de negócios esteja incompleta nas datas dos
balanços em que a combinação ocorre, o Grupo apresenta valores provisórios para os itens
cuja contabilização está incompleta. Esses valores provisórios são ajustados durante o
período de mensuração ou são reconhecidos ativos ou passivos adicionais a fim de refletir
novas informações obtidas sobre fatos e circunstâncias existentes na data de aquisição que,
caso fossem conhecidos, afetariam os valores reconhecidos naquela data.
A participação dos acionistas minoritários na adquirida é inicialmente calculada na
proporção de sua participação no valor justo líquido dos ativos, passivos e passivos
contingentes reconhecidos. Não é reconhecido ágio relativo à participação minoritária.
e) Caixa e equivalentes de caixa
Consistem nos valores em caixa, conta corrente bancária e aplicações financeiras de
liquidez imediata, com o propósito de honrar compromissos no curto prazo, rapidamente
conversíveis em dinheiro e sem exposição significativa de valor.
f) Contas a receber e provisão para créditos de liquidação duvidosa
Registradas e mantidas no balanço pelo valor justo e posteriormente mensuradas ao valor
contábil, incluindo provisão para perdas nos recebíveis, em valor considerado suficiente
pela Administração do Grupo para cobrir eventuais perdas na realização dos valores a
receber de clientes, cujo saldo é apresentado deduzido dessa provisão.
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g) Estoques
Registrados ao custo médio ponderado de aquisição, que não excede o valor líquido de
realização.
h) Ativo imobilizado
Registrado ao custo de aquisição ou construção deduzido de perdas do valor recuperável,
quando aplicável. O ativo imobilizado existente na data de aquisição das empresas foi
reconhecido ao valor justo de cada item de acordo com o IFRS 3 (2008), conforme
mencionado no item d) anterior.
As depreciações são calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica
estimada dos bens, conforme demonstrado na nota explicativa nº 13.
i) Ativos intangíveis adquiridos em uma aquisição de negócios
Os ativos intangíveis adquiridos em uma aquisição de negócios e reconhecidos
separadamente do ágio são inicialmente reconhecidos pelo seu valor justo na data de
aquisição (registrado ao custo).
Subsequentemente ao reconhecimento inicial, os ativos intangíveis adquiridos em uma
aquisição de negócios são apresentados ao custo inicial reconhecido menos amortizações e
perdas por redução do valor recuperável acumuladas, se aplicável.
j) Redução do valor recuperável do ágio
Com o objetivo de testar as perdas do valor recuperável, o ágio é alocado a cada unidade
geradora de caixa do Grupo que se beneficia das sinergias da combinação. De acordo com a
Administração, as unidades geradoras de caixa correspondem a cada segmento de negócio.
As unidades geradoras de caixa às quais o ágio foi alocado são submetidas a testes de perda
do valor recuperável anualmente, ou mais frequentemente, quando houver indicação de que
a unidade possa ter perdido o seu valor recuperável. Se o valor recuperável da unidade
geradora de caixa for inferior ao seu valor contábil, a perda do valor recuperável é
primeiramente alocada para reduzir o valor contábil de qualquer ágio alocado à unidade e
posteriormente aos outros ativos da unidade pelo critério “pro rata” com base no valor
contábil de cada ativo na unidade. Uma perda do valor recuperável reconhecida para ágio
não é revertida em um período subsequente.
Na alienação de uma controlada, o valor do ágio atribuível é incluído na determinação do
resultado da alienação.
k) Perda do valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis excluindo o ágio
No final de cada exercício, o Grupo revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e
intangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma
perda do valor recuperável. Se houver tal indicação, o valor recuperável do ativo é estimado
com a finalidade de determinar a extensão da perda do valor recuperável (se houver).
Quando não for possível estimar o valor recuperável de um ativo individualmente, o Grupo
calcula o valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo.
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Os ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ainda não disponíveis para uso são
submetidos ao teste de perda do valor recuperável pelo menos anualmente e sempre que
houver uma indicação de que o ativo possa ter perdido valor recuperável.
O valor recuperável é o valor justo menos os custos de alienação ou o valor em uso, dos
dois o maior. Na avaliação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados ao valor presente pela taxa de desconto antes dos impostos que reflete uma
atual avaliação do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos
para o ativo para o qual a estimativa de fluxo de caixa futuro não foi ajustada.
Caso o valor recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) seja menor que seu
valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu
valor recuperável. Uma perda do valor recuperável é reconhecida imediatamente no
resultado do exercício.
Quando a perda do valor recuperável é revertida em período subsequente, o valor contábil
do ativo (ou unidade geradora de caixa) é aumentado para a estimativa revisada de seu
valor recuperável de modo que esse valor não exceda o valor contábil que teria sido
determinado caso não tivesse sido reconhecida nenhuma perda do valor recuperável para o
ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios anteriores. A reversão de uma perda do
valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado do exercício.
l) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social são registrados com base no lucro líquido anual
de acordo com a legislação fiscal vigente na jurisdição de cada sociedade consolidada. Os
efeitos tributários sobre prejuízos fiscais e diferenças temporárias entre os valores contábeis
e as bases tributáveis de ativos e passivos são diferidos, reconhecidos e, com relação ao
imposto de renda e à contribuição social diferidos ativos, até o valor considerado razoável,
de acordo com sua realização esperada, conforme divulgado na nota explicativa nº 19.
O valor contábil do ativo fiscal diferido é revisado nas datas dos balanços e reduzido
quando não for mais provável que haverá lucro tributável suficiente disponível para
permitir que todo ou parte do ativo seja recuperado.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados às alíquotas aplicadas no período no qual o
passivo foi liquidado ou o ativo realizado, com base nas alíquotas (e na legislação tributária)
vigentes, ou substantivamente vigentes, até as datas dos balanços. O cálculo dos passivos e
ativos fiscais diferidos reflete as consequências fiscais que resultariam da maneira pela qual o
Grupo espera, nas datas dos balanços, recuperar ou liquidar o valor contábil de seus ativos e
passivos.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados quando existe um direito legalmente
executável de compensar o ativo fiscal circulante com o passivo fiscal circulante e quando eles
estão relacionados ao imposto de renda aplicado pela mesma autoridade fiscal e o Grupo
pretende liquidar seus ativos e passivos fiscais circulantes de acordo com o seu valor líquido.
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m) Arrendamentos
Os arrendamentos são classificados como arrendamentos sempre que os termos do
arrendamento transferirem substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade
para o arrendatário. Todos os outros arrendamentos são classificados como arrendamentos
operacionais.
Os ativos mantidos por arrendamento financeiro são inicialmente reconhecidos como ativos
do Grupo pelo seu valor justo no início do arrendamento ou, se for menor, pelo valor
presente do pagamento mínimo do arrendamento. O passivo correspondente ao arrendador
é incluído no balanço patrimonial como uma obrigação de arrendamento financeiro.
Os pagamentos do arrendamento são distribuídos entre as despesas financeiras e a redução
da obrigação, a fim de atingir uma taxa de juros constante no saldo remanescente do
passivo. As despesas financeiras são reconhecidas imediatamente no resultado.
Os pagamentos do arrendamento operacional são reconhecidos como despesa pelo método
linear pelo período de vigência do contrato, exceto quando outro método é mais
representativo do padrão de tempo no qual os benefícios econômicos do ativo arrendado
são consumidos. Os aluguéis contingentes oriundos de arrendamento operacional são
reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.
n) Provisões
Reconhecidas apenas quando um evento passado resulta em uma obrigação legal ou
implícita, uma saída de recursos é considerada como provável e o montante da obrigação
possa ser razoavelmente estimado.
O valor reconhecido como provisão corresponde à melhor estimativa do pagamento
necessário para liquidar a obrigação presente nas datas dos balanços, tendo em
consideração os riscos e as incertezas que cercam a obrigação.
o) Outros ativos circulantes e não circulantes
Registrados ao custo e ajustados pela provisão para perdas, se aplicável.
p) Outros passivos circulantes e não circulantes
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis pela Administração, acrescidos,
quando aplicável, das correspondentes variações monetárias e encargos.
q) Reconhecimento de receitas
Venda de refeições e produtos
A receita é calculada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita é
reduzida pelas devoluções de clientes, estornos e outros abatimentos semelhantes
estimados.
A receita da venda de refeições e produtos é reconhecida quando são atendidas todas as
seguintes condições:
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• A refeição é consumida pelo comprador.
• O Grupo transferiu para o comprador os riscos e os benefícios significativos
relacionados com a propriedade das refeições e produtos.
• A importância da receita pode ser medida com segurança.
• É provável que os benefícios econômicos decorrentes da transação sejam repassados ao
Grupo.
r) Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros ativos e passivos são reconhecidos quando uma entidade do grupo
se torna parte do contrato que rege o instrumento.
Ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros são
adicionados ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, conforme o
caso, no seu reconhecimento inicial. Os custos diretamente atribuíveis à aquisição de ativos
e passivos financeiros ao valor justo através do resultado são reconhecidos imediatamente
no resultado.
• Ativos financeiros
Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias específicas: (i) ativos
financeiros ao valor justo por meio do resultado, (ii) investimentos mantidos até o
vencimento, (iii) ativos financeiros “disponíveis para venda” e (iv) empréstimos e
recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é
determinada na data do reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações
normais de ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de
negociação. As aquisições ou alienações normais correspondem a aquisições ou
alienações de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo
estabelecido por meio de norma ou prática de mercado.
− Método de juros efetivos
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um
instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período
correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os
recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do instrumento da
dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, do valor contábil líquido
na data do reconhecimento inicial.
A receita é reconhecida com base nos juros efetivos para os instrumentos de dívida
não caracterizados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
− Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando
são mantidos para negociação ou designados pelo valor justo por meio do resultado.
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Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se:
¾ For adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo.
¾ No reconhecimento inicial é parte de uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que o Grupo administra em conjunto e possui um padrão real
recente de obtenção de lucros a curto prazo.
Um ativo financeiro além dos mantidos para negociação pode ser designado ao valor
justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se:
¾ Tal designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de
mensuração ou reconhecimento que, de outra forma, surgiria.
¾ O ativo financeiro for parte de um grupo de ativos ou passivos financeiros ou
ambos, e seu desempenho for avaliado com base no valor justo, de acordo com a
estratégia documentada de gerenciamento de risco ou de investimento do Grupo.
¾ Fizer parte de um contrato contendo um ou mais derivativos embutidos e a IAS
39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (equivalente ao
CPC 38) permitir que o contrato combinado (ativo ou passivo) seja totalmente
designado ao valor justo por meio do resultado.
Em 31 de dezembro de 2010, de 2009 e de 2008, o Grupo não possui ativos financeiros
classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
• Investimentos mantidos até o vencimento
Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem a ativos financeiros não
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa que o
Grupo tem a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Após o
reconhecimento inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são mensurados ao
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, menos eventual perda por
redução ao valor recuperável.
• Ativos financeiros disponíveis para venda
Os ativos financeiros disponíveis para venda correspondem a ativos financeiros não
derivativos designados como “disponíveis para venda” ou não são classificados como:
(a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento, ou (c) ativos
financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Em 31 de dezembro de 2010, de 2009 e de 2008, a Sociedade não possui instrumentos
classificados como ativos financeiros disponíveis para venda.
• Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis correspondem a ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. Os
empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber e outras contas a receber,
disponibilidade e caixa, e outros) são mensurados pelo valor de custo amortizado
utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor
recuperável.
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A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto
contas a receber de curto prazo, quando o reconhecimento dos juros seria imaterial.
• Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado,
são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período
de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas
se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como
resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial,
com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo.
Para todos os outros ativos financeiros, uma evidência objetiva pode incluir:
− Violação de contrato, tal como uma dificuldade financeira significativa do emissor
ou da contraparte.
− Inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou principal.
− Probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira.
− Extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas
financeiros.
Para certas categorias de ativos financeiros, tais como contas a receber, os ativos que na
avaliação individual não apresentam redução ao valor recuperável podem,
subsequentemente, apresentá-la quando são avaliados coletivamente. Evidências
objetivas de redução ao valor recuperável para uma carteira de créditos podem incluir a
experiência passada do Grupo na cobrança de pagamentos e o aumento no número de
pagamentos em atraso após o período médio de 60 dias, além de mudanças observáveis
nas condições econômicas nacionais ou locais relacionadas à inadimplência dos
recebíveis.
Para os ativos financeiros registrados ao valor de custo amortizável, o valor da redução
ao valor recuperável registrado corresponde à diferença entre o valor contábil do ativo e
o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontada pela taxa de juros
efetiva original do ativo financeiro.
Para ativos financeiros registrados ao custo, o valor da perda por redução ao valor
recuperável corresponde à diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente
dos fluxos de caixa futuros estimados, descontada pela taxa de retorno atual para um
ativo financeiro similar. Essa perda por redução ao valor recuperável não será revertida
em períodos subsequentes.
O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela perda por redução ao
valor recuperável para todos os ativos financeiros, com exceção das contas a receber,
em que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma provisão. Recuperações
subsequentes de valores anteriormente baixados são creditadas à provisão. Mudanças no
valor contábil da provisão são reconhecidas no resultado.
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Para ativos financeiros registrados ao custo amortizável, classificados como disponíveis
para venda, se em um período subsequente o valor da perda da redução ao valor
recuperável diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente a um evento
ocorrido após a redução ao valor recuperável ter sido reconhecida, a perda
anteriormente reconhecida é revertida por meio do resultado, desde que o valor contábil
do investimento na data dessa reversão não exceda o eventual custo amortizado se a
redução ao valor recuperável não tivesse sido reconhecida.
•

Baixa de ativos financeiros
O Grupo baixa um ativo financeiro apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de
caixa provenientes desse ativo expiram, ou transfere o ativo, e substancialmente todos
os riscos e benefícios da propriedade para outra empresa. Se o Grupo não transferir nem
retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro,
mas continuar a controlar o ativo transferido, o Grupo reconhece a participação retida e
o respectivo passivo nos valores que terá de pagar. Se retiver substancialmente todos os
riscos e benefícios do ativo da propriedade do ativo financeiro transferido, o Grupo
continua reconhecendo esse ativo, além de um empréstimo garantido pela receita
recebida.
Na baixa de um ativo financeiro em sua totalidade, a diferença entre o valor contábil do
ativo e a soma da contraprestação recebida e a receber e o ganho ou a perda acumulado
reconhecido em “Outros resultados abrangentes” e acumulado no patrimônio é
reconhecida no resultado.
Na baixa de um ativo financeiro que não seja em sua totalidade (por exemplo, quando o
Grupo retém uma opção de recompra de parte de um ativo transferido ou retém
participação residual que não resulte na retenção de quase todos os riscos e benefícios
da titularidade e o Grupo retém o controle), o Grupo aloca o valor contábil anterior do
ativo financeiro entre a parte que continua a reconhecer em envolvimento contínuo e a
parte que não mais reconhece com base no valor justo relativo dessas partes na data da
transferência. A diferença entre o valor contábil alocado à parte que não é mais
reconhecida e a soma da contraprestação recebida pela parte que não é mais reconhecida
e qualquer ganho ou perda acumulado alocado e reconhecido em “Outros resultados
abrangentes” é reconhecida no resultado. O ganho ou a perda acumulado reconhecido
em “Outros resultados abrangentes” é alocado entre a parte que continua a ser
reconhecida e a parte que não é mais reconhecida com base no valor justo relativo
dessas partes.

• Passivos financeiros e instrumentos de patrimônio
− Classificação como instrumento de dívida ou de patrimônio
Instrumentos de dívida e de patrimônio emitidos por uma entidade do Grupo são
classificados como passivos financeiros ou patrimônio, de acordo com a natureza do
acordo contratual e as definições de passivo financeiro e instrumento de patrimônio.
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− Instrumentos compostos
As partes que compõem os instrumentos compostos emitidos pela Sociedade (títulos
conversíveis) são classificadas separadamente como passivos financeiros e
patrimônio líquido conforme a natureza do contrato e as definições de passivo
financeiro e instrumento de patrimônio. A opção de conversão que será liquidada
por meio da permuta do valor fixo de caixa ou outro ativo financeiro por um número
fixo dos próprios instrumentos de patrimônio da Sociedade corresponde a um
instrumento de patrimônio.
Na data da emissão, o valor justo do componente passivo é estimado pela taxa de
juros vigente no mercado de um instrumento não conversível similar. Esse valor é
registrado como passivo com base no custo amortizado pelo método de juros
efetivos até sua extinção por conversão ou até a data do vencimento do instrumento.
Os custos da transação relacionados à emissão de títulos conversíveis são alocados
ao passivo e aos componentes do patrimônio proporcionalmente à alocação das
receitas brutas. Os custos da transação relacionados ao componente do patrimônio
são reconhecidos diretamente no patrimônio. Os custos da transação relacionados ao
componente do passivo são incluídos no valor contábil do componente do passivo e
amortizados durante a vida dos títulos conversíveis pelo método da taxa de juros
efetiva.
− Passivos financeiros
Os passivos financeiros são classificados como “Passivos financeiros ao valor justo
por meio do resultado” ou “Outros passivos financeiros”.
¾ Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio do
resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por
meio do resultado.
Um passivo financeiro é classificado como mantido para negociação se:
9 Foi adquirido principalmente para a recompra no curto prazo.
9 Faz parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados
gerenciados em conjunto pelo Grupo e possui um padrão real recente de
obtenção de lucro de curto prazo.
9 É um derivativo não designado como instrumento de hedge efetivo.
Um passivo financeiro não mantido para negociação pode ser designado ao valor
justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se:
9 Tal designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência na
mensuração ou no reconhecimento que, de outra forma, iria surgir.
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9 O passivo financeiro for parte de um grupo de ativos ou passivos financeiros
ou ambos, gerenciado e com seu desempenho avaliado com base no valor
justo de acordo com a gestão dos riscos ou estratégia de investimentos
documentados do Grupo, e quando as informações a respeito do Grupo forem
fornecidas internamente com a mesma base.
9 O ativo financeiro for parte de um contrato contendo um ou mais derivativos
embutidos e a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração permitir que o contrato combinado (ativo ou passivo) seja
totalmente designado ao valor justo por meio do resultado.
Os passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados
ao valor justo, e os respectivos ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado.
Os ganhos ou as perdas líquidos reconhecidos no resultado incorporam os juros
pagos pelo passivo financeiro, sendo incluídos na rubrica “Outros ganhos e
perdas”, na demonstração do resultado. O valor justo é determinado conforme
descrito na nota explicativa nº 28.
¾ Outros passivos financeiros
Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos (inclusive empréstimos).
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um
passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa
de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros
(inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte
integrante da taxa de juros efetiva, dos custos da transação e de outros prêmios
ou descontos) estimados ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou,
quando apropriado, por um período menor para o reconhecimento inicial do
valor contábil líquido.
¾ Contratos de garantia financeira
O contrato de garantia financeira requer que o emissor faça pagamentos
específicos para fins de reembolso de uma perda incorrida pelo titular devido à
falha de um devedor específico em efetuar pagamentos na data de vencimento de
acordo com os termos do instrumento da dívida.
Os contratos de garantia financeira emitidos pelo Grupo são mensurados
inicialmente pelo valor justo e, se não designados ao valor justo por meio do
resultado, subsequentemente, pelo maior valor entre:
9 O valor da obrigação prevista no contrato, conforme determinado pela IAS
37 - Provisões, Ativos Contingentes e Passivos Contingentes (equivalente ao
CPC 25).
9 O valor inicialmente reconhecido deduzido, se for o caso, da amortização
acumulada reconhecida de acordo com as políticas de reconhecimento das
receitas.
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¾ Baixa de passivos financeiros
O Grupo baixa passivos financeiros somente quando as obrigações do Grupo são
extintas e canceladas ou quando vencem. A diferença entre o valor contábil do
passivo financeiro baixado e a contraprestação paga e a pagar é reconhecida no
resultado.
s) Ajuste a valor presente
A Sociedade não pratica transações significativas de compras e vendas com juros
prefixados, e os prazos de pagamento e recebimento são de até 40 dias; portanto, efeitos de
ajuste a valor presente nessas transações são considerados não relevantes. Os empréstimos
e financiamentos contratados são atualizados com juros pelo método “pro rata temporis”.
Assim, a Administração entende que os saldos dos direitos e das obrigações estão
mensurados nas datas dos balanços por valores próximos aos respectivos valores presentes.
t) Apresentação do lucro (prejuízo) por ação
Conforme CPC 41 - Resultado por Ação, o lucro líquido deve ser apresentado como básico
e diluído, conforme descrito na nota explicativa nº 33.
u) Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Sociedade e sua
distribuição durante determinado período e é apresentada pela Sociedade, conforme
requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações
financeiras individuais e como informação suplementar às demonstrações financeiras
consolidadas, pois não é uma demonstração prevista e nem obrigatória conforme os IFRS.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem
de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza
criada pela Sociedade, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os
tributos incidentes sobre ela, as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos de
liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas e aquisições
de materiais, energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da
aquisição, os efeitos das perdas e recuperação de valores ativos, e a depreciação e
amortização) e o valor adicionado recebido de terceiros (resultado de equivalência
patrimonial, receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da DVA apresenta a
distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de
capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios.
4.

ADOÇÃO DE NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
NOVAS E REVISADAS
As seguintes normas e interpretações, novas e revisadas, não foram adotadas nestas
demonstrações financeiras. A Administração prevê que elas serão adotadas no período que se
iniciará em 1º de janeiro de 2011. A Administração ainda não teve a oportunidade de avaliar o
possível impacto da adoção dessas alterações.
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Pronunciamento ou interpretação

Descrição

Alterações no IAS 24 - Divulgação
de Partes Relacionadas
(em vigor para exercícios iniciados
a partir de 1º de janeiro de 2011)

Alteram a definição de parte relacionada e modificam certas
exigências de divulgação de partes relacionadas para
entidades governamentais.

Alterações no IFRS 9 Instrumentos Financeiros
(em vigor para exercícios iniciados
em ou a partir de 1º de janeiro de
2013)

O IFRS 9 é a primeira norma emitida como parte de um
processo mais amplo para substituir o IAS 39. O IFRS 9
mantém, mas simplifica, o modelo de mensuração
combinada e estabelece duas principais categorias de
mensuração para ativos financeiros: custo amortizado e
valor justo. A base de classificação depende do modelo de
negócio da entidade e das características do fluxo de caixa
contratual do ativo financeiro. A orientação do IAS 39 sobre
redução do valor recuperável de ativos financeiros e
contabilidade de hedge continua aplicável.
Não há necessidade de reapresentar os períodos anteriores
caso a entidade adote a norma para exercícios iniciados
antes de 1º de janeiro de 2012.

Alterações do IFRS 7 Instrumentos
Financeiros: Divulgações (no
contexto das Melhorias do IFRS
emitidas em 2010)

As alterações do IFRS 7 esclarecem o nível exigido de
divulgações sobre risco de crédito e garantias mantidas,
reduzindo as divulgações anteriormente exigidas sobre
empréstimos renegociados.

Alterações do IFRS 7 Divulgações: Transferência de
Ativos Financeiros (em vigor para
exercícios iniciados em ou após 1º
de janeiro de 2011)

Dá ênfase à interação entre divulgações quantitativas e
qualitativas sobre a natureza e a extensão dos riscos
associados a instrumentos financeiros.

Alteração do IFRIC 14, IAS 19 - O
Limite de um ativo de benefício
definido, requisitos de fundamento
mínimo e sua interação (em vigor
para exercícios iniciados em ou
após 1º de janeiro de 2011)

Retira as consequências não intencionais do tratamento de
antecipações em que existe uma exigência de financiamento
mínimo. Resulta em antecipações de contribuições sendo
reconhecidas, em certas circunstâncias, como ativo e não
como despesa.

Alteração do IAS 32, “Instrumentos
financeiros: Apresentação Classificação de emissões de
direitos” (em vigor para exercícios
iniciados em ou após 1º de fevereiro
de 2010)

O IASB alterou o IAS 32 para permitir que direitos, opções
ou bônus de subscrição para adquirir um número fixo de
instrumentos de capital da própria entidade por um valor
fixo de qualquer moeda sejam classificados como
instrumentos de capital desde que a entidade ofereça
direitos, opções ou bônus de subscrição proporcionais a
todos os detentores da mesma classe de instrumentos de
capital não derivativos.
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Pronunciamento ou interpretação

Descrição

IAS 34, “Demonstrações
financeiras intermediárias” (em
vigor para exercícios iniciados em
ou a partir de 1º de janeiro de 2011)

Fornece orientações que ilustram como aplicar os princípios
de divulgação da IAS 34 e acrescentar exigências de
divulgação sobre: (a) as circunstâncias que podem afetar o
valor justo de instrumentos financeiros e sua classificação;
(b) transferências de instrumentos financeiros entre
diferentes níveis de hierarquias de valor justo; (c) mudanças
na classificação de ativos financeiros; e (d) mudanças em
passivos e ativos contingentes.

IAS 12, Imposto de Renda,
“Recuperação de tributos diferidos
dos ativos subjacentes” (em vigor
para exercícios iniciados em ou
após 1º de janeiro de 2012)

Prevê uma abordagem prática de mensuração de passivos e
ativos fiscais diferidos quando o imóvel de investimento é
avaliado pelo modelo de valor justo previsto no IAS 40 Propriedade para Investimento. A Sociedade não espera que
a sua adoção afete as suas demonstrações financeiras.

IAS 1, “Apresentação das
demonstrações financeiras” (em
vigor para exercícios iniciados em
ou após 1º de janeiro de 2011)

Esclarece que uma entidade deverá apresentar uma análise
do outro resultado abrangente para cada componente do
patrimônio líquido, seja na demonstração das mutações do
patrimônio líquido ou em notas explicativas.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC ainda não editou os respectivos
pronunciamentos e modificações correlacionados aos IFRS novos e revisados apresentados
acima. Em decorrência do compromisso do CPC e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM
de manter atualizado o conjunto de normas emitido com base nas atualizações feitas pelo
International Accounting Standards Board - IASB, é esperado que esses pronunciamentos e
modificações sejam editados pelo CPC e aprovados pela CVM até a data de sua aplicação
obrigatória.
5.

PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS
Para aplicação das práticas contábeis descritas anteriormente, a Administração do Grupo
adotou as seguintes premissas que podem afetar as demonstrações financeiras:
a) Perda do valor recuperável dos ativos
A cada encerramento de exercício social, o Grupo avalia se há indicativos de que os ativos
intangíveis e os saldos de imobilizado possam ter sofrido perda de seu valor recuperável.
Na existência de tais indicativos, estima-se o valor recuperável do ativo, a fim de
determinar a extensão da perda, se aplicável. Quando não é possível avaliar o valor
recuperável de um ativo individual, o Grupo estima o valor recuperável da unidade
geradora de caixa à qual o ativo pertence.
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O valor recuperável é o valor justo menos os custos de alienação ou o valor em uso, dos
dois o maior. O valor utilizado nos cálculos exige que a Administração faça estimativas dos
fluxos de caixa futuros da unidade geradora de caixa e uma taxa de desconto adequada para
calcular o valor presente. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros
estimados são descontados ao valor presente pela taxa de desconto após impostos que
reflete uma avaliação de mercado atual do valor temporal do dinheiro e dos riscos
específicos para o ativo, para o qual as estimativas de fluxos de caixa futuros não foram
ajustadas.
b) Imposto de renda e contribuição social
A cada exercício, a Administração calcula a estimativa de imposto de renda e contribuição
social de acordo com a legislação fiscal vigente na jurisdição de cada sociedade incluída
nas demonstrações financeiras.
A Sociedade revisa o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos nas datas dos
balanços e reduz esse valor quando não for mais provável que haverá lucro tributável
suficiente disponível para permitir que todo ou parte do ativo seja recuperado.
c) Provisão para desvalorização dos estoques
A provisão para desvalorização dos saldos dos estoques resulta basicamente dos itens com
giro lento e das perdas (quebras). O Grupo estimou o valor da provisão com base na idade
dos itens em estoque, categoria do produto, expectativa de redução do preço de venda e
estimativa de perdas.
d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base no histórico de
perdas e considerada suficiente pela Administração para cobrir as perdas prováveis.
e) Provisão para disputas trabalhistas, cíveis e tributárias
A provisão para disputas trabalhistas, cíveis e tributárias é calculada com base na análise
individual de contingências e possíveis contingências ainda não reclamadas. Com base na
opinião dos assessores jurídicos, é avaliada a probabilidade de perda e são estimados os
valores prováveis de pagamento dessas contingências.
6.

AQUISIÇÃO DE EMPRESAS
O ágio decorre do valor pago pela aquisição e incluiu os valores referentes aos benefícios que
se esperam obter com as sinergias geradas, o crescimento da receita e o futuro
desenvolvimento do mercado. Esses benefícios não são reconhecidos separadamente do ágio
porque eles não atendem aos critérios de reconhecimento de ativos intangíveis identificáveis.
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a) Frango Assado
Em 23 de setembro de 2008, a Sociedade adquiriu, através de sua controlada Yami
Alimentos Ltda., 100% das ações das entidades do antigo Grupo Frango Assado pelo valor
total de R$183.187, que foi pago à vista na data da aquisição. O valor justo dos ativos
líquidos adquirido foi calculado com base no balanço patrimonial em 31 de agosto de 2008
e é representado como segue:
Valor
Valor contábil do ativo líquido
Alocação do valor justo:
Marcas registradas
Provisão para disputas trabalhistas, cíveis e tributárias
Outros passivos não circulantes
Efeito dos impostos diferidos sobre ajustes do valor justo
Valor justo dos ativos líquidos negativos

(27.816)
9.275
(1.882)
(63)
(2.514)
(23.000)

Preço total de compra (inclui o montante de R$4.687 referente aos custos
diretamente relacionados à aquisição do Frango Assado)
Valor justo de controlada adquirida
Direito sobre pontos comerciais

183.187
23.000
206.187

O fluxo de caixa líquido na aquisição de controladas é demonstrado a seguir:
Valor
Valor pago à vista
Caixa e equivalentes de caixa da entidade adquirida
Fluxo de caixa líquido

183.187
(2.574)
180.613

O valor justo dos recebíveis adquiridos (igual ao valor bruto a receber) nessa operação é de
R$5.103 e está previsto o recebimento do valor total na data de aquisição.
Com base na projeção de lucro tributável futuro e de acordo com a atual legislação fiscal,
apenas parte do ágio decorrente dessa aquisição (R$183.187 do ágio total de R$206.187)
será considerada dedutível para efeitos fiscais durantes o período de dez anos.
A receita e o lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, atribuíveis ao negócio
adicional gerado pelo Grupo Frango Assado, são de R$235.878 e R$17.735,
respectivamente. Caso essa aquisição de negócios tivesse ocorrido em 1º de janeiro de
2008, a receita e o lucro do exercício teriam sido de R$216.001 e R$5.964,
respectivamente.
Essa operação não possui nenhum pagamento contingente.
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b) Novos pontos comerciais em rodovias
Em 29 de julho de 2009, a Sociedade, através da sua controlada Comercial Frango Assado
Ltda., adquiriu 100% das ações da Auto Posto Nova Taubaté Ltda., proprietária de um
ponto comercial para operar negócios de lanchonete e posto de combustível em rodovia. O
ponto comercial foi adquirido pelo valor de R$3.500.
Adicionalmente, durante o ano 2010, a Sociedade concluiu as aquisições de negócios a
seguir para expandir de pontos comerciais em rodovias:
• Em 1º de maio de 2010, o Grupo adquiriu as sociedades Pedro 66 Posto e Serviços Ltda.
e Pedro 66 Lanchonete Ltda., detentoras de um ponto comercial para operar negócios de
posto de combustível e lanchonete, respectivamente. A transação foi realizada pelo
valor de R$2.500.
• Em 1º de agosto de 2010, o Grupo adquiriu a entidade Restaurante Andaluzia Ltda. pelo
valor total de R$7.800, que foi pago na data da aquisição.
• Em 10 de agosto de 2010, o Restaurante Arco Íris de Aparecida Ltda. foi adquirido pelo
valor de R$3.500.
• Em 1º de setembro de 2010, o Grupo adquiriu o Restaurante Arco Íris de Lorena Ltda.
pelo valor de R$1.700.
A alocação do valor justo nas aquisições mencionadas anteriormente é demonstrada a
seguir:
Pedro 66 Posto e
Restaurante
Serviços Ltda. Restaurante Restaurante
Andaluzia
Arco Íris de
Arco Íris de
e Pedro 66
Ltda.
Aparecida Ltda. Lorena Ltda.
Lanchonete Ltda.
Direitos sobre pontos comerciais vide nota explicativa nº 14
Valor justo de ativos líquidos
adquiridos
Preço total de compra remuneração e valor pago em
dinheiro

3.069
(569)

2.500

7.799
1

7.800

5.367
(1.867)

3.500

Total

1.728 17.963
(28) (2.463)

1.700

15.500

O valor justo dos recebíveis adquiridos (igual ao valor bruto a receber) nessa operação é de
R$623 e na data de aquisição, está previsto o recebimento do valor total na data de
aquisição.
Essas aquisições referem-se basicamente a entidades com pontos comerciais a serem
explorados. O objetivo do negócio do Grupo é operar em locais com novos restaurantes,
postos de combustíveis e estações de serviços. Parte do pagamento considerou um prêmio
pago aos proprietários dessas entidades para obter os direitos sobre os pontos comerciais.
Todos os valores relativos ao valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos foram
mensurados como valores provisórios.
Essa operação não possui nenhum pagamento contingente.
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7.

INFORMAÇÕES POR SEGMENTO DE NEGÓCIO
As informações reportadas ao principal tomador de decisões operacionais do Grupo para fins
de alocação de recursos e avaliação do desempenho do segmento são focadas mais
especificamente na categoria de cliente para cada tipo de mercadoria e serviço. As principais
categorias de clientes para essas mercadorias e serviços são restaurantes em shopping centers,
aeroportos e rodovias. Cada um desses segmentos operacionais é administrado separadamente,
considerando-se que cada uma dessas linhas de produto exige recursos diferentes, incluindo
abordagens de marketing. Refeições e seus serviços correlatos são considerados o principal
produto da Sociedade.
O principal tomador de decisões operacionais avalia o desempenho dos segmentos
operacionais com base em uma medida do lucro operacional.
Portanto, os segmentos de reporte do Grupo de acordo com o IFRS 8 são os seguintes:
• Shopping centers: refeições rápidas em cadeias de restaurantes e cafeterias.
• Aeroportos: fornecimento de refeições em restaurantes, cafeterias e para companhias aéreas
(catering) e outros serviços correlatos.
• Rodovias: praças de alimentação em postos de serviços e cadeias de restaurantes
localizadas em rodovias do Estado de São Paulo - Brasil, além de venda de combustíveis a
veículos.
• Outros: setor de negócios que engloba restaurantes que oferecem serviço de mesa e
projetados para atrair uma ampla base de clientes, com preços moderados e ambiente
confortável.
Shopping
centers
Aeroportos Rodovias

Outros

Total

31 de dezembro de 2010:
Receita líquida de clientes
Resultado operacional
Depreciação e amortização
Despesas financeiras líquidas
Despesa com imposto de renda

203.905
19.101
(7.578)
(13.824)
(9.943)

248.059
61.330
(29.052)
(9.291)
(4.272)

251.166 46.581
30.472
(7.583)
(2.833) (4.658)
(13.594)
55
(457)
-

749.711
103.320
(44.121)
(36.654)
(14.672)

31 de dezembro de 2009:
Receita líquida de clientes
Resultado operacional
Depreciação e amortização
Despesas financeiras líquidas
Despesa com imposto de renda

193.869
10.952
(9.066)
(16.274)
(7.767)

65.791
13.394
(4.553)
(5.396)
(1.927)

219.628 11.404
44.094 (17.469)
(1.431) (3.918)
(13.908)
(511)
(4.979)
551

490.692
50.971
(18.968)
(36.089)
(14.122)

31 de dezembro de 2008:
Receita líquida de clientes
Resultado operacional
Depreciação e amortização
Despesas financeiras líquidas
Despesa com imposto de renda

182.232
6.104
(2.234)
(8.665)
(9.722)
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73.018
20.133
(5.040)
(6.232)

- 255.250
(636) 25.601
- (2.234)
- (13.705)
718 (15.236)
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A reconciliação do resultado operacional, ajustado pelo lucro antes dos impostos e
operações descontinuadas, é como segue:
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Reconciliação do lucro líquido:
Resultado operacional dos segmentos de reporte
Resultado operacional dos outros segmentos
Total
Depreciação e amortização

Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do exercício

110.903
(7.583)
103.320
(44.121)
(36.654)
(14.672)
7.873

68.440
(17.469)
50.971
(18.968)
(36.090)
(14.122)
(18.209)

26.237
(636)
25.601
(2.234)
(13.705)
(15.236)
(5.574)

A Sociedade não tem venda entre os segmentos.
O total dos ativos da Sociedade demonstrado por segmento de negócio é como segue:
31/12/10
Shopping centers
Aeroportos
Rodovias
Outros
Total

7.1.

31/12/09

269.220
380.990
353.963
111.335
1.115.508

251.639
385.995
291.890
37.876
967.400

31/12/08
290.296
234.089
524.385

Divulgações no âmbito da Sociedade
• Informações geográficas
O Grupo opera nas seguintes áreas principais: Brasil, Caribe (Porto Rico e
República Dominicana) e México. A Sociedade está estabelecendo negócios no
Aeroporto em Panamá. As informações por segmento das vendas do Grupo por
mercado geográfico com base na localização de seus clientes,
independentemente da origem dos bens/serviços, são as seguintes:
2010
Receita líquida:
Brasil
Caribe
México

7.2.

2009

2008

590.336 454.401 255.250
96.196 20.980
63.179 15.311
749.711 490.692 255.250

Informações sobre os principais clientes
O Grupo não tem clientes ou conjunto de clientes sob controle comum que
responda por mais do que 10% de sua receita.
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8.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Consolidado
Controladora
31/12/10 31/12/09 31/12/08 31/12/10 31/12/09 31/12/08


Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras
Total

3
16.215
16.218

84
84

-

5.261
7.699
127.011
139.971

2.888
18.286
18.797
39.971

1.618
7.237
34.205
43.060

As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósito Bancário - CDBs e
instrumentos de taxa fixa. Tais aplicações financeiras são remuneradas a uma taxa média de
9,70% ao ano (10,2% ao ano em 2009 e 12,2% ao ano em 2008). Consistem em valores de
liquidez imediata, com o propósito de honrar compromissos no curto prazo, rapidamente
conversíveis em dinheiro e sem exposição significativa de valor.
9.

CONTAS A RECEBER
Consolidado
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Contas a receber de clientes
Cartões de crédito e de débito
Contas a receber de contratos de preferência (vide nota
explicativa nº 18)
Outros
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total

11.409
18.140

12.143
15.562

12.116

2.778
1.603
33.930
(497)
33.433

1.912
1.831
31.448
(464)
30.984

4.517
1.712
18.345
18.345

O saldo de contas a receber antes da dedução da provisão para créditos de liquidação duvidosa
está expresso nas seguintes moedas locais e estrangeiras:
Consolidado
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Em reais - R$
Em dólares norte-americanos - US$
Em pesos mexicanos - P$
Total

24.177
8.613
1.140
33.930
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18.345

International Meal Company Holdings S.A. e Controladas

O saldo de contas a receber de clientes refere-se principalmente a recebíveis de companhias
aéreas e de operadoras de cartões de crédito e de débito. As contas a receber são compostas por
recebíveis a vencer e vencidos, como segue:
Consolidado
31/12/10 31/12/09 31/12/08
A vencer (até 30 dias)

31.727

29.456

17.798

Vencidos:
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 90 a 180 dias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total

232
47
1.924
(497)
33.433

476
22
1.413
81
(464)
30.984

370
150
18
9
18.345

Conforme descrito na nota explicativa nº 16, o Grupo ofereceu recebíveis de operadoras de
cartões de crédito como garantia de empréstimos e financiamentos. Em 31 de dezembro de
2010, o Grupo tinha R$7.386 oferecidos em garantia (R$6.315 e R$5.108 em 31 de dezembro
de 2009 e 2008, respectivamente). As condições dessa operação incluem principalmente
oferecer aos bancos como garantia créditos presentes e futuros originados nas vendas
realizadas com cartões de crédito e de débito até o limite da dívida na data de vencimento. Essa
garantia pode ser executada pelos bancos em caso de inadimplência do empréstimo ou
financiamento.
10. ESTOQUES
Consolidado
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Alimentos e bebidas
Suprimentos, utensílios e ferramentas
Combustíveis
(-) Provisão para desvalorização dos estoques
Total

12.878
2.626
2.742
18.246

11.478
1.952
2.293
(790)
14.933

5.586
2.725
835
(659)
8.487

O custo total dos estoques reconhecido como despesa e incluído em “Custo de vendas e
serviços ” totaliza R$298.668 (R$208.530 em 2009 e R$104.872 em 2008).

235

International Meal Company Holdings S.A. e Controladas

11. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR
Consolidado
31/12/10 31/12/09
Imposto de renda e contribuição social antecipados
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS a recuperar
Outros
Total

3.031
1.672

3.455
978

530
5.233

4.537
400
9.370

12. INVESTIMENTOS
A seguir, são apresentados os detalhes das controladas da Sociedade no encerramento do
exercício:
Participação e capital
votante detidos - %
31/12/10 31/12/09 31/12/08

Nome da controlada
Mexico Premier Restaurants LLC (México)
IMC Porto Rico Ltd. (Caribe)
RA Catering Participações S.A. (Brasil)
RA Catering Ltda.
“Rede Viena”:
Pimenta Verde Alimentos Ltda. (Brasil)
Liki Restaurantes Ltda. (Brasil)
Viena Norte Ltda. (Brasil)
Rao Restaurantes Ltda. (Brasil)
Ara Restaurantes Ltda. (Brasil)
Aratam Restaurantes Ltda. (Brasil)
Odanrio Restaurantes Ltda. (Brasil)
Rodean Restaurantes Ltda. (Brasil)
Niad Restaurantes Ltda. (Brasil)
“Rede Frango Assado”:
Comercial Frango Assado Ltda. (Brasil)
Centro de Serviços Frango Assado Norte Ltda. (Brasil)
Carvalho Pinto Automotivos e Conveniências Ltda. (Brasil)
Centro de Serviços Frango Assado Sudoeste Ltda. (Brasil)
Centro de Serviços Frango Assado Suleste Ltda. (Brasil)
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100
100
100

100
100
100
-

-

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
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A movimentação dos investimentos em controladas, apresentada nas demonstrações financeiras
individuais, é como segue:
IMC
México
Saldos em 31 de dezembro de 2007
Resultado de equivalência patrimonial
Outros
Saldos em 31 de dezembro de 2008
Reestruturação
Transferências entre controladas (*)
Resultado de equivalência patrimonial
Ajustes de conversão
Outros
Saldos em 31 de dezembro de 2009
Aumento de capital
Resultado de equivalência patrimonial
Ajustes de conversão
Saldos em 31 de dezembro de 2010
(*)

IMC
Caribe

50.603
72.578
(2.887) (4.516)
178
(1.225)
47.894
66.837
24.081
60.322
(5.075) (14.782)
(704)
2.235
69.135 111.673

RA
Catering
61.370
2.657
64.027
26.306
90.333

Rede
Viena

Rede
Frango
Assado

Total

171.884
(5.574)
(3.579)
162.731
(81.879) 81.879
(19.700) 15.818
(6.321)
54.831
97.697
13.000
60.000
(12.245) 13.587
55.586 171.284

171.884
(5.574)
(3.579)
162.731
184.551
(8.628)
(1.047)
(6.321)
331.286
157.403
7.791
1.531
498.011

Em 31 de janeiro de 2009, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária e conforme Instrumento
de Justificação e Protocolo de Cisão Total e Incorporação do Acervo Cindido, a controlada indireta Yami
Comércio de Alimentos Ltda. cindiu seu patrimônio líquido levantado em 31 de dezembro de 2008 com base
em laudo de avaliação do patrimônio líquido emitido por empresa especializada, o qual foi dividido em
cinco partes e incorporado pela Sociedade. A Yami Comércio de Alimentos Ltda. foi extinta no momento da
cisão.

13. IMOBILIZADO
A variação no imobilizado em 2008, 2009 e 2010 está relacionada à aquisição de novas
empresas e à adição de novas lojas e canais de venda no Brasil e no Caribe, como segue:

Saldo líquido em 31
de dezembro de
2007
Aquisições por meio
de aquisições de
negócios
Adições
Baixa
Depreciação
Saldo líquido em 31
de dezembro de
2008
Efeito das variações
cambiais
Aquisição de
empresas
Adições
Baixa
Transferências
Provisão para
impairment
Depreciação

Móveis e
utensílios

Benfeitorias
e instalações
em imóveis
de terceiros

Computadores,
veículos e
outros

Obras e
instalações
em
andamento

89

592

-

Terrenos

Edificações

Máquinas,
equipamentos
e instalações

-

-

8.945

1.236

-

-

3.656
11.609
(90)
(1.359)

1.847
2.811
(44)
(202)

6.543
(33)
(67)

1.222
2.765
(1.248)
(235)

7.362

-

-

22.761

5.648

6.532

3.096

7.362

126

82

6

310

13

2.156
-

11.464
(126)

13.030
11.362
(647)
1.623

3.433
2.202
(128)
-

42.232
(1.100)
10.609

7.336
3.164
(573)
-

-

(383)

(2.004)
(4.095)

(902)

(4.456)

(1.663)

237

-

(5)
1.133
6.352
(12.106)
-

Total

10.862

6.725
31.090
(1.415)
(1.863)

45.399
532
80.784
23.080
(2.448)
(2.004)
(11.499)
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Saldo líquido em 31
de dezembro de
2009
Efeito das variações
cambiais
Aquisições por meio
de aquisições de
negócios
Adições
Baixa
Transferências
Provisão para perdas
Depreciação
Saldo líquido em 31
de dezembro de
2010
Distribuição:
Custo do
imobilizado
Depreciação
acumulada
Perdas com
impairment
acumulada
Custo líquido

Móveis e
utensílios

Benfeitorias
e instalações
em imóveis
de terceiros

Computadores,
veículos e
outros

Obras e
instalações
em
andamento

2.736

Terrenos

Edificações

Máquinas,
equipamentos
e instalações

2.156

11.081

42.112

10.259

54.127

11.373

-

220

138

9

534

21

(401)
-

Total

133.844

(10)

912

(6.391)
(764)

13.381
(1.293)
525
(6.362)

6.586
(874)
(2.371)

16.005
(296)
8.756
(9.666)

7.652
(4.940)
4.004
(4.075)

29.271
(12.760)
-

72.895
(14.195)
525
(23.238)

1.755

4.146

48.501

13.609

69.460

14.035

19.237

170.743

1.755

4.891

71.248

18.659

98.286

25.686

19.237

239.762

(21.268)

(5.050)

(28.826)

(11.651)

(1.479)
48.501

13.609

69.460

14.035

-

1.755

(745)

4.146

-

(67.540)

19.237

(1.479)
170.743

Em 2010 o Grupo avaliou a vida útil econômica do seu imobilizado e concluiu que não há
diferenças significativas em relação às alíquotas utilizadas. A vida útil média dos ativos é a
seguinte:
Vida útil
média
(em anos)

Categoria
Edificações
Máquinas, equipamentos e instalações
Móveis e utensílios
Benfeitorias e instalações em imóveis
de terceiros
Computadores, veículos e outros

25
9
9
8
7

Os encargos de depreciação são alocados da seguinte forma:
Consolidado
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Alocado ao custo de vendas e serviços
Alocado a despesas operacionais e administrativas
Total
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17.536
5.702
23.238

8.677
2.822
11.499

1.406
457
1.863
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14. ÁGIO
Consolidado
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Custo
Perdas acumuladas por redução do valor recuperável
Total

512.467
(2.474)
509.993

507.196
507.196

373.235
373.235

a) Movimentação
Custo

31/12/10

Saldo em 31 de dezembro de 2007
Valores adicionais reconhecidos após aquisições de negócios ocorridas
durante o exercício (vide nota explicativa nº 6)
Saldo em 31 de dezembro de 2008
Valor adicionado de empresas contribuídas em reestruturação societária
(nota explicativa nº 1)
Efeito das variações cambiais
Saldo em 31 de dezembro de 2009
Efeito das variações cambiais
Saldo em 31 de dezembro de 2010

167.048
206.187
373.235
135.018
(1.057)
507.196
5.271
512.467

Perdas por redução do valor recuperável:
31/12/10
(Consolidado)
Saldo em 31 de dezembro de 2009
Perdas por redução do valor recuperável reconhecidas no exercício
Efeito das variações cambiais
Saldo em 31 de dezembro de 2010

2.474
2.474

b) Alocação do ágio a unidades geradoras de caixa
Conforme descrito no item j) da nota explicativa nº 3, o ágio é alocado a cada unidade
geradora de caixa, definida da seguinte forma:
• Shopping centers: refeições rápidas em cadeias de restaurantes e cafeterias.
• Aeroportos, Brasil: fornecimento de refeições em restaurantes, cafeterias e para
companhias aéreas (catering) e outros serviços correlatos.
• Aeroportos, Caribe: fornecimento de refeições em restaurantes, cafeterias e para
companhias aéreas (catering) e outros serviços correlatos.
• Rodovias, Brasil: praças de alimentação em postos de serviços e cadeias de restaurantes
localizadas em rodovias do Estado de São Paulo - Brasil, além de venda de
combustíveis a veículos.
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• Outros, México: setor de negócios que engloba restaurantes que oferecem serviço de
atendimento em mesa e projetados para atrair uma ampla base de clientes, com preços
moderados e ambiente confortável.
Antes do reconhecimento de perdas por redução do valor recuperável, o valor contábil do
ágio foi alocado às unidades geradoras de caixa da seguinte forma:
Consolidado
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Brasil:
Shopping centers (i)
Aeroportos (ii)
Rodovias (iii)

167.048
90.442
206.187
463.677
7.593
38.723
509.993

Aeroportos, Caribe (iv)
Outros, México (v)
Total

167.048
90.442
206.187
463.677
5.155
38.364
507.196

167.048
206.187
373.235
373.235

(i) Shopping centers, Brasil
Em 1º de setembro de 2007, o Grupo adquiriu, no Brasil, as sociedades que formavam
a Rede Viena, um negócio integrado ao segmento de shopping centers, pelo montante
de R$173.541, o qual foi pago na data da aquisição. O valor justo dos ativos líquidos
adquiridos foi calculado com base no balanço patrimonial das entidades adquiridas em
31 de agosto de 2007, resultando em um ágio de R$167.048.
(ii) Aeroportos, Brasil
Em 16 de abril de 2007, o Grupo adquiriu a RA Catering, um negócio integrado ao
segmento de aeroportos, pelo valor de R$100.000, tendo uma parcela desse valor sido
paga na data de aquisição e o restante no valor de R$27.797 (acrescido de juros de
102% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI) sido pago em setembro de
2009. O valor justo dos ativos líquidos adquiridos foi calculado com base no balanço
patrimonial da Entidade em 28 de fevereiro de 2007, resultando em um ágio de
R$90.442.
(iii) Rodovias, Brasil
O ágio foi alocado às operações de Rodovias no Brasil com base nas aquisições
mencionadas na nota explicativa nº 6.a).
(iv) Aquisições no Caribe
• Em 31 de março de 2008, o Grupo adquiriu as sociedades Airport Shoppes
Corporation (“ASC”), Airport Aviation Services, Inc. (“AAS”), Carolina Catering
Corporation (“CCC”), Cargo Service Corporation (“CSC”) e Airport Catering
Services Corporation (“ACSC”), empresas que integram as operações em aeroporto
no Caribe. O preço de compra pago pelas sociedades de R$212.667, líquido do
valor justo dos ativos líquidos adquiridos no valor de R$205.749, resultou em um
ágio de R$6.918 (na data de aquisição).
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• Em 1º de março de 2009, o Grupo, através da controlada Airport Shoppes
Corporation (“ASC”), adquiriu da Dufry Americas y Caribe Corp. 100% das ações
da “Inversiones LLers, S.A.” na República Dominicana pelo valor de R$16.468. A
saída de caixa no momento da aquisição foi de R$2.148. Do valor justo dos ativos
líquidos totais, de R$13.272, o montante de R$5.728 foram alocados aos direitos de
arrendamento.
(v) Outros, México
Considerando a variação cambial calculada em 31 de dezembro de 2010, o ágio de
R$38.723 nas operações Vias Públicas no México foi gerado conforme descrito a
seguir:
• Em 30 de novembro de 2006, o Grupo adquiriu no México as sociedades do Grupo
La Mansión pelo valor de R$52.392. A alocação do preço de compra final resultou
no valor justo negativo dos ativos líquidos adquiridos na data da aquisição de
R$6.880, gerando um ágio de R$45.512.
• Em 1º de junho de 2007, o Grupo adquiriu no México a sociedade Champs Elysées,
S.A. (“Champs Elysées”). O preço de compra foi de R$12.659. À época da
aquisição, a Champs Elysées apresentava valor justo negativo dos ativos de
R$1.991. Como consequência, foi gerado um ágio de R$14.650.
c) Análise de redução do valor recuperável
Unidades geradoras de caixa brasileiras
O valor recuperável das unidades geradoras de caixa brasileiras foi apurado com base no
valor em uso, utilizando o fluxo de caixa baseado nos orçamentos financeiros aprovados
pelo Conselho de Administração para o quinquênio e uma taxa de desconto após impostos
de 13,61% ao ano. Os fluxos de caixa para além do quinquênio foram extrapolados
utilizando uma taxa de crescimento anual fixa de 4,5%, a qual não excede a inflação
esperada no Brasil. A Administração acredita que eventuais alterações adicionais nas
principais premissas sobre as quais os valores recuperáveis são baseados não fariam com
que o seu valor contábil ultrapassasse o valor recuperável.
As principais premissas utilizadas nos cálculos do valor em uso das unidades geradoras de
caixa brasileiras foram as seguintes:
Participação de mercado
orçada

Participação de mercado média no período imediatamente
anterior ao período do orçamento, mais taxa de crescimento
anual de 1% a 2,5%. Os valores atribuídos à premissa
refletem a experiência passada, exceto o fator de crescimento,
que é consistente com os planos da Administração de
focalização das operações nesses mercados. A Administração
entende que o crescimento anual da participação de mercado
para os próximos cinco anos é exequível.
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Margem bruta orçada

Margens brutas médias alcançadas no período imediatamente
anterior ao período do orçamento, aumentadas em virtude das
esperadas melhorias de eficiência. Refletem a experiência
passada, exceto as melhorias de eficiência.

Inflação dos preços da
matéria-prima

Previsões para os índices de preços ao consumidor para o
período do orçamento dos países onde as matérias-primas são
adquiridas. Os valores alocados às principais premissas são
consistentes com fontes externas de informações.

Unidades geradoras de caixa caribenhas
O valor recuperável das unidades geradoras de caixa caribenhas, considerando taxas de
garantia de 2,2% a 5% ao final do exercício, foi determinado com base no valor em uso,
utilizando o fluxo de caixa baseado nos orçamentos financeiros aprovados pela
Administração e uma taxa de desconto de 13% ao ano. A Administração acredita que
eventuais alterações adicionais nas principais premissas sobre as quais os valores
recuperáveis são baseados não fariam com que o seu valor contábil ultrapassasse o valor
recuperável.
As principais premissas utilizadas para calcular o valor em uso das unidades geradoras de
caixa caribenhas foram as seguintes:
Participação de mercado
orçada

Participação de mercado média no período imediatamente
anterior ao período do orçamento, mais taxa de crescimento
anual de 1% a 2,5%. Os valores atribuídos à premissa refletem a
experiência passada, exceto o fator de crescimento, que é
consistente com os planos da Administração de focalização das
operações nesses mercados. A Administração entende que o
crescimento anual da participação de mercado para os próximos
cinco anos é exequível.

Margem bruta orçada

Margens brutas médias alcançadas no período imediatamente
anterior ao período do orçamento, aumentadas em virtude das
esperadas melhorias de eficiência. Refletem a experiência
passada, exceto as melhorias de eficiência.

Inflação dos preços da
matéria-prima

Previsões para os índices de preços ao consumidor para o
período do orçamento dos países onde as matérias-primas são
adquiridas. Os valores alocados às principais premissas são
consistentes com fontes externas de informações.

d) Unidades geradoras de caixa mexicanas
O valor recuperável das unidades geradoras de caixa mexicanas foi apurado com base no
valor em uso, utilizando o fluxo de caixa baseado nos orçamentos financeiros aprovados
pela Administração para um período de sete anos e uma taxa de desconto de 10,47% ao
ano. Os fluxos de caixa para além do quinquênio foram extrapolados utilizando uma taxa de
crescimento anual fixa de 3,5%. A Administração acredita que eventuais alterações
adicionais nas principais premissas sobre as quais os valores recuperáveis são baseados não
fariam com que o seu valor contábil ultrapassasse o valor recuperável.
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As principais premissas utilizadas para calcular o valor em uso das unidades geradoras de
caixa mexicanas foram as seguintes:
Participação de mercado
orçada

Participação de mercado média no período imediatamente
anterior ao período do orçamento, mais taxa de crescimento
anual de 3,5% a 5%. Os valores atribuídos à premissa refletem a
experiência passada, exceto o fator de crescimento, que é
consistente com os planos dos diretores de focalização das
operações nesses mercados. Os diretores entendem que o
crescimento anual da participação de mercado para os próximos
cinco anos é exequível.

Margem bruta orçada

Margens brutas médias alcançadas no período imediatamente
anterior ao período do orçamento, aumentadas em virtude das
esperadas melhorias de eficiência. Refletem a experiência
passada, exceto as melhorias de eficiência.

Inflação dos preços da
matéria-prima

Previsões para os índices de preços ao consumidor para o
período do orçamento dos países onde as matérias-primas são
adquiridas. Os valores alocados à principal premissa são
consistentes com fontes externas de informações.

15. OUTROS INTANGÍVEIS
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Outros intangíveis gerados internamenteSoftware
Outros intangíveis adquiridos em combinação de negócios:
Marcas registradas
Direitos de licenciamento
Direitos de arrendamento
Direitos sobre pontos comerciais
Contratos de não concorrência
Outros
Total
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9.386

8.456

762

40.286
14.092
112.564
22.886
1.786
191.614
1.292
202.292

41.603
20.096
129.637
3.738
3.647
198.721
404
207.581

28.714
28.714
29.476
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A variação nos intangíveis durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010, de 2009 e
de 2008 foi a seguinte:

Saldo em 31 de dezembro de
2007
Aquisição através de aquisição
de negócios (Frango Assado)
Adições
Baixas
Amortização (*)
Saldo em 31 de dezembro de
2008
Aquisição de empresa
Adições
Baixa
Amortização (*)
Saldo em 31 de dezembro de
2009
Efeito das variações cambiais
Adições
Alienações
Amortização (*)
Saldo em 31 de dezembro de
2010

Direitos
sobre
Contratos
pontos
de não
concorrência comerciais

Software

Marcas
registradas

Direitos de
licenciamento

Direitos de
arrendamento

-

20.067

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros

Total

20.067

762
-

9.275
(628)

9.275
762
(628)

762
7.704
855
(117)
(748)

28.714
14.076
88
(1.275)

20.755
(659)

123.803
9.607
(3.773)

4.030
(383)

3.738
-

29.476
67 170.435
3.129
17.417
(2.161)
(2.278)
(631) (7.469))

8.456
3.146
(56)
(2.160)

41.603
99
(1.416)

20.096
(6.004)

129.637
4.809
(21.882)

3.647
(96)
(1.765)

3.738
19.148
-

404 207.581
4.812
1.282
23.576
(17)
(73)
(377) (33.604)

9.386

40.286

14.092

112.564

1.786

22.886

1.292

-

202.292

(*) Os encargos de amortização sobre os outros ativos intangíveis estão registrados na rubrica “Despesas operacionais e administrativas”, na
demonstração do resultado do exercício.

Outros ativos intangíveis são amortizados de acordo com a vida útil média dos ativos, como
segue:
Vida útil
média
(em anos)

Categoria
Software
Marcas registradas
Direitos de licenciamento
Direitos de arrendamento
Contratos de não concorrência
Direitos sobre pontos comerciais
Outros

5
21
4
12
10
20
10
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Outros ativos intangíveis significativos:
Marcas registradas
31/12/10

Brasil:
Frango Assado
Viena
Black Coffee
Café Boulevard
Brunella
Outros
MéxicoLa Mansión e Champs Elysées
Total

31/12/09
Valor
líquido

31/12/08
Valor
líquido

Custo

Valor
Amortização líquido

9.275
20.296
1.562
785
689
1.590
34.197

(721) 8.554
(2.255) 18.041
(586)
976
(589)
196
(86)
603
(352) 1.238
(4.589) 29.608

8.863
18.717
1.125
346
625
1.348
31.024

9.160
19.554
28.714

10.678
44.875

- 10.678
(4.589) 40.286

10.579
41.603

28.714

As marcas registradas decorrem da alocação do preço de aquisição das empresas/negócios
adquiridos. O valor relativo às marcas é amortizado ao longo de sua vida útil estimada, que
termina em até 2035.
a) Direitos de licenciamento
Parte do preço atribuível à aquisição da RA Catering foi alocada às licenças no Brasil para
operar com serviços de fornecer e servir refeições nas aeronaves e no aeroporto de
Congonhas, São Paulo. O valor relativo aos contratos de licenciamento é amortizado ao
longo do prazo dos respectivos contratos a que estão relacionados, que terminam em até
2015.
b) Direitos de arrendamento
Caribe
Em virtude da aquisição das empresas ASC, AAS, CCC, CSC e ACSC em Porto Rico,
parte do pagamento foi alocada a contratos de arrendamento celebrados com a Autoridade
Aeroportuária (“direitos de arrendamento”). O valor relativo aos contratos de arrendamento
é amortizado ao longo do prazo dos respectivos contratos, que terminam em até 2030.
Brasil
Como parte do preço de aquisição da RA Catering, foram reconhecidos direitos sobre
contratos de arrendamento celebrados com a Autoridade Aeroportuária para operar seus
restaurantes e cafés. O valor relativo aos contratos de arrendamento é amortizado ao longo
do prazo dos respectivos contratos, que terminam em até 2020.
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c) Contratos de não concorrência
Como parte da aquisição da La Mansión no México, os ativos intangíveis identificáveis
referem-se à cláusula de não concorrência que proíbe o vendedor de possuir, gerenciar e
atuar na qualidade de membro do conselho ou assessor de qualquer entidade que concorra
direta ou indiretamente com a IMC México, exceto no caso de certos restaurantes dos quais
já era proprietário no momento da aquisição. O valor relativo aos contratos de não
concorrência é amortizado ao longo do prazo dos respectivos contratos a que estão
relacionados, que terminam em até 2011.
d) Direitos sobre pontos comerciais
Referem-se a direitos sobre pontos comerciais adquiridos através da aquisição de negócios
descrita na nota explicativa nº 6.b). O valor relativo aos contratos sobre pontos comerciais é
amortizado ao longo do prazo dos respectivos contratos a que estão relacionados, que
terminam em até 2030.
16. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Banco Itaú S.A., anteriormente
Unibanco S.A. (a)
Banco Bradesco S.A. (b)
Firstbank (Porto Rico) (c)

Firstbank (Porto Rico) (d)

Encargos
CDI + 1,4% a.a.
CDI + 2,25% a.a.
LIBOR de 90 dias + spread 175 a
250 pontos básicos de acordo com
índice de alavancagem
LIBOR de 90 dias + spread 175 a
250 pontos básicos de acordo com
índice de alavancagem

Banco Itaú S.A., anteriormente
Unibanco S.A. (a)
IXE Grupo Financeiro (e)
BNDES
BNDES/PEC
Contas garantidas
Outros (f)

CDI + 5% a.a.
TIIE + 5% a.a.
TJLP ou variação cambial + 8,9%
a.a.
TJLP + 8% a.a.
CDI + 5,5% a.a.

Assim distribuídos
Circulante:
Empréstimos em moeda estrangeira
Empréstimos em moeda local (R$)
Não circulante:
Empréstimos em moeda estrangeira
Empréstimos em moeda local
CDI - Certificado de Depósito Interbancário
LIBOR - Taxa Interbancária do Mercado de Londres
TIIE - Taxa de Juros Interbancária no México

TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo
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Vencimento
Semestral até
29/01/15
Anual até 23/09/15
01/01/17

31/12/10
170.039

Consolidado
31/12/09
180.912

31/12/08
116.667

124.236
88.715

123.467
88.000

124.969
-

Três pagamentos
iguais em abril,
julho e outubro de
2011
23/03/10

11.192

11.666

-

-

-

9.728

-

18.329

-

5.323

5.490

-

3.197
4.164
406.866

5.314
10.248
443.426

2.232
253.596

82.956
19.997
62.959
323.910
83.215
240.695

47.658
18.357
29.301
395.768
117.995
277.773

29.294
29.294
224.302
224.302

Mensal até julho de
2011
Mensal até 15/06/16
Mensal até 15/01/13
Mensal até 05/10
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Garantias e compromissos
(a) Empréstimo obtido do Banco Itaú S.A. (anteriormente Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) pelo
Grupo em 2008, em duas parcelas, no valor de R$185.000, mediante emissão de Cédulas de Crédito Bancário CCBs, com vencimento final em janeiro de 2015 e encargos financeiros indexados à variação do CDI mais
spread de 1,4% ao ano, garantido por meio de penhor de 100% da participação da Sociedade em certas
controladas e de penhor dos direitos de crédito decorrentes de vendas efetuadas pelas controladas da Sociedade
usando cartões de crédito. Se o fluxo dos direitos de crédito tornar-se insuficiente, o Grupo terá de constituir
garantia adicional. O contrato possui certas cláusulas calculadas com base em demonstrações financeiras
combinadas das antigas entidades da RA Catering e das operações da Viena, elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Essas cláusulas basicamente consistem nos quocientes calculados entre a
dívida líquida e o Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização - LAJIDA, bem como nos
índices de cobertura de serviço da dívida, de 2010 até a liquidação total do empréstimo. Para 2009, o Grupo
ficou dispensado de atingir qualquer índice definido no contrato original.
(b) Empréstimos obtidos pelo Grupo do Banco Bradesco S.A. no valor de R$120.000, mediante emissão de CCB
e encargos financeiros indexados à variação do CDI mais spread de 2,25% ao ano, garantidos por meio de
penhor de 100% da participação da Sociedade em certas controladas e de penhor de direitos de crédito
decorrentes de vendas efetuadas pelas controladas da Sociedade usando cartões de crédito. Além disso, as
Entidades assumiram o compromisso de não distribuir dividendos acima do valor mínimo obrigatório
estipulado pela legislação local e de manter, de acordo com as demonstrações financeiras combinadas das
antigas entidades das operações do Frango Assado, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, certas cláusulas contratuais calculadas com base nos quocientes entre a dívida líquida e o
LAJIDA, bem como índices de cobertura de serviço da dívida, a partir de 2009 até a total liquidação do
empréstimo em questão. O Grupo cumpriu essas cláusulas.
(c) Empréstimo a prazo do Firstbank no valor de US$51 milhões, amortizável em 24 prestações trimestrais a
partir de abril de 2011. O empréstimo a prazo também é garantido pelos ativos e por 100% das cotas emitidas
pela IMC Puerto Rico, bem como pelas receitas de aluguel de contratos de cessão de franquia. O contrato de
empréstimo também exige que a IMC Puerto Rico cumpra determinadas cláusulas restritivas afirmativas e
negativas de forma consolidada e limita a distribuição de dividendos a 50% do lucro líquido do exercício. Os
índices financeiros estabelecidos no contrato de empréstimo serão avaliados trimestralmente pela instituição
financeira a partir de 31 de março de 2009. O Grupo cumpriu essas cláusulas.
(d) Linha de crédito rotativo do Firstbank de três anos de US$14 milhões concedida por uma instituição
financeira à IMC Porto Rico, sujeita a juros a uma taxa anual igual à LIBOR de 90 dias mais um “spread”,
que varia com base em um quociente predefinido. Essa linha de crédito é garantida pela maior parte dos
ativos e por 100% das ações ordinárias emitidas e em circulação das controladas de Porto Rico, bem como
pelas suas receitas de aluguel de atividades de arrendamentos e contratos de cessão de franquia.
(e) Empréstimo obtido do IXE Grupo Financiero, S.A. em 2008 pela Inversionistas en Restaurantes de Carnes y
Cortes, S. de R.L. de C.V.
(f)

Garantido por notas promissórias.

17. PROVISÃO PARA DISPUTAS TRABALHISTAS, CÍVEIS E TRIBUTÁRIAS
O Grupo é parte envolvida em determinadas contingências tributárias, trabalhistas e cíveis para
as quais recursos foram impetrados. Depósitos judiciais foram realizados quando exigido pelas
autoridades.
Consolidado
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Trabalhistas e previdenciárias (a)
Tributárias (b)
Cíveis (b)
Total

15.280
9.422
553
25.255
247

22.592
17.017
572
40.181

34.162
2.183
36.345
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(a) O Grupo é parte envolvida em diversas ações trabalhistas decorrentes principalmente de
rescisão de contratos de trabalho no curso normal de seus negócios. A Administração
registrou provisões para essas ações com base nas opiniões dos assessores jurídicos da
Sociedade, que avaliaram o risco de perdas como provável.
(b) O Grupo é parte envolvida em ações e vários outros processos cíveis, tais como alegações
de desequilíbrio econômico ou ações ajuizadas por produtores, relacionadas a descontos
de qualidade. A Administração registrou provisões para essas ações com base nas opiniões
dos assessores jurídicos da Sociedade, que avaliaram o risco de perdas como provável.
O Grupo também é parte em outras ações que envolvem risco potencial de perdas:
tributárias - R$1.775, trabalhistas - R$3.607 e cíveis - R$1.137. Com base na análise
individual das correspondentes contingências e na opinião dos assessores jurídicos do
Grupo, a Administração entende ser possível o risco de perda nessas contingências e,
portanto, não foi constituída nenhuma provisão.
A movimentação da provisão no exercício é a seguinte:
Trabalhistas e
previdenciárias
31 de dezembro de 2007
Adições
Reversões
31 de dezembro de 2008
Adições
Reversões
Utilizações
31 de dezembro de 2009
Adições
Reversões
31 de dezembro de 2010

1.533
33.377
(748)
34.162
8.675
(19.812)
(433)
22.592
6.869
(14.181)
15.280

Tributárias
583
1.882
(282)
2.183
14.834
17.017
2.015
(9.610)
9.422

Cíveis

Total

2.116
- 35.259
(1.030)
- 36.345
572 24.081
- (19.812)
(433)
572 40.181
463
9.347
(482) (24.273)
553 25.255

As principais alterações debitadas como despesas operacionais e administrativas na
demonstração do resultado, referem-se a:
• Contingências relacionadas a ações contabilizadas pelas sociedades adquiridas em 2008,
mencionadas na nota explicativa nº 6.
• Reversões das contingências relacionadas a demandas e riscos prescritos.
18. RECEITA DIFERIDA
Refere-se a bônus e abatimentos recebidos de fornecedores por preferência e exclusividade na
utilização de seus serviços e/ou revenda de seus produtos. Esses bônus e abatimentos são
reconhecidos em outras receitas nas demonstrações do resultado abrangente quando o serviço é
prestado, e de acordo com o vencimento dos contratos celebrados entre o Grupo e seus
fornecedores.
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19. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Imposto de renda e contribuição social diferidos
Créditos de imposto de renda e contribuição social diferido decorrem dos prejuízos fiscais,
da base negativa de contribuição social e das diferenças temporárias reconhecidos. Esses
créditos serão registrados no ativo não circulante e no passivo não circulante, com base na
estimativa de rentabilidade futura, de acordo com a legislação vigente na jurisdição de cada
subsidiária.
Consolidado
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Ativo:
Prejuízos fiscais e base negativa de CSLL
Diferenças temporárias:
Provisão para contas a pagar
Outros

PassivoDiferenças temporárias:
Passivos de imposto de renda diferido sobre
amortização de ágio para fins de tributação local
Marcas registradas alocadas de aquisições de
negócios
Outros

15.911

4.981

-

632
73
16.616

4.766
709
10.456

1.910
1.910

(33.572)

(15.783)

(40.997)
(299)
(74.868)

(44.841)
(531)
(61.155)

(21.151)
(21.151)

Em 31 de dezembro de 2010, o Grupo possui saldos de prejuízos fiscais e de base negativa
de contribuição social no montante de R$160.048, para os quais registrou um ativo fiscal
diferido até o montante compensável com lucros tributáveis futuros. Os saldos de prejuízos
fiscais e de base negativa de contribuição social estão distribuídos pelas controladas da
seguinte forma:
2010
Brasil
Caribe
México

138.146
2.830
19.072
160.048

Em 31 de dezembro de 2010, a Sociedade reavaliou sua base de reconhecimento de ativos
de impostos de renda diferidos. Baseada nessa análise, que consistia na projeção da
realização de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social pelos próximos cinco
anos, a Administração decidiu reconhecer em 2010 o valor de R$9.472 referente a uma
parte dos ativos de impostos de renda diferidos.
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Para as controladas brasileiras, a legislação fiscal permite que os prejuízos fiscais sejam
compensados indefinidamente com lucros tributáveis futuros; entretanto, a legislação fiscal
limita o uso dos prejuízos fiscais e da base negativa da contribuição social em cada ano a
30% da receita tributável.
Em Porto Rico, geralmente os prejuízos fiscais operacionais líquidos podem ser
compensados com lucros tributáveis futuros em até sete anos. Para os prejuízos fiscais
incorridos em anos fiscais iniciados após 31 de dezembro de 2004 e antes de 31 de
dezembro de 2012, o período de utilização será de dez anos para os impostos usuais. Os
prejuízos fiscais disponíveis para a operação de Porto Rico podem ser usados para
compensar as receitas apenas de operações totalmente tributáveis (ao contrário de receitas
sujeitas a taxas de imposto especial de rendimentos provenientes de leis de incentivos
fiscais). Além disso, para fins de imposto mínimo alternativo, como regra geral, a empresa
pode utilizar como dedução os prejuízos fiscais em um ano determinado de até 90% da
receita mínima alternativa aplicável apurada sem considerar as referidas deduções.
No México, os prejuízos fiscais podem ser compensados com lucros tributáveis futuros nos
dez anos seguintes a partir do ano em que o prejuízo foi gerado, caso contrário tais
prejuízos prescreverão.
b) Conciliação entre imposto de renda e da contribuição social nominais e efetivos

Lucro (prejuízo) antes do Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Alíquota nominal
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota nominal
Ajustes efetuados:
Diferenças permanentes
Efeito sobre diferenças de taxas vigentes de controladas em
outros países
Reconhecimento de créditos de imposto de renda diferido
sobre prejuízos fiscais e base negativa de anos anteriores
(vide item a) anterior)
Créditos de imposto de renda diferido sobre prejuízos
fiscais e base negativa não reconhecidos
Outros
Imposto de renda e contribuição social

2010

2009

2008

22.545
34%
(7.665)

(4.087)
34%
1.390

9.662
34%
(3.285)

(178)

(1.386)

(4.610)

389

99

-

9.472

-

-

(16.690) (14.225) (7.569)
228
(14.672) (14.122) (15.236)

No Brasil, a declaração de imposto de renda está sujeita a exame pelas autoridades fiscais
por um período de cinco anos a partir do final do exercício em que é entregue, o que resulta
em seis anos, uma vez que as declarações são entregues até o mês de junho do anocalendário seguinte ao ano-base. Em decorrência dessas inspeções, podem ser imputados
impostos adicionais e penalidades, que seriam sujeitos a juros. Entretanto, a Administração
é de opinião que todos os impostos têm sido pagos ou provisionados adequadamente.
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Em Porto Rico, as declarações de imposto de renda são geralmente sujeitas a exame pelas
autoridades fiscais durante um período de quatro anos (seis anos, caso certas condições
sejam satisfeitas) a partir da data do envio das declarações (15º dia do 4º mês após o fim do
ano fiscal, com acréscimo de eventuais prorrogações), a fim de revisar o exercício analisado
(qualquer ano fiscal pode ser examinado a fim de reduzir os prejuízos fiscais que são
transportados para um ano que não foi revisado). Em decorrência dessas inspeções, podem
ser imputados impostos adicionais e penalidades, que seriam sujeitos a juros. Entretanto, a
Administração é de opinião que todos os impostos têm sido pagos ou provisionados
adequadamente.
No México as declarações de imposto de renda são sujeitas a exame pelas autoridades
fiscais para um período de cinco anos a partir da data da declaração a qual é arquivada em
março do ano subsequente.
20. CAPITAL SOCIAL
A Sociedade pode emitir novas ações até o limite autorizado de 79.173.502 ações ordinárias,
sem valor nominal.
A reconciliação das ações no início e no final dos exercícios é como segue:
2010
(Consolidado)
Posição acionária no início do exercício
Novas ações emitidas
Posição acionária no final do exercício

45.893.368
13.850.922
59.744.290

Em 31 de dezembro de 2010, o capital social da Sociedade é composto por 59.744.290 ações,
que representam um montante de R$434.922 (R$337.688 em 31 de dezembro de 2009).
As movimentações ocorreram:
• Em setembro e outubro de 2009, o Grupo procedeu a uma reestruturação societária que
consistiu na consolidação das entidades do Grupo em uma holding, a Sociedade, conforme
mencionado na nota explicativa nº 1.
• Na Reunião do Conselho realizada em 10 de junho de 2010, foi aprovado um aporte de
capital no valor total de R$183.389. As novas ações ordinárias foram totalmente subscritas
pela Dining Investments LLC.
Destinação do lucro líquido
Do lucro líquido apurado, deverá ser deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva
legal, que não excederá 20% do capital social.
Os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% do lucro
líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.
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O saldo remanescente, depois da dedução dos custos legais, terá a destinação determinada pela
Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável.
Observadas as disposições legais pertinentes, a Sociedade poderá pagar a seus acionistas, por
deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, juros sobre o capital próprio, que poderão ser
deduzidos do dividendo mínimo obrigatório.
Reserva de capital
Refere-se ao ágio na subscrição de ações nas contribuições de capital.
Ajustes acumulados de conversão
Referem-se à conversão dos resultados em moeda estrangeira calculados sobre o patrimônio
líquido das controladas estrangeiras.
21. RECEITAS
Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita apresentada nas demonstrações do
resultado abrangente:

31/12/10
Receita bruta
(-) Impostos sobre vendas
(-) Devoluções e abatimentos
Receita líquida total

Consolidado
31/12/09 31/12/08

813.828
(64.117)
749.711

533.744 276.738
(43.052) (20.990)
(498)
490.692 255.250

22. CUSTO DE VENDAS E SERVIÇOS

31/12/10
Refeições, combustíveis e outros produtos
Mão de obra
Depreciação e amortização
Outros
Total de custo de vendas e serviços

Consolidado
31/12/09 31/12/08

(298.668) (208.530) (104.872)
(162.613) (115.052) (57.860)
(17.570) (14.383)
(7.232)
(32.755) (21.571) (10.850)
(511.606) (359.536) (180.814)
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23. DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
Consolidado
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Despesas com folha de pagamento
Despesas gerais e administrativas
Despesas de aluguel
Depreciação e amortização
Serviços públicos
Despesas corporativas
Despesas pré-operacionais
Comissões de cartões de crédito
Outras receitas e despesas

(27.616)
(41.491)
(55.085)
(26.564)
(10.046)
(2.422)
(8.575)
(9.128)
(4.134)
(185.061)

(23.952)
(22.504)
(33.693)
(8.694)
(4.890)
(93.733)

(11.242)
(2.373)
(12.812)
(1.732)
(1.112)
(8.722)
(9.929)
(4.205)
(52.127)

24. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Outras despesas:
Perdas por redução do valor recuperável
Outras despesas
Total

(2.406)
(886)
(3.292)

(1.220)
(1.220)

(1.538)
(1.538)

Outras receitas:
Receita de contratos de exclusividade
Outras receitas
Total

7.360
11.472
18.832

3.916
1.785
5.701

3.794
1.857
5.651

25. RESULTADO FINANCEIRO
Consolidado
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Receitas financeiras:
Receita de aplicações financeiras
Outros
Despesas financeiras:
Juros sobre financiamento
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
Outros
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5.598
361
5.959

2.411
1.276
3.687

6.791
180
6.971

(40.653)
(1.960)
(42.613)

(32.010)
(7.766)
(39.776)

(8.200)
(12.374)
(102)
(20.676)

International Meal Company Holdings S.A. e Controladas

26. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010, a remuneração do pessoal-chave da
Administração (Diretor-Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de Relações com Investidores,
Diretores brasileiros e Presidentes nacionais) foi de R$12.525 (R$8.059 em 2009 e R$5.296 em
2008). Esse valor foi registrado na rubrica “Despesas operacionais e administrativas” e inclui
somente os benefícios de curto prazo. A Administração não possui benefícios pós-aposentadoria
ou outros benefícios de longo prazo.
27. PARTES RELACIONADAS
Os saldos e as operações entre a Sociedade e as suas controladas, que são partes relacionadas
da Sociedade, foram eliminados na consolidação, não sendo divulgados nesta nota explicativa.
As sociedades controladas realizam as seguintes operações entre si, as quais também foram
integralmente eliminadas no processo de consolidação:
 Despesas administrativas comuns que são rateadas entre as sociedades controladas, sem
incidência de juros nem data de vencimento, conforme segue:
Controladas

2010

Rede Frango Assado
Rede Viena
RA Catering
Total

2009

2008

6.747 6.662
10.673 9.080 3.824
1.670 2.085 1.933
19.090 17.827 5.757

A controlada Comercial Frango Assado Ltda. (rodovia) possui contratos de arrendamento
operacional de uma parte dos imóveis usados para suas operações. Esses contratos de
arrendamento foram assinados com um dos investidores do Grupo e possuem prazo de validade
de 20 anos e valor anual equivalente a 8% do valor de mercado de edificações e terrenos.
Conforme mencionado na nota explicativa nº 26, a remuneração do pessoal-chave da
Administração foi de R$12.525 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 (R$8.059
em 2009 e R$5.296 em 2008).
28. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Gestão do capital
A Administração do Grupo gerencia seus recursos a fim de assegurar a continuidade normal
dos negócios do Grupo e maximizar os recursos para aplicação em novas lojas, reformas e
remodelação das lojas existentes, além da aquisição de outras entidades.
A estrutura de capital do Grupo consiste em passivos financeiros com instituições
financeiras, divulgados na nota explicativa nº 16, caixa e equivalentes de caixa, títulos e
ações, incluindo o capital social e os prejuízos acumulados.
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O Grupo pode mudar a forma e a estrutura do capital, dependendo da economia, com o
objetivo de otimizar sua alavancagem financeira. Além disso, a Administração analisa
periodicamente a estrutura do capital e a capacidade de liquidar seus passivos, tomando as
providências adequadas quando necessário para melhorar os índices do Grupo.
Em junho de 2010, a Sociedade recebeu um aporte de capital no valor de R$183.388,
conforme mencionado na nota explicativa nº 20, que foi utilizado para financiar o
crescimento do Grupo.
b) Políticas contábeis significativas
Para detalhes sobre as principais políticas e métodos contábeis adotados, incluindo os
critérios de reconhecimento de receitas e despesas para cada classe de ativos e passivos
financeiros, além do patrimônio líquido, ver nota explicativa nº 3.
c) Categorias de instrumentos financeiros
A Administração considera que os valores contábeis dos ativos financeiros e passivos
financeiros registrados ao custo amortizado nas demonstrações financeiras aproximam-se
dos valores justos. Os principais instrumentos financeiros são distribuídos da seguinte
forma:
Valor contábil e valor justo
31/12/10 31/12/09 31/12/08
Ativos financeiros:
Empréstimos e recebíveis reconhecidos ao custo
amortizado
Caixa e equivalentes de caixa (i)
Contas a receber (i)
Passivos financeiros:
Outros passivos financeiros reconhecidos ao custo
amortizado
Contas a pagar (i)
Empréstimos e financiamentos (i)

139.971
33.433
173.404

39.971
30.984
70.955

43.060
18.345
61.405

48.793
406.866
455.659

49.535
443.426
492.961

16.516
253.596
270.112

(i) Na opinião da Administração do Grupo, os instrumentos financeiros, que são
reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas pelo seu custo amortizado,
aproximam-se de seus respectivos valores justos. Contudo, considerando que não
existe mercado ativo para esses instrumentos, poderão surgir diferenças se esses
valores forem liquidados antecipadamente.
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d) Risco de taxa de juros
• Liquidez e risco de taxa de juros
Os quadros a seguir apresentam um detalhamento do vencimento contratual
remanescente do Grupo para seus passivos financeiros não derivativos com prazos de
amortização acordados. Os quadros foram preparados considerando os fluxos de caixa
não descontados dos passivos financeiros com base na data mais próxima em que o
Grupo possa ser obrigado a efetuar o pagamento. Os quadros incluem fluxos de caixa do
principal e juros. Na medida em que os fluxos de juros são flutuantes, o valor não
descontado é obtido com base nas curvas de taxa de juros no final do exercício. O
vencimento contratual baseia-se na primeira data em que o Grupo pode ter de pagar.
Taxa de juros
média efetiva
ponderada - %
31 de dezembro de 2010:
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos

Menos
1 a 3 3 meses
de 1 mês meses a 1 ano 1 a 5 anos

-

43.152

4.991

649

10

21.633

9.947

75.660

Mais
de
5 anos

-

-

Total

48.792

383.847 10.964 502.051

O Grupo amortizou empréstimos e contratos de dívida em dólares norte-americanos e reais,
indexados à Libor (taxa de longo prazo) e ao CDI (taxa de depósito interbancário),
respectivamente, e impostos a recolher, com juros baseados na Selic e na TJLP. Há um
risco inerente nesses passivos decorrente da flutuação normal nesse mercado. A Sociedade
e suas subsidiárias não possuem nenhum contrato de derivativo e não mitigam esse risco, já
que, na opinião da Administração da Sociedade, não há nenhum risco significativo quanto
às taxas de juros indexadas ao CDI.
Para efetuar a análise de sensibilidade da taxa de juros incidente sobre os empréstimos
contratados pela Sociedade e suas controladas em moeda nacional, a Sociedade utiliza para
um cenário “Provável” a taxa de mercado obtida na Bolsa de Mercadorias e Futuros
(BM&F) em 31 de dezembro de 2010 e considera um acréscimo dessa taxa de 25% e 50%
nos Cenários I e II, respectivamente. Os resultados são apresentados a seguir:
Cenário

Provável Cenário I Cenário II

CDI (a.a.)
Encargos estimados

10%
29.400

12,5%
36.750

15%
44.100

Para efetuar a análise de sensibilidade da taxa de juros, a Sociedade utiliza a taxa de
mercado obtida em bolsa de valores internacional em 31 de dezembro de 2010, e nos
Cenários I e II considera um aumento (redução) nessa taxa de 5% e 10%, respectivamente.
Os resultados são apresentados a seguir:
Cenário

Provável Cenário I Cenário II

Libor (a.a.)
Encargos estimados

2%
2.040
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29. ARRENDAMENTO OPERACIONAL - LOJAS
O Grupo possui contratos de arrendamento para suas lojas firmados com terceiros e partes
relacionadas (vide nota explicativa nº 27). Depois de analisar esses contratos, a Administração
concluiu que se enquadram na classificação de arrendamento operacional.
Os referidos contratos de locação possuem prazos de validade de 5 a 20 anos, podendo ser
renovados contratual e automaticamente por um período adicional de 10 anos. O valor do
aluguel equivale a uma parcela fixa mensal, acrescida de um percentual negociado sobre as
vendas mensais realizadas pelas lojas.
Em 31 de dezembro de 2010, as despesas de aluguéis totalizam R$55.085 (R$33.693 em 2009 e
R$12.812 em 2008).
30. COMPROMISSOS, OBRIGAÇÕES E DIREITOS CONTRATUAIS
Os compromissos, as obrigações e os direitos contratuais concedidos ou recebidos não
registrados no balanço são os seguintes:
Tipo

2010

Garantias
Linhas de crédito disponíveis
Compromissos relacionados a contratos comerciais

2009

2008

5.851 3.567 3.817
12.193 22.500
76.353 74.395
-

As controladas do Grupo pertencentes ao antigo Grupo “Frango Assado” mantêm certos
compromissos de compra de volumes mínimos com fornecedores de combustíveis, segundo os
quais em caso de inadimplência o Grupo fica obrigado a pagar 10% do custo total do volume
adquirido no período como multa. Em 31 de dezembro de 2010, parte dos volumes mínimos
previstos nos respectivos contratos não foi atingida, tendo os fornecedores dispensado esse
cumprimento e estendido o prazo original dos contratos, sem quaisquer penalidades financeiras
presentes ou futuras para o Grupo, motivo pelo qual a Administração entende não ser
necessária a constituição de nenhuma provisão nesse sentido.
31. SEGUROS (NÃO AUDITADA)
O Grupo adota uma política de seguros que leva em conta, principalmente, a concentração de
riscos e sua relevância, fornecendo um nível de cobertura considerado suficiente de acordo
com o tipo de atividades do Grupo e a orientação de seus corretores de seguros.
As coberturas de seguros em valores de 31 de dezembro de 2010 são assim demonstradas:
Tipo

2010

Responsabilidade civil
Riscos diversos - estoques e imobilizados
Veículos
Outros
Total

14.530
267.057
28.762
12.699
323.048
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32. INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DEMONSTRAÇÕES DOS
FLUXOS DE CAIXA
A Administração da Sociedade define como “caixa e equivalentes de caixa” valores mantidos
com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo e não para investimento ou outros
fins. As aplicações financeiras possuem características de conversibilidade imediata em um
montante conhecido de caixa e não estão sujeitas a risco de mudança significativa de valor. Em
31 de dezembro de 2010, de 2009 e de 2008, os saldos que compõem essa conta estão
representados conforme nota explicativa nº 8.
Durante 2009, tivemos operações de financiamento que não envolveram caixa ou equivalentes
de caixa relativas ao aporte de capital resultante da reestruturação no capital comentada nas
notas explicativas nº 1 e nº 20, no montante de R$179.538. Em 2008 e em 2010, não tivemos
operações de investimento ou financiamento que não envolveram caixa ou equivalentes de
caixa.
33. LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO
De acordo com o CPC 41 - Resultado por Ação, a tabela a seguir reconcilia o lucro líquido do
exercício com os valores usados para calcular o lucro líquido por ação básico e diluído:
2010
Numerador básico e diluídoAlocação do lucro (prejuízo) líquido do exercício
para os acionistas - R$
Denominador básico e diluído (em milhares de ações):
Ações disponíveis
Média ponderada das ações disponíveis
Lucro (prejuízo) líquido por ação básico - R$
Lucro (prejuízo) líquido por ação diluído - R$

2010-2147-1
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2009

2008

9.404

(19.256)

(5.574)

59.744
52.819
0,16
0,16

45.893
33.166
(0,42)
(0,42)

173.540
173.540
(0,03)
(0,03)
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas suportadas pelos
administradores



12.12 - Outras informações relevantes



13. Remuneração dos administradores
13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária



13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria estatutária



13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por administradores e
conselheiros fiscais - por órgão



13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária



13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria estatutária



13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária



13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8 - Método de
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho fiscal que sejam
partes relacionadas aos controladores



13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por
qualquer razão que não a função que ocupam



13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor



13.16 - Outras informações relevantes



14. Recursos humanos
14.1 - Descrição dos recursos humanos



14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos



14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
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relacionadas
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações



17.4 - Informações sobre reduções do capital social



17.5 - Outras informações relevantes



18. Valores mobiliários
18.1 - Direitos das ações



18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que
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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Francisco Javier Gavilán Martin

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Joaquín Gonzalo Cardoner

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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385-9
Nacional
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
49.928.567/0001-11
01/07/2007
(i) Serviço relacionado à auditoria das nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2010, 2009 e 2008, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, com emissão de
parecer sobre referidas demonstrações financeiras.

Código CVM

Tipo auditor

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Período de prestação de serviço

Descrição do serviço contratado

01/07/2007

Sr. Edimar Franco

012.937.208-01

CPF

Endereço
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Rua Alexandre Dumas, nº1.981, Chácara SantoAntônio, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04710-906,
Telefone (011) 51866064, Fax (011) 51861333, e-mail: efacco@deloitte.com

Não aplicável.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Período de prestação de
serviço

Não aplicável, pois não houve substituição do auditor.

Justificativa da substituição

Nome responsável técnico

2010:
- Auditoria e revisão limitada das demonstrações financeiras intermediárias: R$1.357.434.
- Prestação de serviços de auditoria em conexão com nossa abertura de capital: R$1.446.694

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Não foram prestados serviços que não tivessem relação com os serviços de auditoria independente.

(iii) Serviço relacionado à revisão limitada das demonstrações financeiras intermediárias para os trimestres contidos nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010, 2009 e 2008, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no
Brasil.

(ii) Serviço relacionado à auditoria das nossas demonstrações financeiras combinadas, compreendendo as entidades do
Grupo IMC, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e demonstrações combinadas do resultado, resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2009
e 2008, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, com emissão de parecer sobre referidas demonstrações
financeiras, em conexão com a nossa oferta pública de ações.
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2.3 - Outras informações relevantes

Não existem outras informações que julguemos relevantes com relação a esta Seção 2.
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59.744.290
8,620000

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

Valor Patrimonial de Ação (Reais
Unidade)

7.873.000,00

238.105.000,00

Resultado Bruto

Resultado Líquido

749.711.000,00

1.115.508.000,00

514.743.000,00

Últ. Inf. Contábil (31/12/2010)

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

7,020000

45.893.368

-18.209.000,00

131.156.000,00

490.692.000,00

967.400.000,00

321.950.000,00

Exercício social (31/12/2009)

0,940000

173.540.313

-5.574.000,00

74.436.000,00

255.250.000,00

524.385.000,00

162.731.000,00

Exercício social (31/12/2008)
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3.2 - Medições não contábeis

EBITDA
Nós calculamos o EBITDA como o lucro líquido, antes do imposto de renda e da contribuição social, das receitas
(despesas) financeiras e da depreciação e amortização.
O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (BR
GAAP) ou IFRS, e não deve ser considerado com alternativa ao lucro líquido, como indicador de desempenho
operacional, como alternativa ao fluxo de caixa operacional, ou como indicador de liquidez. O EBITDA não possui
um significado padrão e a nossa definição de EBITDA pode não ser comparável com as definições de EBITDA
utilizadas por outras companhias.
Em razão de nosso cálculo do EBITDA não considerar o imposto de renda e a contribuição social, as receitas
(despesas) financeiras, a depreciação e a amortização, o EBITDA funciona como um indicador de nosso
desempenho econômico geral, que não é afetado por alterações das alíquotas do imposto de renda e da
contribuição social, flutuações das taxas de juros ou dos níveis de depreciação e amortização.
Conseqüentemente, acreditamos que o EBITDA funciona como uma ferramenta comparativa significativa para
mensurar, periodicamente, o nosso desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de
natureza administrativa. Acreditamos que o EBITDA permite um melhor entendimento não apenas do nosso
desempenho financeiro, mas também da nossa capacidade de pagamento dos juros e principal da nossa dívida e
para contrair mais dívidas para financiar os nossos dispêndios de capital e o nosso capital de giro.
Uma vez que o EBITDA não considera certos custos intrínsecos aos nossos negócios, que poderiam, por sua vez,
afetar significativamente os nossos lucros, tais como despesas financeiras, impostos, depreciação, dispêndios de
capital e outros encargos correspondentes, o EBITDA apresenta limitações que afetam o seu uso como indicador
da nossa rentabilidade.
Reconciliação do EBITDA com o Lucro (prejuízo) líquido

Lucro (prejuízo) líquido .....................................................................
(+) Despesas financeiras ..................................................................
(+) Receitas financeiras ....................................................................
(+) Depreciação e amortização .........................................................
(+) Imposto de renda e contribuição social .......................................
EBITDA.............................................................................................

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2009
2008
2010
(consolidado)
(consolidado)
(consolidado)
(em R$)
7.873.000,00
(18.209.000,00)
(5.574.000,00)
42.613.000,00
(5.959.000,00)
44.121.000,00
14.671.520,74
103.320.000,00

39.776.000,00
(3.687.000,00)
18.968.000,00
14.122.000,00
50.970.000,00

20.676.000,00
(6.971.000,00)
2.234.000,00
15.236.000,00
25.601.000,00

Endividamento Líquido
O Endividamento Líquido corresponde a empréstimos e financiamentos circulante e não circulante, subtraído do
caixa e equivalentes de caixa. O Endividamento Líquido não é uma medida de desempenho financeiro segundo o
BR GAAP ou IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, como medida operacional, ou alternativa aos
fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. Outras companhias podem calcular o Endividamento
Líquido de maneira diferente da Companhia. A Companhia acredita que o Endividamento Líquido funciona como
uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para
embasar determinadas decisões de natureza administrativa.

Endividamento líquido

Empréstimos e financiamentos de curto prazo .................................
Empréstimos e financiamentos de longo prazo ................................
(-) Caixa e equivalentes de caixa ......................................................
(1)
Dívida financeira líquida ...............................................................
(1)

Exercício social findo em 31 de dezembro de
2010
2009
2008
(consolidado)
(consolidado)
(consolidado)
(em R$ millhões)
83,0
47,6
29,3
323,9
395,8
224,3
(40,0)
(43,0)
(140,0)
266,9
403,5
210,5

Empréstimos e Financiamentos de curto e longo prazo, menos Caixa e equivalentes de caixa.
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3.2 - Medições não contábeis

Vendas em mesmas lojas
A variação das vendas em mesmas lojas é uma medição utilizada no mercado varejista como indicação do
desempenho de estratégias e iniciativas comerciais implementadas, e também representam as tendências da
economia local e dos consumidores. As nossas vendas em mesmas lojas são contabilizadas e analisadas com
base na moeda funcional de cada país em que operamos. Portanto, como as nossas informações financeiras são
convertidas e demonstradas em reais, moeda brasileira, utilizando-se as taxas cambiais médias dos períodos
comparados, os valores de vendas em uma mesma loja podem apresentar certas distorções resultantes de
flutuações da moeda do país onde se localiza essa mesma loja. Vendas em mesmas lojas não é uma medida de
desempenho financeiro segundo o BR GAAP ou IFRS, e não deve ser considerado como alternativa ao lucro
líquido, como indicador de desempenho operacional, como alternativa ao fluxo de caixa operacional, ou como
indicador de liquidez. Vendas em mesmas lojas não tem significado padronizado no mercado, e nossa definição
pode não ser a mesma definição de vendas em mesmas lojas utilizada por outras companhias. Os aumentos ou as
reduções nas vendas das mesmas lojas representam a variação percentual nas vendas em relação ao mesmo
período no ano anterior para todas as lojas que mantiveram operações em períodos comparáveis, incluindo as lojas
que estão ou estiveram temporariamente fechadas. Alguns dos motivos do fechamento temporário de nossas lojas
incluem reforma ou remodelagem, reconstrução, construção de rodovias e desastres naturais.
Preparamos relatórios anuais e, posteriormente, providenciamos comparações do mesmo mês, trimestre e ano com
o período correspondente do ano anterior para avaliarmos o impacto de acordo com o mix dos dias. A quantidade
de dias da semana, dias de fim de semana e feriados em um dado período pode representar um impacto positivo
ou negativo nas vendas. Referimo-nos a esses impactos como ajustes de turno/dia de comércio. Esses impactos
variam geograficamente devido aos padrões do consumidor e representam os efeitos mais significativos nas
vendas, enquanto os impactos anuais são tipicamente mínimos.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

Nosso Conselho de Administração, em reunião realizada em 16 de fevereiro de 2011, aprovou nossas informações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.
Em 7 de janeiro de 2011, celebramos o “Instrumento Particular de Compra e Venda de Participação Societária,
Fundos de Comércio e Pontos Comerciais e Outras Avenças” com determinadas pessoas físicas detentoras da
Tob’s Lanches Sul Ltda. com o objetivo de adquirir a totalidade das quotas representativas do capital da referida
sociedade, bem como fundo de comércio e pontos comerciais. Tal aquisição representa o nosso ingresso no
segmento de restaurantes no aeroporto de Porto Alegre. A transação está sujeita a aprovação do CADE.
Em 15 de fevereiro de 2011, aprovamos, em Assembleia Geral Extraordinária, um plano de direito de ações, por
meio do qual foram outorgados direitos de aquisição e/ou subscrição de ações de emissão da Companhia a
administradores, empregados e prestadores de serviços da Companhia e de suas subsidiárias. Para maiores
informações, ver item 13.4 deste Formulário de Referência.
Em 31 de janeiro de 2011, os acionistas controladores indiretos da Companhia aprovaram uma reorganização
societária na qual a Catering Businesses LLC e a Dining Investments LLC contribuíram em 24 de fevereiro de 2011
as ações de sua titularidade detidas diretamente na Companhia para o FIP, sendo que este, por sua vez, passou a
deter 99,99% das ações de emissão da Companhia após referida data. Para informações adicionais sobre a atual
composição acionária da Companhia ver item 15.1 deste Formulário de Referência.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

a. Regras sobre retenção de lucros para os três últimos exercícios sociais
De acordo com a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a
Assembleia Geral poderá, por proposta da nossa Administração, deliberar reter parcela de lucro líquido do exercício
prevista em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral.
Adicionalmente, qualquer retenção de lucros do exercício pela Companhia deverá ser obrigatoriamente
acompanhada de proposta de orçamento de capital previamente aprovado pelo Conselho de Administração. Caso o
saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do
excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de dividendos aos acionistas.
b. Regras sobre distribuição de dividendos para os três últimos exercícios
Nosso Estatuto Social prevê que nossos acionistas terão o direito de receber como dividendo obrigatório, em cada
exercício, uma quantia equivalente a, no mínimo, 25% do lucro líquido anual, diminuído ou acrescido (i) da
importância destinada à constituição da reserva legal; e (ii) da importância destinada à formação da reserva para
contingências e reversão da mesma reserva formada em exercício sociais anteriores. O cálculo do lucro líquido e
das alocações para reservas, bem como dos valores disponíveis para distribuição, são efetuados com base nas
demonstrações contábeis preparadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
Caso o valor do dividendo obrigatório ultrapasse a parcela realizada do lucro líquido, o excesso poderá ser
destinado à constituição de reserva de lucros a realizar.
A Assembleia Geral poderá atribuir aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria uma participação
nos lucros, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores e nem 10% dos lucros,
prevalecendo o limite que for menor, nos casos, forma e limites legais. Caberá ao Conselho de Administração,
observado o limite disposto pela Assembleia Geral, a fixação dos critérios para a atribuição da participação nos
lucros aos administradores.
O Conselho de Administração está autorizado a declarar dividendos intermediários à conta dos lucros acumulados
ou de reservas de lucros, apurados em demonstrações financeiras anuais ou semestrais, os quais serão
considerados antecipação do dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social. O Conselho de Administração
poderá, ainda, determinar o levantamento de balanços mensais ou trimestrais e declarar dividendos intercalares
com base nos lucros então apurados, observadas as limitações legais, os quais serão considerados antecipação do
dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social.
c.

Periodicidade das distribuições de dividendos

Anualmente, nossos acionistas terão direito de receber dividendos. No entanto, o Conselho de Administração está
autorizado a declarar dividendos intermediários à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros, apurados
em demonstrações financeiras anuais ou semestrais, os quais serão considerados antecipação do dividendo
obrigatório previsto no Estatuto Social. O Conselho de Administração poderá, ainda, determinar o levantamento de
balanços mensais ou trimestrais e declarar dividendos intercalares com base nos lucros então apurados,
observadas as limitações legais, os quais serão considerados antecipação do dividendo obrigatório previsto no
Estatuto Social.
d. Restrições à distribuição de dividendos
A Lei das Sociedades por Ações permite que suspendamos a distribuição do dividendo obrigatório caso o Conselho de
Administração informe à Assembleia Geral que a distribuição é incompatível com a nossa condição financeira. O Conselho
Fiscal, se estiver em funcionamento, deve emitir seu parecer sobre a recomendação do Conselho de Administração.
Ademais, o Conselho de Administração deverá apresentar à CVM justificativa para a suspensão da distribuição dos
dividendos, dentro de cinco dias da realização da Assembleia Geral. Os lucros não distribuídos, em razão da suspensão na
forma acima mencionada, serão destinados a uma reserva especial e, caso não sejam absorvidos por prejuízos
subsequentes, deverão ser pagos, a título de dividendos, tão logo a condição financeira da Companhia o permita. Nosso
Estatuto Social não estabelece que o valor do pagamento dos dividendos seja corrigido por conta da inflação.
A nossa subsidiária IMC Porto Rico pode realizar a distribuição de dividendos para o Brasil sujeito a tributação à
alíquota de 10%, sendo que na República Dominicana à alíquota de 25%.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

A nossa subsidiária IMC México pode realizar a distribuição de dividendos para o Brasil sujeito a tributação à
alíquota de 10%, limitados ao lucro líquido tributável.
Além do descrito acima, não há outras restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou
regulamentação, por contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Desde a sua constituição, a Companhia não distribuiu dividendos ou juros sobre capital próprio.
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

Não houve declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos últimos três
exercícios sociais.
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31/12/2010

Exercício Social
600.765.324,00

Montante total da dívida,
de qualquer natureza

3.7 - Nível de endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice
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Observação

Total

Tipo de dívida

Exercício social (31/12/2009)

Observação

Total

Quirografárias

Garantia Flutuante

Garantia Real

Tipo de dívida

Últ. Inf. Contábil (31/12/2010)

Inferior a um ano
0,00

169.924.073,00

88.106.257,00

0,00

81.817.816,00

Inferior a um ano

Um a três anos
0,00

180.620.486,00

10.317.198,00

0,00

170.303.288,00

Um a três anos

3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento
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Três a cinco anos
0,00

144.574.515,00

1.399.992,00

0,00

143.174.523,00

Três a cinco anos

0,00

Superior a cinco anos

105.646.250,00

100.905.651,00

0,00

4.740.599,00

Superior a cinco anos

Total
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600.765.324,00

200.729.098,00

0,00
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3.9 - Outras informações relevantes

O Grupo IMC iniciou as suas atividades operacionais em novembro de 2006 por meio da aquisição de cadeia de
restaurantes La Mansión no México. A Companhia foi constituída em 15 de junho de 2007, com a finalidade de
deter os ativos no setor de varejo de alimentação do Grupo IMC no Brasil. Pelo fato de termos passado por uma
significativa reestruturação societária em setembro e outubro de 2009, como descrito no item 6.5 deste
Formulário de Referência, somos o resultado da associação das atividades no Brasil, Porto Rico, República
Dominicana e México.
Considerando os diversos eventos societários ocorridos em 2007, 2008 e 2009, para fins da Oferta e apresentação
aos potenciais investidores na Oferta, conforme descritos no item 6.5 deste Formulário de Referência, preparamos
demonstrações financeiras combinadas do Grupo IMC, elaboradas com base nas demonstrações financeiras
históricas para o período em que as sociedades combinadas passaram a possuir controle e administração comum.
Dessa forma, nossas demonstrações financeiras combinadas foram preparadas para apresentarem a posição
patrimonial e financeira combinada, o resultado combinado das operações, as mutações combinadas do patrimônio
líquido e os fluxos de caixa combinados do Grupo IMC e não necessariamente representam as condições que
existiriam ou os resultados das operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa caso as
operações das sociedades combinadas estivessem sido efetivamente conduzidas como um grupo ou estivessem
concentradas em uma única sociedade.
Essas demonstrações financeiras combinadas são relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2008 e, demonstração combinada do resultado, do resultado abrangente, da mutação do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, ambas elaborada de acordo
com os IFRS, e refletem a estrutura atual da Companhia. Assim, as operações da Companhia, bem como seus
ativos e passivos, apresentam-se combinados com as demonstrações financeiras consolidadas da IMC México e
RA Catering, desde o exercício de 2008, e da IMC Caribe, desde março de 2008, independentemente da data em
que foram passadas ao controle da Companhia.
Tais informações financeiras combinadas e consolidadas encontram-se analisadas no item 10.11 deste Formulário
de Referência. A Administração entende que a apresentação das informações financeiras combinadas proporciona
informações relevantes, úteis e representativas aos seus destinatários, para que as operações, a gestão e a
posição patrimonial da Companhia e suas controladas sejam compreendidas no atual contexto societário,
possibilitando uma análise adicional para tomada de decisão de investimento nas ações de emissão da Companhia.
As informações financeiras históricas da Companhia, as quais derivam de suas demonstrações financeiras
consolidadas, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010, 2009 e 2008, e que foram
elaboradas de acordo com Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (International Financial Reporting
Standards – IFRS) emitidas pelo Comitê Internacional de Normas Contábeis (International Accounting Standards
Board – “IASB”), e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estão analisadas e incluídas nos itens
10.1 a 10.10 deste Formulário de Referência.
Baseado nas informações acima, apresentamos abaixo outras informações financeiras selecionados, no mesmo
formato daquelas apresentadas nos items 3.1 e 3.2, os quais derivam daquelas demonstrações financieras
consolidadas e/ou combinadas, conforme o caso e como comentado acima.

Patrimônio Líquido ...................................................................
Ativo Total ................................................................................
Receita Líquida ........................................................................
Lucro Bruto .............................................................................
Lucro (Prejuízo) Líquido ..........................................................
Número de Ações, ex – Tesouraria (unidades) .......................
Valor Patrimonial da Ação (em R$) .........................................
Lucro (prejuízo) por ação (em R$) ...........................................
*

31/12/2009*
31/12/2008
31/12/2010
(Consolidado)
(Consolidado/Combinado) (Combinado)
(em R$ milhões, exceto quando indicado de outra forma)
514,7
321,9
330,4
1.115,5
967,4
1.050,6
749,7
674,7
509,4
238,1
194,6
149,9
7,9
(32,7)
(18,4)
59.744,290
45.893,368
173.540,313
8,62
7,02
1,9
0,13
(0,71)
(0,11)

Saldos do balanço patrimonial foram consolidados enquando que a demonstração do resultado foi combinada.
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Apresentamos abaixo, como outras informações financeiras selecionadas, à reconciliação do EBITDA e EBITDA
ajustado com o lucro (prejuízo) líquido consolidado e/ou combinado, conforme o caso:
31/12/2010
(Consolidado)

31/12/2009
(Combinado)
(em R$ milhões)
(32,7)
51,3
(4,3)
43,6
13,9

31/12/2008
(Combinado)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício ........................................
(+) Despesas financeiras .........................................................
(-) Receitas financeiras ............................................................
(+) Depreciação e amortização................................................
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social ...........................

7,9
42,6
(6,0)
44,1
14,7

EBITDA(1)(3) ...............................................................................
(+) Gastos com tentativa de abertura de capital ......................
(+) Gastos com aquisições e início de operações ...................
(+) Redução ao valor recuperável de ativos ............................

103,3
2,4
11,9
2,4

72,0
18,4
9,2
–

66,9
–
–
–

EBITDA Ajustado(2)(3)...............................................................

120,0

99,5

66,9

(1)

(2)

(3)

(18,4)
43,0
(7,9)
30,1
20,0

Nós calculamos o EBITDA como o lucro líquido, antes do imposto de renda e da contribuição social, das receitas (despesas) financeiras e da depreciação e
amortização. Em razão de nosso cálculo do EBITDA não considera o imposto de renda e a contribuição social, as receitas (despesas) financeiras, a depreciação
e a amortização, o EBITDA funciona como um indicador de nosso desempenho econômico geral, que não é afetado por alterações das alíquotas do imposto de
renda e da contribuição social, flutuações das taxas de juros ou dos níveis de depreciação e amortização. Conseqüentemente, acreditamos que o EBITDA
funciona como uma ferramenta comparativa significativa para mensurar, periodicamente, o nosso desempenho operacional, bem como para embasar
determinadas decisões de natureza administrativa. Acreditamos que o EBITDA permite um melhor entendimento não apenas do nosso desempenho financeiro,
mas também da nossa capacidade de pagamento dos juros e principal da nossa dívida e para contrair mais dívidas para financiar os nossos dispêndios de
capital e o nosso capital de giro.
O EBITDA ajustado reflete o EBITDA, ajustado para excluir os efeitos de transações consideradas pela administração da Companhia como sendo não
representativas do curso normal dos negócios. Utilizamos o EBITDA ajustado como ferramenta para mensurar e avaliar nosso desempenho com foco na
continuidade de nossas operações, e acreditamos que o EBITDA ajustado é uma ferramenta útil para o investidor, por que possibilita uma análise comparativa
mais abrangente e normalizada de informações passadas e atuais sobre os resultados da nossa gestão. Para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2009 e 31 de dezembro de 2010, excluímos os efeitos dos seguintes itens especiais: despesas no valor de R$18,4 milhões e R$2,4 milhões
respectivamente por conta de gastos relativos à proposta de abertura de capital no final do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; gastos no
valor de R$9,2 milhões e R$11,9 milhões respectivamente relativos à diligencias para aquisições de novos negócios e gastos e investimentos pré-operacionais
necessários para o início de operações de novos pontos comerciais e novas lojas; os quais são excluídos para permitir aos investidores uma melhor
compreensão da nossa performance operacional sem os itens especiais, despesas não deduzidas do caixa e equivalentes de caixa no valor de R$2,4 milhões
originadas da redução ao valor recuperável de ativos (impairment), referente a certos contratos de operações em aeroportos internacionais, as quais foram
impactados negativamente em 2010 e registrados como despesa neste período.
O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas de desempenho financeiro calculadas de acordo com o IFRS ou BR GAAP, e não devem ser considerados
como alternativas ao lucro líquido, como indicador de desempenho operacional, como alternativa ao fluxo de caixa operacional, ou como indicador de liquidez. O
EBITDA e o EBITDA Ajustado não possuem um significado padrão e a nossas definições de EBITDA e EBITDA Ajustado podem não ser comparáveis às
definições de EBITDA e EBITDA Ajustado utilizadas por outras companhias. Porém, uma vez que EBITDA e EBITDA Ajustado não consideram certos custos
intrínsecos aos nossos negócios, que poderiam, por sua vez, afetar significativamente os nossos lucros, tais como despesas financeiras, impostos, depreciação,
dispêndios de capital e outros encargos correspondentes, o EBITDA e EBITDA Ajustado apresentam limitações que afetam o seu uso como indicador da nossa
rentabilidade.
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a. a Nós
Experimentamos um rápido crescimento nos últimos anos e temos um limitado histórico operacional como
um grupo econômico sob controle comum. Podemos não conseguir manter nossa recente taxa de
crescimento e qualquer falha em administrar de forma bem sucedida nosso crescimento futuro pode nos
afetar de forma adversa.
Nosso negócio cresceu rapidamente nos últimos anos, resultado, em grande parte, da aquisição de outras
companhias e outras marcas, bem como da outorga de novas concessões e autorizações e abertura de restaurantes e
lojas no setor de varejo de alimentação por nossas marcas existentes nos quatro territórios em que operamos.
Planejamos os nossos investimentos anualmente, levando em conta as informações históricas, tendências
econômicas regionais, abertura de restaurantes e lojas e planos de renovação de imagem e disponibilidade de
locais. O sucesso de nosso plano de investimentos pode ser prejudicado por fatores fora de nosso controle, tais
como alterações nas condições macroeconômicas das regiões em que operamos, alterações na demanda e
dificuldades na construção que poderiam prejudicar nosso retorno sobre os investimentos e nossos resultados
futuros e condição financeira.
Os resultados históricos não são diretamente comparáveis devido à série de aquisições feitas por nós.
Dessa forma, a avaliação financeira da Companhia pode se tornar mais complexa.
O exercício social de 2008 foi o primeiro exercício anual completo no qual operamos restaurantes e lojas no Brasil,
na medida em que as aquisições da RA Catering e da Rede Viena ocorreram, em abril de 2007 e em setembro de
2007, respectivamente. Nossas operações em Porto Rico começaram com aquisições em março e setembro de
2008 e, portanto, o exercício social de 2008 não reflete um exercício social completo de operações em Porto Rico.
Como resultado, a comparabilidade de nossas operações atuais com períodos anteriores pode representar uma
análise complexa, o que pode significar uma possível dificuldade na avaliação de nossos negócios.
O crescimento de nossas receitas e resultados depende de nossa eficiência na alocação de capital,
aquisições, outorga ou renovação de concessões, autorização e/ou renovação de contratos de locação,
abertura de novos restaurantes e lojas, bem como na magnitude, momento ou forma de investimento.
O crescimento futuro de nossas receitas dependerá, em uma significativa medida, de nossa capacidade de alocar
capital de forma eficiente, visando a identificação de possíveis aquisições, a disponibilidade de locais de alta
qualidade que atendam os nossos critérios para novos restaurantes e lojas, a outorga ou renovação de concessões,
autorizações e/ou renovação de contratos de locação e proporcionando um retorno efetivo de capital aos acionistas.
A expansão de nossas marcas, lojas de varejo e restaurantes pode estar sujeita a atrasos inesperados devido a
condições de mercado, ao ambiente regulatório, à natureza altamente particularizada de nossos conceitos de
restaurantes e lojas e aos complexos processos de projeto e construção para cada novo local. As negociações de
alugueis e cronogramas de desenvolvimento variam conforme o local.
O número e a oportunidade de abertura de novos restaurantes e lojas, bem como a sua contribuição para os
nossos resultados dependem de diversos fatores, inclusive, dentre outros:
x

a identificação e a disponibilidade de locais adequados e condições aceitáveis de locação;

x

a disponibilidade de financiamento apropriado para nós e nossos locadores;

x

a viabilidade financeira de nossos locadores;

x

o momento da disponibilização das instalações alugadas para nós por nossos locadores de modo a iniciar as
atividades de construção;

x

alterações decorrentes de leis e regulamentações governamentais existentes e/ou futuras, bem como nossa
capacidade, bem como de nossos locadores, em obter todas as licenças e autorizações governamentais
necessárias, de forma tempestiva, para a construção e operação de nossos restaurantes e lojas;

x

nossa capacidade de administrar os custos de construção e desenvolvimento de novos restaurantes e lojas;
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x

a retificação de qualquer imprevisto de engenharia ou ambiental com as instalações alugadas;

x

dificuldade na obtenção de novas concessões e/ou autorizações ou renovação das concessões e/ou
autorizações existentes por parte dos proprietários dos imóveis, bem com dificuldade na tratativa de novas
locações ou renovação de locações já existentes;

x

aumento na concorrência nas locações de imóveis, bem como nas outorgas das concessões e/ou autorizações
para os proprietários dos imóveis, aumentando nossos custos e diminuindo nossos lucros;

x

maiores custos operacionais, inclusive aqueles relativos a prêmios de seguros, tributos sobre a propriedade ou
posse de imóveis e relacionados ao pagamento de nossos colaboradores, que afetem de forma negativa
nossas margens de lucro;

x

condições econômicas, políticas e de negócios nos mercados em que atuamos e, em particular, nas áreas
geográficas nas quais iremos investir; ou

Ⴠ

inflação, deflação, desvalorização ou valorização das moedas nos países onde operamos, bem como
flutuações nas taxas de juros.

A ocorrência de quaisquer de tais eventos pode nos afetar de forma negativa.
Aquisições têm sido um elemento chave de nossa estratégia de negócios, mas não podemos assegurar que
conseguiremos identificar ativos apropriados para aquisições no futuro, que conseguiremos uma
integração bem sucedida de quaisquer futuras aquisições em nossas operações existentes ou que não haja
contingências a elas relativas que possam nos afetar adversamente.
De forma consistente com nossa estratégia de negócios, crescemos por meio de aquisições estratégicas.
Planejamos continuar com esta estratégia, mas nosso sucesso na aquisição de novos negócios dependerá de
nossa capacidade de concluir operações satisfatoriamente e reduzir custos operacionais excessivos. Podemos não
conseguir reduzir tais custos ou de qualquer outra forma nos beneficiar de ganhos esperados resultantes dessas
aquisições, o que poderia nos afetar de forma negativa.
Nossa capacidade de continuar a fortalecer nosso negócio por meio de aquisições depende de vários fatores,
inclusive nossa capacidade de identificar negócios para adquirir, ou em financiar tais aquisições com custos
aceitáveis e condições favoráveis. Aquisições futuras podem também exigir que aumentemos o nosso
endividamento, o que poderia nos afetar de forma negativa.
Aquisições também apresentam o risco de exposição a obrigações e contingências dos negócios adquiridos, sua
administração ou passivos incorridos anteriormente. O processo de due diligence que conduzimos em relação às
aquisições e quaisquer garantias ou indenizações contratuais que recebemos dos vendedores de tais negócios
podem ser insuficientes para nos proteger ou para nos compensar por quaisquer possíveis prejuízos. Tais
contingências significativas resultantes de aquisições poderiam nos afetar de forma negativa.
Além disso, a Rede Frango Assado não tinha, até o momento de sua aquisição, em setembro de 2008, controles
rígidos internos como implantação dos sistemas SAP e do Aloha, e externos, como implementação da governança
corporativa, gestão profissional e auditoria externa, implementados por nós após a aquisição. A falta de tais controles
não nos permite ter a certeza de que não haja passivos ou contingências relevantes que possam nos afetar
adversamente.
Por fim, também não podemos garantir que não estamos sujeitos a contingências futuras decorrentes de fatos
anteriores a nossas aquisições, as quais poderiam nos afetar negativamente.
Nosso sucesso depende significativamente do valor de nossas marcas, da eficiência de nossa estratégia de
marketing e da nossa reputação em oferecer aos clientes uma experiência de consumo com qualidade
diferenciada.
Acreditamos que precisamos proteger e aumentar o valor de nossas marcas para continuarmos a ser bem
sucedidos no futuro. Quaisquer incidentes que reduzam a confiança do consumidor e dos nossos clientes ou a
afinidade deles com nossas marcas poderiam reduzir de forma significativa o seu valor. Se os consumidores e os
nossos clientes perceberem ou experimentarem uma redução na qualidade dos alimentos, do serviço, do ambiente
ou de qualquer forma acreditarem que não proporcionamos uma experiência consistentemente positiva, o valor de
nossas marcas poderia ser impactado, o que poderia nos afetar de forma negativa.
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Além disso, o reconhecimento pelo mercado é essencial para o crescimento contínuo de nossas diversas marcas e
nosso sucesso financeiro. Criamos, desenvolvemos e coordenamos planos estratégicos de marketing e atividades
promocionais no Brasil, Porto Rico, República Dominicana, México e, no inicio de 2011, também no Panamá,
personalizados para nossas várias marcas, de modo que se nossa estratégia de marketing não for eficiente ou se
nossos concorrentes fizerem investimentos mais significativos em propaganda do que nós, podemos não conseguir
atrair novos clientes ou os clientes existentes podem não retornar às nossas lojas ou restaurantes, afetando nossos
resultados operacionais de forma negativa.
Uma parte de nossas receitas é derivada da venda de combustíveis e, portanto, está sujeita a flutuação de
preço desse produto.
Geramos uma parcela de nossas receitas a partir da venda de combustíveis nos postos localizados em nossas
praças de serviços rodoviárias. A venda em nossos postos de combustíveis representou 44,7% e 44,7% do total
das receitas líquidas de nossas operações de rodovia nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2010 e
31 de dezembro de 2009, representando 15,0% e 14,6% de nossa receita líquida em tais exercícios sociais,
respectivamente Consequentemente, nossas receitas estão sujeitas à flutuação com base no preço de
combustíveis, que é historicamente volátil. Adicionalmente, combustíveis derivados do petróleo têm seu custo
afetado pelo preço dessa commodity no mercado internacional, denominado em dólar. Na medida em que não
conseguirmos repassar o aumento de preço aos consumidores ou se o preço dos combustíveis aumentar, inclusive
em decorrência do aumento de preço do petróleo ou da valorização do dólar, com a consequente queda da
demanda, nossos resultados operacionais podem ser negativa e substancialmente afetados. Para maiores
informações acerca do impacto da flutuação de preços de commodities, vide fator de risco abaixo: “Aumentos nos
preços de commodities ou em outros custos operacionais poderiam prejudicar nossos resultados operacionais”.
Diminuições no número de passageiros de empresas aéreas ou de motoristas que transitam pelas
instalações onde operamos, bem como alterações nas áreas onde nossas lojas e restaurantes estão
localizados, poderiam nos afetar de forma negativa.
Nossas operações no setor de varejo de alimentos em terminais aeroportuários e postos de serviço em rodovias
poderiam ser negativamente afetadas por uma diminuição no número de passageiros de empresas aéreas ou de
motoristas que transitam por aquelas instalações. A ocorrência de qualquer evento fora de nosso controle, como
ataques terroristas, furacões, desastres naturais, acidentes e pandêmicos como a do vírus H1N1 (gripe suína) em
2009, podem levar a uma redução no número de passageiros de companhias aéreas ou de motoristas em um nível
regional ou local. Qualquer evento de natureza semelhante, mesmo que não afete diretamente o setor de viagens,
ou o mero receio quanto à ocorrência de um desses eventos, pode levar a uma redução significativa no número de
passageiros de companhias aéreas. Adicionalmente, qualquer interrupção ou suspensão dos serviços fornecidos
por empresas aéreas, como resultado de dificuldades financeiras, disputas trabalhistas, trabalho de construção,
segurança adicional ou qualquer outro fator relevante, poderia afetar de forma negativa o número de viajantes.
Pode também haver diminuições nas viagens para o Brasil, para a América Latina e para o Caribe como resultado
da preocupação em relação às altas taxas de criminalidade nesses países. Aumentos nas tarifas de empresas
aéreas devido a aumentos nos preços dos combustíveis podem também reduzir o tráfego de passageiros. O
aumento do preço dos combustíveis também pode resultar em uma diminuição de tráfego das rodovias e no
aumento do custo das passagens aéreas e, consequentemente, redução do número de clientes em nossas praças
de serviços rodoviários e dos restaurantes localizados em aeroportos onde operamos. Tais reduções no tráfego de
passageiros resultariam em uma diminuição em nossas vendas e podem ter um impacto negativo significativo sobre
nosso negócio, condição financeira e resultados operacionais. Além disso, os locais dos nossos restaurantes ou
lojas podem perder a atratividade devido a alterações no tráfego de pedestres e/ou automóveis, condições
demográficas ou econômicas da área, que poderiam resultar na redução das vendas nestes locais. A ocorrência de
qualquer de tais eventos poderia nos afetar de forma negativa.
Aumentos nos preços de commodities alimentícias ou em outros custos operacionais poderiam prejudicar
nossos resultados operacionais.
Os alimentos e bebidas representaram 32,2% de nossos custos de vendas e 22,0% da nossa receita líquida no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, sem considerar as receitas com vendas de combustíveis.
Entre outras commodities, dependemos de carne, frango, frutas e vegetais frescos, laticínios e produtos líquidos. O
custo dessas commodities depende de vários fatores, inclusive oferta e demanda global, condições climáticas,
flutuações nos custos da energia e incentivos fiscais, que nos tornam suscetíveis a flutuações de preço e câmbio
significativas. Devido à natureza competitiva do setor de restaurantes, podemos não conseguir repassar os
aumentos nos custos operacionais para nossos clientes, o que poderia ter um efeito negativo para nós.
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Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos para nós.
Somos réus em processos judiciais e administrativos, nas esferas cível, tributária e trabalhista, cujos resultados não
podemos garantir que nos serão favoráveis ou que não sejam julgados improcedentes.
Adicionalmente, somos réus em diversos processos ajuizados em face das companhias adquiridas por nós,
anteriormente a estas aquisições. Não podemos garantir que as garantias contratuais para esses processos serão
suficientes para cobrir todas as perdas deles decorrentes, especialmente no que concerne à capacidade financeira
dos vendedores para cobrir as perdas ou prazos determinados nos quais tais obrigações de indenizar
permanecerão válidas.
Decisões contrárias aos nossos interesses que eventualmente alcancem valores substanciais ou impeçam a
realização dos nossos negócios conforme inicialmente planejados, poderão causar um efeito adverso para nós.
Adicionalmente, previamente à aquisição da Rede Viena por nós, foi realizada uma reestruturação societária pelos
vendedores da Rede Viena, por meio da qual nenhum passivo foi transferido para nós e permaneceram com
sociedades controladas pelos vendedores da Rede Viena. Além disso, poderemos incorrer em contingências
relacionadas a passivos derivados de nossas outras aquisições, Frango Assado e RA Catering, caso os vendedores
não cumpram a obrigação de indenizar ou caso os passivos excedam o limite ou prazo de indenização estipulados
nos contratos de compra e venda. Não podemos garantir que não serão proferidas decisões judiciais determinando
que somos sucessores dos referidos passivos e nos responsabilizando pelo pagamento dos valores objeto de tais
processos, o que pode nos causar um efeito material adverso. Para informações sobre nossos processos judiciais
ou administrativos, veja os itens 4.3 e 4.6 deste Formulário de Referência.
Nossa atividade de negócios pode ser negativamente afetada por interrupções, eventos catastróficos ou
pandemias.
Eventos imprevisíveis fora de nosso controle, incluindo guerras, terrorismo e desastres naturais, poderiam
interromper nossas operações e aquelas de nossos fornecedores ou clientes, ter um efeito negativo sobre os
gastos dos consumidores ou resultarem em instabilidade política ou econômica. Esses eventos poderiam reduzir a
demanda por nossos produtos ou dificultar o abastecimento regular de produtos por meio de nossas distribuidoras.
Além disso, incidentes de pandemias, doenças transmitidas por meio de alimentos ou sabotagem de alimentos
poderiam reduzir as vendas em nossos restaurantes e lojas. Doenças transmissíveis, como a gripe aviária, o vírus
da gripe H1N1 ou “gripe suína”, e-coli, encefalopatia espongiforme bovina ou “doença da vaca louca”, hepatite A ou
salmonela, poderiam fazer com que os clientes evitem produtos de carne ou peixe. Devido ao fato de que nossas
operações no setor de varejo de alimentos estão localizadas em terminais aeroportuários e postos de serviço em
rodovias, e nossos restaurantes estão localizados em shopping centers e em outras instalações públicas,
acreditamos que nosso negócio é particularmente vulnerável a qualquer evento que poderia resultar em uma
significativa diminuição no número de pessoas que viajam por via aérea, por meio de automóvel ou que frequentam
locais públicos. Por exemplo, a recente epidemia de gripe suína no México afetou de forma significativa as nossas
vendas naquele país e esperamos que qualquer de tais epidemias futuras tenham um efeito negativo para nós.
A ocorrência de danos ambientais envolvendo nossas atividades de venda de combustível pode nos
sujeitar ao pagamento de substanciais custos de recuperação ambiental, inclusive indenizações e sanções,
que podem afetar adversamente nossos negócios e o valor de mercado das Ações.
Nossas atividades de venda de combustível nas praças de serviços rodoviários podem causar impactos e danos
significativos ao meio ambiente. Alguns de nossos postos de gasolina operam sem licenças de operação, cujas
emissões estão pendentes pela CETESB. Fomos autuados pela CETESB, tanto por operar sem licença, como em
razão de contaminação de solo e água. Adicionalmente, somos parte em uma ação civil pública referente à
contaminação de solo. Para informações detalhadas, veja o item 4.3 deste Formulário.
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A legislação federal impõe responsabilidade objetiva àquele que direta ou indiretamente causar degradação
ambiental e, portanto, o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados,
independentemente de dolo ou culpa. A legislação federal também prevê a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa poluidora, atribuindo responsabilidade pessoal aos administradores, para viabilizar o
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Como consequência, nós, nosso acionista
controlador e nossos administradores poderemos ser obrigados a arcar com o custo da reparação ambiental. O
pagamento de indenizações ambientais substanciais ou despesas relevantes incorridas para custear a recuperação
do meio ambiente poderá impedir, ou levar-nos a retardar ou redirecionar planos de investimento em outras áreas,
o que poderá afetar adversamente nossos negócios e nossas operações.
b. ao nosso controlador, direto ou indireto, ou ao nosso grupo de controle
Os interesses de nosso principal acionista podem conflitar com os interesses do investidor.
Nosso principal acionista pode, entre outras coisas, eleger a maioria de nosso Conselho de Administração e decidir
sobre qualquer deliberação que exija a aprovação dos acionistas, inclusive reorganizações societárias, alienações,
o valor e momento do pagamento de dividendos. Embora nossos acionistas minoritários tenham direitos de venda
conjunta, por meio dos quais eles têm direito de vender suas ações a qualquer pessoa que adquirir o nosso controle
segundo as mesmas condições oferecidas ao nosso principal acionista, os interesses de nosso principal acionista
podem diferir dos interesses de nossos futuros acionistas minoritários em relação a aquisições, alienações,
financiamentos ou transações semelhantes.
c.

aos nossos acionistas

A captação de recursos adicionais por meio de uma oferta de ações poderá diluir a participação acionária
dos investidores em nossa Companhia
Poderemos, no futuro, captar recursos por meio da emissão pública ou privada de títulos de dívida, conversíveis ou
não em ações, ou de ações. A captação de recursos adicionais por meio da emissão de ações ou de títulos
conversíveis em ações poderá, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, ser feita com exclusão do direito de
preferência de nossos acionistas, inclusive dos investidores em nossas ações, e poderá, portanto, diluir a
participação acionária dos investidores em nossas ações.
Podemos não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas titulares de nossas Ações.
De acordo com nosso Estatuto Social, devemos pagar aos nossos acionistas 25% de nosso lucro líquido anual,
calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma de dividendo ou juros sobre o capital
próprio. Para mais informações, veja o item 3.4, “b” deste Formulário de Referência. O lucro líquido pode ser
capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou então retido, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações,
podendo não ser disponibilizado para pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Poderemos não
pagar dividendos a nossos acionistas em qualquer exercício, caso nosso Conselho de Administração determine que
não possuímos lucro líquido ou reservas de lucro nos termos da Lei das Sociedades por Ações para distribuir
dividendos, ou que a distribuição de dividendos seria incompatível com a nossa situação financeira naquele momento,
e nossos acionistas deliberem não distribuí-los. Nós não distribuímos dividendos nos últimos três exercícios sociais.
Os acontecimentos e a percepção de risco em outros países, especialmente nos Estados Unidos e em
países de mercados emergentes, podem nos afetar de forma negativa.
O valor de mercado de valores mobiliários emitidos por nós pode ser afetado por condições econômicas e de
mercado em outros países, inclusive os Estados Unidos e outros países da América Latina e de mercados
emergentes. Crises em outros países emergentes podem diminuir o interesse dos investidores pelos valores
mobiliários de emissores com operações na América Latina e Caribe, inclusive nossos valores mobiliários. Isso
poderia afetar de forma negativa as cotações das ações ordinárias de nossa emissão e dificultar nosso acesso aos
mercados de capitais e ao financiamento de nossas operações no futuro.
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Atos terroristas nos Estados Unidos e em quaisquer outros locais poderiam diminuir a atividade econômica nos
Estados Unidos e globalmente, inclusive no Brasil, México, Porto Rico, República Dominicana e Panamá. Estes
eventos poderiam ter um efeito negativo significativo sobre nossas operações e receitas, o que poderia nos afetar
adversamente. Além disso, a crise financeira global teve consequências significativas, inclusive no Brasil, Porto
Rico, República Dominicana, Panamá e México, como volatilidade do mercado de ações e crédito, escassez de
crédito, taxas de juros mais altas, desaquecimento econômico geral, volatilidade das taxas cambiais, entre outros,
que podem, direta ou indiretamente, nos afetar de forma negativa.
No caso do México, a correlação direta entre as condições econômicas no México e nos Estados Unidos tem
aumentado nos últimos anos devido ao NAFTA, e maior atividade econômica entre os dois países (inclusive
aumento de remessas de Dólares feitas por trabalhadores mexicanos nos Estados Unidos para suas famílias no
México). Como resultado, desacelerações econômicas nos Estados Unidos, o término do NAFTA ou outros eventos
relacionados poderiam ter um efeito negativo significativo sobre a economia mexicana, que, por sua vez, poderia
afetar nossa condição financeira e resultados operacionais.
A crise financeira e econômica internacional resultante das hipotecas subprime nos Estados Unidos causou
tumultos adicionais e afetou negativamente a economia global, particularmente os Estados Unidos, gerando efeitos
colaterais que afetaram os mercados de capitais e a economia dos países onde operamos, direta ou indiretamente,
como flutuações do preço de negociação de valores mobiliários emitidos por empresas em tais países, escassez de
financiamentos, desaquecimento econômico global geral, instabilidade da taxa de câmbio e pressões inflacionárias,
entre outros efeitos, todos os quais podem direta ou indiretamente nos afetar de forma negativa.
d. a nossas controladas e coligadas
O descumprimento de determinadas obrigações estabelecidas em nossos contratos financeiros pode
resultar na execução da garantia de alienação fiduciária das quotas de nossas controladas e ter um efeito
negativo significativo sobre a nossa condição financeira.
Em 31 de dezembro de 2010, tínhamos R$406,9 milhões em empréstimos e financiamentos a pagar no passivo
circulante e não circulante, cujos contratos firmados com instituições financeiras estabelecem certos compromissos
de manutenção de níveis de desempenho financeiro, tais como a relação da dívida líquida sobre o EBITDA e a
capacidade de geração de caixa para pagamento do serviço da dívida.
Alguns de nossos contratos financeiros estabelecem como garantia a alienação fiduciária da totalidade das quotas
de diversas de nossas controladas e a alienação fiduciária de recebíveis e prevêem determinadas limitações à
distribuição de dividendos. Caso tais contratos venham a ser descumpridos, os credores poderão executar as
garantias de alienação fiduciária das quotas de emissão das nossas controladas, e poderemos perder o controle de
nossas controladas, que são as titulares de todos os nossos ativos e operam todo o nosso negócio. A perda do controle
de qualquer de nossas controladas teria um efeito adverso relevante sobre nós. Para maiores informações acerca dos
nossos contratos financeiros e do nosso endividamento, veja o item 10.1 “f” deste Formulário de Referência.
Somos uma companhia holding e dependemos dos resultados de nossas subsidiárias, que podem não nos
ser distribuídos.
Somos uma companhia holding e nossa capacidade de cumprir nossas obrigações financeiras e distribuir
dividendos a nossos acionistas dependerá de nosso fluxo de caixa e resultados de nossas subsidiárias, bem como
da distribuição destes resultados a nós na forma de dividendos, inclusive na forma de juros sobre o capital próprio.
Não existe garantia de que quaisquer destes recursos nos será disponibilizado ou será suficiente para cumprir
nossas obrigações financeiras e para a distribuição de dividendos a nossos acionistas. Adicionalmente, a
distribuição de dividendos por algumas de nossas subsidiárias está limitada em razão de obrigações estabelecidas
em alguns contratos financeiros. Para mais informações acerca dos nossos contratos financeiros veja o item 10.1 “f”
deste Formulário de Referência.
Caso as alíquotas de imposto de renda aplicáveis a distribuição de dividendos nos países em que operamos sejam
majoradas, receberemos menos recursos oriundos do pagamento de dividendos por nossas subsidiárias
internacionais. Para mais informações acerca das alíquotas aplicáveis nos pagamentos de dividendos por nossas
subsidiárias internacionais, veja o item 3.4 deste Formulário de Referência.
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e. aos nossos fornecedores
Nossa dependência em relação a fornecedores e distribuidoras de alimentos pode aumentar a nossa
exposição a riscos dos quais não podemos controlar
Adicionalmente, nossa dependência em relação a fornecedores e distribuidoras de alimentos aumenta os riscos de
incidentes com doenças transmitidas por alimentos, uma vez que (i) podem ser causados por terceiros fornecedores e
distribuidoras de alimentos que operam fora de nosso controle; e (ii) múltiplos locais podem ser afetados, em vez de
uma única loja ou restaurante. Notícias divulgadas na grande mídia sobre pandemias ou doenças transmitidas por
alimentos encontrados em nossas unidades ou em locais públicos em geral poderiam afetar drasticamente as nossas
vendas em um ou diversos países nos quais operamos, nos forçar a fechar temporariamente um número
indeterminado de restaurantes e lojas bem como impactar negativamente a imagem de nossas marcas. A
disseminação de tais doenças frequentemente está fora de nosso controle e não podemos assegurar que novas
doenças mais resistentes a quaisquer medidas de precaução que possamos tomar não se desenvolverão no futuro.
Atuamos no ramo alimentício e, dessa forma, estamos sujeitos a processos judiciais e administrativos
ligados à saúde de nossos consumidores, inclusive decorrentes de atos de sabotagem. Tais contingências
relacionadas à saúde de nossos consumidores representariam um risco à nossa reputação e imagem no
mercado, favorecendo nossos concorrentes, bem como podem atingir valores significativos e impactar
negativamente nossa condição financeira.
Nossas operações são realizadas no Brasil, em Porto Rico, na República Dominicana, no início de 2011, também
no Panamá e no México, sendo que cada uma dessas jurisdições têm sistemas de proteção aos consumidores e
jurisprudência próprios no tocante a processos judiciais e administrativos relacionados à saúde dos consumidores,
sendo que as condenações em processos individuais ou em ações coletivas podem atingir valores significativos.
Eventuais condenações dessa natureza podem impactar adversa e significativamente nossa condição financeira,
além de resultar em dano à nossa imagem no mercado.
Além disso, estamos sujeitos à ameaça de sabotagem de alimentos por fornecedores, funcionários ou clientes,
como, por exemplo, a adição de objetos estranhos nos alimentos que vendemos. Relatos de acidentes causados
por sabotagem de alimentos afetaram negativamente no passado a reputação de cadeias de restaurantes e podem
nos afetar no futuro. Casos de sabotagem de alimentos, mesmo aqueles que ocorrem somente em restaurantes de
nossos concorrentes, poderiam, por resultar em publicidade negativa sobre o setor de restaurantes, afetar de forma
negativa as nossas vendas em plano local, regional, nacional ou internacional. A diminuição no tráfego de clientes
como resultado de preocupações com a saúde ou publicidade negativa pode afetar significativamente nossos
negócios, resultados operacionais e, consequentemente, nossa condição financeira.
f.

aos nossos clientes

A demanda por nossos produtos pode diminuir devido a alterações nas preferências dos consumidores.
Nossa posição competitiva depende de nossa contínua capacidade de oferecer itens que tenham um forte apelo
para os consumidores. Se as preferências de alimentação dos consumidores mudarem devido a tendências ligadas
à saúde ou dietas, e nossos consumidores começarem a buscar opções alternativas de restaurantes, nossos
resultados financeiros podem ser negativamente afetados. Adicionalmente, publicidade negativa por clientes em
relação a nossos produtos poderia também nos afetar de forma significativa.
g. ao nosso setor de atuação
O setor de varejo de alimentação é intensamente competitivo e podemos não conseguir continuar a
competir de forma bem sucedida.
Embora as condições competitivas no setor de varejo de alimentação variem em cada um dos cinco territórios nos
quais conduzimos nossas operações, competimos com muitas empresas sólidas, com relação a preços, imagem da
marca, qualidade, promoções de vendas, desenvolvimento de novos produtos e localização. Uma vez que o setor
de restaurantes possui poucas barreiras de entrada, nossos concorrentes são variados, operam em segmentos e
territórios específicos de mercado e incluem desde cadeias internacionais e nacionais de restaurantes até
operadores locais de restaurantes individuais. Nossos maiores concorrentes em segmento específico de nossa
atuação são Graal, GRSA, Galeto’s, America e Almanara, entre outros. Nenhum competidor atua simultaneamente
nos três segmentos que atuamos (aeroportos, rodovias e shoppings centers). Temos a expectativa de que a
concorrência aumente à medida que nossos concorrentes continuem a expandir suas operações, introduzindo
novos produtos e comercializando de forma mais agressiva as suas marcas.
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Se qualquer de nossos concorrentes oferecer produtos que tenham melhores preços ou sejam mais atraentes à
preferência dos consumidores, aumentar seu número de restaurantes, obtiver instalações mais apropriadas para
restaurantes, fornecer incentivos financeiros mais atrativos ao pessoal da administração ou funcionários
contratados ou tiver iniciativas de marketing mais eficientes que as nossas em qualquer dos mercados nos quais
operamos, poderemos sofrer um efeito substancial negativo sobre nossos resultados operacionais.
Os mercados para concessões e locações de imóveis do setor de alimentos no varejo são altamente
competitivos e a concorrência pode levar a condições de concessão e locação menos rentáveis.
Competimos com outras concessionárias na obtenção e manutenção de concessões em aeroportos e com
operadores de restaurantes em rodovias, no caso das rodovias. Alguns de nossos concorrentes possuem forte base
financeira ou sólidos relacionamentos com autoridades de controle de aeroportos, que beneficiam aqueles
concorrentes na competição por concessões. Não existe qualquer garantia de que conseguiremos renovar nossas
concessões existentes ou obter novas concessões, ou que, se renovarmos uma concessão, ela poderá ser mantida em
termos semelhantes. Se não conseguirmos renovar concessões ou não conseguirmos obter concessões adicionais,
nosso negócio, nossa condição financeira e nossos resultados operacionais seriam adversamente afetados.
Além do mais, como resultado da concorrência entre concessionárias, no caso de aeroportos, e operadores de
restaurantes em rodovias, no caso das rodovias, para a obtenção ou manutenção de concessões ou locações de
varejo de alimentos, as autoridades aeroportuárias e determinados locadores vêm conseguindo cada vez mais
demandar termos mais favoráveis de concessão ou locação, conforme o caso, para eles. Além de prazos mais
curtos, contratos de concessão em aeroportos frequentemente estabelecem valores mínimos garantidos
independentemente do número de clientes ou do valor de vendas por cliente, além de um percentual sobre o
faturamento mensal bruto auferido pelo estabelecimento. Atualmente, a maioria de nossas concessões dispõe
sobre o pagamento de um valor mínimo garantido que seja fixo, com base no número de passageiros usando um
aeroporto ou outros canais de viagens, ou baseado nas receitas brutas geradas por nossas lojas. Se o tráfego de
passageiros for menor que o esperado ou se existir uma queda nas vendas por cliente nestas instalações, nossa
lucratividade pode ser negativamente afetada de forma significativa.
h. à regulação de nosso setor de atuação
Nossas atividades estão sujeitas a uma extensa regulamentação. A aplicação da atual regulamentação ou
quaisquer alterações a ela podem nos afetar de forma negativa.
O setor de varejo de alimentação está sujeito a extensa regulamentação, especificamente no que diz respeito à
saúde, segurança de alimentos e responsabilidade ambiental. Essas leis e regulamentações regem, entre outras
coisas, a liberação de poluentes no ar e na água, bem como a presença, manipulação, liberação, eliminação e
exposição a substâncias tóxicas e manipulação, armazenamento e eliminação de alimentos. Essas leis e
regulamentações dispõem sobre multas e penalidades significativas no caso de seu não cumprimento. Terceiros
podem também pleitear reparação por danos pessoais, danos materiais ou formular outras reivindicações contra
proprietários ou empresas estabelecidas em imóveis associados com a liberação de substâncias tóxicas. Além
disso, estamos sujeitos a regulamentações de construções e zoneamento. Precisamos obter a aprovação de
diversas autoridades governamentais antes de iniciar a construção em um determinado imóvel, e a não obtenção
de tal aprovação pode nos afetar de forma negativa. Tais regulamentações ou quaisquer alterações a elas podem
nos afetar de forma negativa.
A locação e a utilização de uma ampla carteira de imóveis, autorizações e contratos de concessões nos
expõem a riscos de continuidade de nossas operações em determinadas localidades.
Substancialmente todas as nossas atividades no setor de varejo de alimentação estão sujeitas a contratos de
concessão e autorizações ou a contratos de locação de longa duração, escritos ou verbais. Podemos não conseguir
renovar estes contratos de concessão ou locação em termos aceitáveis ou simplesmente podemos não conseguir
renová-los, hipótese em que podemos ter de encontrar um novo local para locação ou vencer uma nova licitação,
sendo obrigados, em último caso, a fechar tal restaurante ou loja. Se conseguirmos negociar um novo contrato de
locação ou vencermos uma nova licitação no local existente, podemos estar sujeitos a um aumento de aluguel ou
tarifas. A maioria dos locais onde operamos em rodovias é alugada do mesmo locador e nossos contratos de
concessões de varejo de alimentação localizadas em terminais aeroportuários estão sujeitos a contratos com as
respectivas operadoras dos aeroportos; consequentemente, quaisquer decisões tomadas por estas pessoas com
desdobramentos negativos para nós poderiam ter um efeito negativo sobre nossos negócios.
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Adicionalmente, com relação às lojas localizadas em shoppings de rodovias, bem como em praças de serviços
rodoviárias e imóveis localizados em rodovias, a regular utilização e exploração desses espaços depende de o
proprietário desses imóveis mantê-los devidamente regularizados perante os órgãos e autoridades competentes,
inclusive no que se refere aos acessos para ingresso nas lojas localizadas em rodovias (concedidos pela
municipalidade ou pelas concessionárias de rodovias aos proprietários/locadores). As autorizações para a operação
da maioria das lojas onde operamos em rodovias foram outorgadas aos locadores dos imóveis, ou à Petrobras,
conforme o caso, de modo que, caso os locadores e/ou a Petrobras descumpram os termos e condições das
autorizações, poderão ser impostas sanções, incluindo a revogação da autorização, o que nos obrigaria a encerrar
as atividades nas praças de serviços rodoviárias, o que nos afetaria de forma adversa. Eventuais embargos à
utilização e/ou proibição da ocupação dos imóveis nos quais possuímos ou não contratos escritos ou verbais, ou a
ocorrência de eventos que impeçam ou prejudiquem sua utilização ou acessibilidade, podem impedir ou prejudicar
a operação de uma ou mais de nossas lojas, bem como restringir ou inviabilizar o acesso dos consumidores às
nossas lojas, o que poderá acarretar impacto adverso nos nossos resultados financeiros e operações.
Operamos algumas de nossas lojas segundo contratos de concessão que não são exclusivos, e estão
sujeitos a renovação condicional e revogação. A perda de nossas concessões em aeroportos poderia afetar
de forma negativa as nossas receitas e a capacidade de operar nosso negócio.
Operamos algumas de nossas atividades de acordo com concessões não exclusivas concedidas por autoridades
aeroportuárias com contratos de concessão a longo prazo, e a renovação ou disponibilidade contínua desses
contratos não são automáticas. A legislação brasileira dispõe que nossas concessões podem ser rescindidas antes
do final da data de vencimento original, por meio de expropriação ou anulação pelo Governo Federal, ou
inadimplência pela concessionária. Segundo a legislação brasileira, ocorre expropriação quando o governo ou, no
nosso caso, a autoridade aeroportuária, considerar apropriado fornecer o serviço diretamente ou substituí-lo por
outro tipo de serviço, mediante a publicação e entrada em vigor de legislação para tal efeito com o consequente
pagamento prévio como indenização.
A inadimplência pode ser declarada se a concessionária deixar de cumprir os termos e condições estabelecidos no
contrato de concessão, bem como as obrigações legais e normativas aplicáveis, e não exige pagamento prévio de
indenização pelo governo ou pelo poder concedente específico. Uma anulação pode ser declarada pelo governo ou
pela autoridade aeroportuária, no nosso caso, se o ato que outorgar a concessão não estiver em conformidade com
as exigências legais apropriadas. Nossas concessões podem também ser rescindidas antecipadamente pelas
autoridades aeroportuárias em certas circunstâncias, inclusive, entre outras:
x

cessão, transferência ou subcontratação a terceiros, no todo ou em parte, dos direitos ou obrigações dispostos
segundo o contrato pertinente;

x

não conformidade com qualquer das disposições dos contrato de concessão;

x

uso da área de concessão para quaisquer objetivos outros que não o objeto do contrato;

x

celebração de um contrato com um terceiro com respeito à área de concessão ou serviços a serem explorados
sem a aprovação prévia das autoridades aeroportuárias competentes;

x

realização de quaisquer alterações nas instalações sem a aprovação prévia das autoridades aeroportuárias
competentes;

x

inadimplência no pagamento das tarifas mensais pelo período estabelecido no contrato pertinente; ou

x

não fornecimento de nossos serviços com um nível adequado de qualidade ou a não obtenção do equipamento
necessário para a prestação satisfatória de tais serviços.

Além disso, nossos contratos de concessão no Brasil podem ser automaticamente rescindidos se um dos seguintes
eventos ocorrer:
x

a desativação do aeroporto;

x

razões de segurança nacional que não permitam a continuação do negócio;
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x

nossa falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; e

x

por fim, alguns podem ser rescindidos por interesse de quaisquer das partes, mediante expresso aviso com
antecedência mínima de 30 ou 60 dias, conforme o caso.

Somos parte de contratos de concessão firmados com a Infraero, que prevêem nossa permanência nas
dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no Estado de São Paulo, com vigência até o ano de 2019.
Em 09 de abril de 2010, recebemos uma notificação da Infraero, solicitando nossa manifestação quanto à
assinatura de eventual Termo de Ajustamento de Conduta que seria proposto pelo Ministério Público Federal –
MPF, no âmbito de possível questionamento quanto à regularidade dos contratos de concessão firmados entre a
antecessora de nossa subsidiária RA Catering e a Infraero. Até o momento não fomos procurados formalmente
para assinatura de tal TAC. Na hipótese de propositura do referido TAC pelo MPF e, em não havendo concordância
em relação a este, o MPF poderia propor uma ação judicial com o intuito de rescindir os contratos de concessão
que o MPF entender irregulares, além do pagamento de perdas e danos ao erário por irregularidade nessas
contratações. Para mais informações, vide item 4.3 (vi) deste Formulário de Referência.
Caso tal ação judicial venha a ser proposta e sejamos condenados, sofreríamos um impacto adversol relevante em
nossas condições financeiras e operacionais. A perda de nossas concessões resultaria em queda da receita
operacional e nossos negócios e situação financeira seriam adversamente afetados. A perda de nossas
concessões resultaria em queda da receita operacional e nossos negócios e situação financeira seriam
adversamente afetados.
i.

aos países estrangeiros onde atuamos

Nosso negócio está sujeito aos riscos geralmente associados a negócios que envolvem operações
internacionais.
Conduzimos nossas atividades no Brasil, no México, em três países do Caribe (Porto Rico e República Dominicana e
Panamá, onde recentemente obtivemos concessões para operar). Em 31 de dezembro de 2010, 78,8% de nossas
receitas líquidas foram geradas no Brasil, 8,4% no México e 12,8% em Porto Rico e na República Dominicana. Assim,
nosso negócio está e continuará sujeito aos riscos geralmente associados a negócios internacionais, inclusive:
x

regulamentações aplicáveis às atividades do setor de varejo de alimentação;

x

alterações nas condições sociais, políticas e econômicas, inclusive recessões;

x

atrasos em transportes;

x

apagões ou reduções temporárias de energia ou de outros serviços públicos;

x

restrições à conversão de moedas e volatilidade dos mercados de câmbio;

x

quotas de importação-exportação;

x

alterações nas condições trabalhistas locais;

x

alterações em leis e regulamentações tributárias e outras leis e regulamentações gerais;

x

expropriação e nacionalização de nossos ativos em uma jurisdição em particular; e

x

restrições ao repatriamento de dividendos ou lucros.

Alguns dos países nos quais operamos estiveram sujeitos à instabilidade social e política no passado e interrupções
nas operações nestes países podem ocorrer no futuro. Nossas vendas poderiam ser negativamente afetadas por
muitos destes fatores, o que impactaria adversamente os nossos resultados.
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Alterações em políticas governamentais nos principais países nos quais operamos podem nos afetar de
forma negativa.
Governos no Brasil, Caribe e México exerceram, e continuam a exercer, uma influência significativa sobre a
economia de seus respectivos países. As ações governamentais, acontecimentos políticos, alterações normativas e
legais ou práticas administrativas do Brasil, Porto Rico, República Dominicana, México e, futuramente, Panamá em
relação à economia em geral e no setor de serviços de alimentação em particular poderiam ter um impacto
significativo sobre nós. Não podemos garantir que alterações nas políticas governamentais nestes países não nos
afetarão de forma negativa.
Em particular, os governos do Brasil e do México exerceram e continuam a exercer influência significativa sobre as
suas respectivas economias. Este envolvimento, bem como as políticas e condições econômicas do Brasil e
México, poderiam nos afetar de forma negativa. Os governos do Brasil e do México frequentemente intervêm em
suas respectivas economias e ocasionalmente fazem mudanças significativas nas políticas e regulamentações. As
ações dos governos do Brasil e México para controlar a inflação e outras políticas e regulamentações
frequentemente envolveram, entre outras medidas, aumentos nas taxas de juros, alterações nas políticas fiscais,
controles de preços, desvalorização da moeda, controles de capital e limites sobre as importações. Poderemos ser
negativamente afetados por alterações nas políticas ou regulamentações envolvendo ou afetando fatores como:
x

taxas de juros;

x

taxas cambiais e controles e restrições sobre a movimentação de capital para fora do Brasil ou do México;

x

flutuações da moeda;

x

inflação;

x

liquidez dos mercados de capitais;

x

políticas tributárias e normativas; e

x

outras políticas, acontecimentos sociais e econômicos no Brasil, no Caribe ou no México.

A inflação e as medidas governamentais para controlar a inflação podem afetar de forma negativa as
economias nos países onde operamos, nosso negócio e nossas operações.
Brasil, República Dominicana, Porto Rico e México passaram por altas taxas de inflação em suas histórias. Não
podemos assegurar que tais países não passarão novamente por altas taxas de inflação. As medidas tomadas
pelos governos desses países para controlar a inflação frequentemente incluem a manutenção de uma política
monetária austera com altas taxas de juros, restringindo a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento
econômico. Inflação, medidas para combatê-la e especulação do público sobre possíveis medidas adicionais
também contribuíram significativamente para as incertezas econômicas em muitos destes países e para uma maior
volatilidade em seus mercados de valores mobiliários. Períodos de inflação mais alta podem também diminuir a
taxa de crescimento das economias locais, que poderiam levar a uma redução na demanda por nossos produtos e
diminuição das vendas. Adicionalmente, um aumento da inflação provavelmente também aumentaria alguns de
nossos custos e despesas, que podemos não conseguir repassar totalmente aos nossos clientes, o que poderia
afetar de forma negativa as nossas margens operacionais e o nosso lucro operacional.
Na medida em que nossos resultados operacionais e condição financeira são significativamente afetados pelo
poder de compra dos consumidores, a inflação, flutuações da taxa de juros e políticas monetárias governamentais
podem afetar de forma negativa e significativa o poder de compra dos consumidores e, consequentemente, nossos
negócios e resultados operacionais.
No caso do México, se as taxas de inflação permanecerem altas, a demanda dos consumidores por nossos
produtos pode diminuir e nossos custos podem aumentar. O México tem experimentado historicamente níveis de
inflação mais altos que as taxas anuais de inflação de seus principais parceiros comerciais. A taxa anual média de
inflação, conforme medida por variações no índice de preços ao consumidor mexicano foi de 5,3% em 2008, 3,6%
em 2009 e 4,2% em 2010. Altas taxas de inflação poderiam afetar de forma negativa o nosso negócio e resultados
operacionais com a redução do poder de compra do consumidor, o que poderia afetar de forma negativa a
demanda do consumidor por nossos produtos, aumentando nossos custos acima dos níveis que poderíamos
repassar aos nossos clientes e diminuindo nossa margem operacional.
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Flutuações da taxa de câmbio em relação ao Dólar no Brasil, México, República Dominicana e variações
significativas nas taxas de juros poderiam afetar de forma negativa nossos resultados operacionais.
A instabilidade da taxa de câmbio pode ter um efeito negativo significativo sobre as economias que operamos e
nossos resultados operacionais. Por exemplo, a moeda brasileira durante as últimas décadas experimentou
variações frequentes e significativas em relação ao Dólar e a outras moedas estrangeiras. Entre 2000 e 2002, o
Real depreciou significativamente em relação ao Dólar, atingindo uma taxa de câmbio de venda de R$3,53 por
US$1,00 no final de 2002. Entre 2003 e meados de 2008, o Real valorizou de forma significativa frente ao Dólar
devido à estabilização do ambiente macroeconômico e a um forte aumento em investimentos estrangeiros no Brasil,
com a taxa de câmbio atingindo R$1,56 por US$1,00 em agosto de 2008. Entretanto, em 2009 o real teve um
aumento de 25,5 em relação ao dólar. Em 31 de dezembro de 2010 a taxa de câmbio era R$1,67 para US$1,00.
A desvalorização da moeda local do Brasil, do México e da República Dominicana em relação ao Dólar poderia criar
pressões inflacionárias nesses países e causar aumentos nas taxas de juros, as quais poderiam afetar
negativamente o crescimento dessas economias como um todo e prejudicar a nossa condição financeira e
resultados operacionais. Por outro lado, a valorização da moeda local do Brasil, do México e do Caribe em relação
ao Dólar e a outras moedas estrangeiras poderia prejudicar o crescimento desses países impulsionados por
exportações. Dependendo das circunstâncias, a desvalorização ou valorização da moeda local do Brasil, do México
e do Caribe poderia significativa e negativamente afetar o crescimento dessas economias e nós.
As flutuações na moeda ou a desvalorização e depreciação do peso mexicano também poderiam nos afetar de
forma negativa. Além disso, desvalorizações do peso mexicano em relação ao Dólar ou a outras moedas
estrangeiras nas quais podemos incorrer em dívidas ou comprar produtos poderia fazer com que incorramos em
perdas com câmbio. Uma severa desvalorização ou depreciação do peso mexicano poderia também resultar em
intervenção governamental ou interrupção nos mercados de câmbio.
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Atualmente, a Companhia não identifica cenário de aumento ou redução dos riscos mencionados no item “4.1”.
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Somos parte em diversos processos administrativos e judiciais no desenvolvimento normal de nossas atividades.
Tais processos dizem respeito principalmente a autuações fiscais, trabalhistas e ações de indenização. Do total de
contingências classificadas como perdas remotas, possíveis e prováveis, que, em 31 de dezembro de 2010 era
equivalente a R$37,9 milhões, o valor de R$25,3 milhões foi integralmente provisionado.
Nossas provisões são registradas com base na posição de nossos assessores jurídicos e na análise individual de
cada contingência e compostas pelos seguintes elementos: (i) contingências passivas, cuja perda é considerada
como provável por nossos advogados externos e internos, e cujos valores são integralmente provisionados; e
(ii) contingências passivas relacionadas a sociedades que adquirimos, cuja perda é considerada como possível e
cujos valores são provisionados pelo seu valor justo, por serem considerados como obrigações presentes nos
termos do pronunciamento técnico contábil sobre combinação de negócios.
Adicionalmente, previamente à aquisição da Rede Viena por nós, foi realizada uma reestruturação societária pelos
vendedores da Rede Viena, por meio da qual nenhum passivo foi transferido para nós e permaneceram com
sociedades controladas pelos vendedores da Rede Viena. Embora atualmente não sejamos parte em tais processos,
que estão sob os cuidados dos vendedores da Rede Viena, podem ser proferidas decisões judiciais determinando que
somos sucessores dos referidos passivos e nos responsabilizando pelo pagamento dos valores objeto de tais
processos. Não obstante, poderemos ser incluídos no pólo passivo de processos que ainda não tenham sido
ajuizados, havendo um risco de potencial contingência com relação à Rede Viena. Tendo em vista que a sociedade
que é, ou poderá vir a ser, ré em tais processos não é nossa controlada, e que os riscos associados, com base na
opinião de nossos assessores jurídicos, não representam nesta data obrigações presentes da Companhia, não
provisionamos qualquer valor em caso de decisão desfavorável nesses processos. Ainda que tenhamos, nos termos
do contrato de compra e venda da Rede Viena direito de obter indenização dos vendedores em determinadas
circunstâncias e por um determinado período, não podemos assegurar que seremos ressarcidos no caso de uma
eventual condenação. Caso sejamos responsabilizados em tais processos, poderemos ser afetados de forma adversa.
Apresentamos a seguir uma breve descrição dos processos mais relevantes em que nós e nossas controladas
figuramos como parte, de acordo com sua natureza.
(i) Contingências Trabalhistas
Figuramos como parte em aproximadamente 642 reclamações trabalhistas. De maneira geral, os processos
trabalhistas versam sobre horas extras, adicional de periculosidade e diferenças de verbas rescisórias, entre outros.
De acordo com a análise de nossos advogados externos, em 31 de dezembro de 2010, o valor total de
contingências remotas, possíveis e prováveis era de aproximadamente R$22,2 milhões, dos quais R$15,3 milhões
se encontram provisionados. O valor das contingências com perda possível era de R$5,0 milhões.
Dentre as ações de natureza trabalhista que representavam contingências relevantes para a nossa Companhia em
31 de dezembro de 2010, destacam-se em razão do valor:
PROCESSO N.º 0173820090710200
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda
do processo
Valor provisionado, se houver provisão

71ª Vara do Trabalho de São Paulo
1ª instância
12/08/2009
Marconi Torres Galindo Filho x Pimenta Verde Alimentos Ltda.
R$523.805,27
O reclamante pleiteia pagamento de horas extras (inclusive Intervalo Refeição), adicional
noturno, e seus respectivos reflexos, integrações das comissões, acúmulo de função, salário
substituição, indenização por dano moral, adicional por tempo de serviço, multa do artigo 477
da CLT e aplicação do artigo 467 da CLT.
Possível
Pagamento do valor calculado na execução.
Não há provisão constituída para este processo, tendo em vista o diagnostico possível de
perda.
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PROCESSO N.º 01387200906702005
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos
Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda
do processo
Valor provisionado, se houver provisão

67ª Vara do Trabalho de São Paulo
1ª instância
24/06/2009
Maria Aparecida Pereira x Viena Norte Ltda.
R$796.771,34
O reclamante pleiteia indenização, pensão vitalícia, indenização por dano moral, integrações
do salário por fora e horas extras, além dos respectivos reflexos.
Possível
Pagamento do valor calculado na execução.
Não há provisão constituída para este processo, tendo em vista o diagnostico possível de perda.

Adicionalmente, foram firmados quatro acordos entre o Ministério Público, nós e nossas subsidiárias – Termo de
Ajustamento de Conduta (“TAC”), em que nos comprometemos a agir de acordo com as leis trabalhistas, sob pena
de multa.
TAC referente ao Inquérito Civil N.º 001878.2008.15.000/0-08
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos
Chances de perda
Análise do impacto em caso de perda do processo
Valor provisionado, se houver provisão

Ministério Público do Trabalho – 15ª Região SP
N/A
02/06/2010
Centro de Serviços Frango Assado Norte Ltda. x Ministério Público do Trabalho
Concessão de intervalo para repouso e alimentação durante a jornada de trabalho conforme
previsto no art. 71 da CLT.
Prazo de cumprimento de 6 meses, com multa de R$ 200,00 por dia de descumprimento.
N/A, uma vez que, caso a Companhia não cumpra o determinado, terá que pagar a multa.
Pagamento do valor da multa e custos com as mudanças impostas pelo TAC.
N/A.

TAC referente ao Inquérito Civil N.º 92.2010.12.000-2
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos

Principais fatos
Chances de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado, se houver provisão

Ministério Público do Trabalho – 12ª Região SC
N/A
08/11/2010
Pimenta Verde Alimentos Ltda. x Ministério Público do Trabalho
Remunerar como extraordinárias as horas extras excedentes a 8ª diária e 44ª semanal, com os
acréscimos legais, bem como adicional noturno de 20%; obedecer rigorosamente a jornada
máxima diária e mensal do trabalhador; conceder o intervalo mínimo de 11 horas entre duas
jornadas de trabalho; outras disposições a respeito de jornada de trabalho.
Prazo de cumprimento indeterminado, com multa de R$ 2.000,00 por empregado prejudicado.
N/A, uma vez que, caso a Companhia não cumpra o determinado, terá que pagar a multa.
Pagamento do valor da multa e custos com as mudanças impostas pelo TAC.
N/A

TAC referente ao Inquérito Civil N.º 1583/2008
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos

Principais fatos
Chances de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado, se houver provisão

Ministério Público do Trabalho – 1ª Região RJ
N/A
21/09/2009
Niad Restaurantes Ltda. x Ministério Público do Trabalho
Pagamento integral das parcelas e montantes rescisórios quando da rescisão do contrato de
trabalho; não prorrogação da jornada de trabalho por mais de duas horas diárias, salvo
exceção das hipóteses expressamente ressalvadas pelo ordenamento jurídico; concessão de
descansos semanal de 11 horas entre jornadas de trabalho.
Prazo de cumprimento indeterminado, com multa de R$ 100,00 a R$ 800,00 dependendo da
matéria.
N/A, uma vez que, caso a Companhia não cumpra o determinado, terá que pagar a multa.
Pagamento do valor da multa e custos com as mudanças impostas pelo TAC.
N/A
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TAC referente ao Inquérito Civil N.º 16763/2007
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos

Principais fatos
Chances de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado, se houver provisão

Ministério Público do Trabalho – 2ª Região SP
N/A
15/04/2008
RA Alimentação x Ministério Público do Trabalho
Não tratar empregados com rigor excessivo de modo a evidenciar assédio moral, caracterizado
como atos comissivos ou omissivos, atitudes, gestos e comportamentos que traduzam atitudes de
contínua e ostensiva perseguição que possa acarretar danos relevantes às condições físicas,
psíquicas, morais e existenciais dos obreiros; não promover coação para que os trabalhadores
vendam produtos determinados e discriminação em razão de não atingimento de metas estipuladas
pela RA Alimentação.
Prazo de cumprimento indeterminado, com multa de R$ 1.000,00 por empregado encontrado
em situação irregular.
N/A, uma vez que, caso a Companhia não cumpra o determinado, terá que pagar a multa.
Pagamento do valor da multa.
N/A

Por fim, destacamos o inquérito civil mencionado abaixo:
INQUÉRITO CIVIL Nº 004321.2009.02.000/00
Juízo

Ministério Público do Trabalho – 2ª Região – São Paulo

Instância

N/A

Data de instauração

10/03/2010

Partes no processo

Pimenta Verde Alimentos Ltda. x Ministério Público do Trabalho

Valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

Principais fatos

N/A

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Tratando-se o objeto do inquérito de suposta existência de assédio moral, é fato não se tratar
de ilícito administrativo, não havendo como valorar com precisão eventual passivo trabalhista.

Valor provisionado, se houver provisão

N/A

(ii) Contingências Tributárias
Os nossos processos fiscais versam, principalmente, sobre o PIS, COFINS, exigência de suposto crédito tributário a
título de IRPJ, CSLL, ICMS e contribuições previdenciárias, entre outros.
Em 31 de dezembro de 2010, possuíamos R$9,4 milhões provisionados para contingências tributárias. De acordo
com a análise de nossos advogados externos, estes valores são avaliados como perdas prováveis. O valor total das
contingências avaliadas como perdas possíveis era de R$1,8 milhão em 31 de dezembro de 2010.
Dentre as ações de natureza tributária que representavam contingências relevantes para a nossa Companhia em
31 de dezembro de 2010, destacam-se em razão do valor:
PROCESSOS N.º 12898.000079/2008-66, 12898.000080/2008-91, 12898.000078/2008-11 e 12898.000077/2008-77
Juízo
Instância

Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro
Delegacia de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro – 1ª instância
administrativa
Data de instauração
07/01/2009, 16/12/2008, 07/01/2009 e 15/12/2009, respectivamente
Partes no processo
Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro x Odanrio Restaurantes Ltda.
Valores, bens ou direitos envolvidos
R$1.555.231,09
Principais fatos
Autos de Infração lavrados por suposta insuficiência de recolhimento ou de declaração do PIS,
COFINS, IRPJ e CSLL, apurado pelo cotejo entre os dados declarados em DIPJ e os
declarados em DCTF, relativos aos períodos de apuração de janeiro à dezembro de 2005.
Atualmente, os processos aguardam julgamento após apresentação de Impugnação pela
Companhia.
Chance de perda
Possível
Análise do impacto em caso de perda do Pagamento do valor sob discussão.
processo
Valor provisionado, se houver provisão
Não há provisão constituída para este processo, tendo em vista o diagnostico possível de perda.
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PROCESSO N.º 10875.000113/00-43
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Receita Federal do Brasil
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais– 2ª instância administrativa
13/03/2000
RA Alimentação Ltda. x Delegado da Receita Federal de Guarulhos
R$1.753.359,77
Restituição dos pagamentos efetuados a maior da Contribuição ao FINSOCIAL, entre janeiro
de 1990 e setembro de 1991 para compensação de débitos de IRRF, PIS, IRPJ e COFINS.
Atualmente, aguarda-se a lavratura do Acórdão proferido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais determinando o retorno dos autos à 1ª instância administrativa para novo
julgamento e análise do mérito do pedido de restituição.
Chance de perda
Possível
Análise do impacto em caso de perda do Pagamento do valor sob discussão.
processo
Valor provisionado, se houver provisão
Não há provisão constituída para este processo, tendo em vista o diagnostico possível de perda.
PROCESSO N.º 1000014-480842/02
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Tribunal de Impostos e Taxas – 2ª instância administrativa
04/09/2002
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo x Redemar Importação e Comércio Ltda.
R$490.815,06
Cobrança de ICMS decorrente de importação de peixes. Atualmente, aguarda-se julgamento
do pedido de retificação de julgado pela Câmara Especial do Tribunal de Impostos e Taxas.
Chance de perda
Remota
Análise do impacto em caso de perda do Pagamento do valor sob discussão.
processo
Valor provisionado, se houver provisão
Não há provisão constituída para este processo, tendo em vista o diagnostico possível de perda.

(iii) Contingências Cíveis
Os nossos processos cíveis versam, em geral, sobre ações renovatórias de aluguel, indenizações por danos morais
e/ou matérias decorrentes de acidentes no estabelecimento, ações relacionadas ao uso de marcas, ações
relacionadas aos direitos do consumidor, ações objetivando a suspensão liminar de concorrências públicas e ações
questionando contratos de concessão.
De acordo com a análise de advogados externos, em 31 de dezembro de 2010, o valor total envolvido de
contingências remotas, possíveis e prováveis relacionadas a processos de natureza cível era de aproximadamente
R$2,4 milhões, sendo que aproximadamente R$0,6 milhão está provisionado. O valor total das contingências
avaliadas como perdas possíveis era de R$1,7 milhão em 31 de dezembro de 2010.
Dentre as ações de natureza cível que representavam contingências relevantes para a Companhia em 31 de
dezembro de 2010, destaca-se em razão do valor e/ou da matéria:
PROCESSO N.º 583.00.2003.079032-0
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos
Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado, se houver provisão

14ª Vara Cível de São Paulo (SP)
1ª instância
04.07.2003
Autor: Miguel Antonio Silviano
Réu: Restaurante do Aeroporto Ltda.
R$528.348,00 em 6.11.2009
Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrente de acidente de
trânsito.
Possível
Em caso de perda, o impacto não causará efeito material adverso aos negócios da Companhia.
Não há provisão
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(iv) Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Criminal
Não figuramos como parte em nenhum processo judicial de natureza criminal. Estamos envolvidos em três
inquéritos policiais, dois na Comarca do Rio de Janeiro e um em Santos, que investigam a existência de indícios de
hipotéticos crimes contra consumidores em alguns de nossos estabelecimentos, tais como furto/roubo de pertences
de consumidores por terceiros dentro de nossos estabelecimentos e produtos colocados à venda alegadamente
com prazo de validade vencido. Em razão de cumprirmos com todas as normas de proteção ao consumidor e
correlatas, acreditamos que referidos inquéritos policiais serão arquivados por falta de indícios de autoria e
materialidade sem a propositura de ações criminais.
Não temos valores provisionados para esses inquéritos policiais por se tratarem de procedimentos meramente
investigatórios e não haver, até a presente data, qualquer indício de autoria ou materialidade da ocorrência de
crimes envolvendo consumidores que tenham frequentado nossos estabelecimentos. Em adição, nossos
assessores legais classificaram a chance de esses inquéritos policiais originarem ações criminais como remota.
(v) Contingências Ambientais
A Faspar e nós, em razão da aquisição do Frango Assado, figuramos como parte em diversos processos
administrativos em face das empresas do Frango Assado que versam sobre matéria ambiental, os quais decorrem,
principalmente, de Autos de Infração lavrados pela CETESB por lançamento de efluentes líquidos na água em
desacordo com as normas vigentes, irregularidades no licenciamento ambiental e por contaminação do solo e da água.
O Contrato de Compra e Venda celebrado quando da aquisição do Frango Assado apresenta cláusulas que
determinam a responsabilidade dos vendedores pelas contingências ambientais relativas às atividades realizadas
até a assinatura do contrato. Em conformidade com o contrato, sempre que fomos notificados de alguma infração
de responsabilidade da Faspar, encaminhamos notificação à Faspar, solicitando as providências cabíveis em cada
caso. Até a data deste Formulário de Referência, a Faspar adotou tais providências diligentemente, cumprindo com
os termos do contrato.
Na data deste Formulário de Referência, todos os processos de natureza ambiental dos quais somos parte estão
cobertos por cláusulas de indenização do Contrato de Compra e Venda do Frango Assado, conforme acima descrito.
Somos parte em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para reparação de
danos ao meio ambiente por contaminação de solo e água subterrânea causada pelo posto de gasolina da loja do
Frango Assado localizado na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo. Tal ação, contratualmente de
responsabilidade da Faspar, ainda está pendente de julgamento.
De acordo com a opinião de nossos advogados externos, nesta data, nenhum dos processos de natureza ambiental
representa chance de perda provável, motivo pelo qual não provisionamos quaisquer valores relativos a tais
contingências.
Dos processos judiciais e procedimentos administrativos de natureza ambiental dos quais somos parte, todos estão
relacionados à operação de postos de gasolina e, contratualmente, são de responsabilidade da Faspar, conforme
descrito acima. Indicamos, a seguir, uma descrição das autuações: (i) Poluição do solo - fomos autuados pela
CETESB em decorrência de lançamento de poluentes (combustíveis) no solo, causando contaminação de água
subterrânea; (ii) Gás Natural Veicular - fomos autuados pela CETESB em razão da implantação de sistema de
abastecimento de gás natural veicular sem as licenças emitidas pela CETESB; e (iii) Licenciamento - fomos
autuados pela CETESB em razão da ausência de licenças ambientais autorizando a operação em alguns dos
nossos postos de gasolina. Atualmente, três dos nossos postos de gasolina operam sem as respectivas licenças de
operação, apesar de possuírem licenças prévias e de instalação devidamente emitidas pela CETESB. As referidas
licenças de operação já foram solicitadas e se encontram em fase de análise por tal órgão ambiental.
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Dentre as ações de natureza ambiental que representavam contingências relevantes para a nossa Companhia em
31 de dezembro de 2010, destacam-se em razão do objeto e valores envolvidos:
PROCESSO N.º. 604.01.2006.012079-3 (n° de ordem 1051/2006)
Juízo
Instância
Data de distribuição
Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo

Valor provisionado, se houver provisão

3ª Vara Cível da Comarca de Sumaré (SP)
1ª instância
18.07.06
Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo
Réus: Centro de Serviços Frango Assado Norte Ltda. e Cosan Combustíveis e Lubrificantes S/A
Valor da causa: R$ 1.000,00
Ação Civil Pública proposta em razão de vazamento de combustível e descumprimento de
exigências impostas pela CETESB, com a contaminação do solo e águas subterrâneas. Foi
proferida decisão liminar, em 01.08.06, a qual obriga as Rés ao cumprimento de obrigações de
fazer que envolvem medidas de remediação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 para
cada descumprimento. As rés apresentaram propostas de acordo, que pendem de
manifestação por parte do Ministério Público.
Possível
Em caso de perda, a Ré será obrigada (juntamente com a Cosan) a realizar as obrigações
pleiteadas pelo Ministério Público, que envolvem, principalmente, a reabilitação da área
afetada e a indenização a moradores locais eventualmente prejudicados, sob pena de
pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 para cada obrigação de fazer não
cumprida.
Não há valor provisionado, tendo em vista que este processo é contratualmente de
responsabilidade da Faspar.

(vi) Contingências Regulatórias (Infraero)
Figuramos como parte ativa em poucos processos judiciais que versam sobre matéria regulatória, os quais dizem
respeito principalmente a questionamentos perante terceiros, relativos a direitos em processos licitatórios, a fim de
prosseguirmos nos certames.
Fomos notificados pela Infraero, em abril de 2010, solicitando nossa manifestação quanto à assinatura de eventual
Termo de Ajustamento de Conduta que seria proposto pelo Ministério Público Federal - MPF, no âmbito de possível
questionamento quanto à regularidade dos contratos de concessão firmados entre a antecessora de nossa
subsidiária RA Catering e a Infraero, que prevêem nossa permanência nas dependências do Aeroporto
Internacional de Guarulhos até o ano 2019. De acordo com as informações analisadas, o MPF pretendia propor a
assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, o qual não recebemos até a presente data. Na
hipótese de propositura do referido TAC pelo MPF e, em não havendo concordância em relação a este, o MPF
poderia então vir a propor uma ação judicial com o intuito de rescindir tais contratos de concessão, além do
pagamento de perdas e danos ao erário por irregularidade nessas contratações. Esta notificação foi também
enviada para diversos outros operadores de lojas e estabelecimentos em aeroportos operados pela Infraero.
Respondemos a esta solicitação indicando que não acreditamos que nossos contratos tenham irregularidades,
inclusive com base em parecer jurídico que obtivemos manifestando pela regularidade de tais contratos. Desde
então não recebemos qualquer outra comunicação formal sobre o tema.
Não houve nenhum outro contato formal de qualquer autoridade pública sobre essa questão, tampouco há
evidências de qualquer procedimento administrativo ou judicial iniciado em relação ao assunto até a data deste
Formulário de Referência. Inclusive, não houve qualquer manifestação adicional àquela proposta na notificação,
nem sequer qualquer proposta de acordo, por parte do MPF, até a data deste Formulário de Referência. Nossos
assessores externos entendem que tais contratos de concessão constituem obrigação legal, válida e vinculante,
além de haver bons argumentos em defesa da regularidade dos contratos de concessão em vigor.
Não possuíamos provisões para contingências relacionadas a processos de natureza regulatória em 31 de
dezembro de 2010.
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias
sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou
investidores
Na data deste Formulário de Referência, nós não somos parte em processos de qualquer natureza cujas partes
contrárias sejam nossos administradores, ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou nossos
acionistas.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

Até a data deste Formulário de Referência não há processos sigilosos relevantes em que nós sejamos parte.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

Na data deste Formulário de Referência não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou
conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam
relevantes para nós.
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4.7 - Outras contingências relevantes

Não existem outras contingências relevantes que não tenham sido divulgadas.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

Não aplicável, pois somos uma Companhia com sede no Brasil e nossas ações são custodiadas neste País.
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Riscos do Ambiente Macroeconômico
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do Governo
Federal do Brasil, ou Governo Federal, que modifica as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras. As ações do
Governo Federal para controlar a inflação e estabelecer outras políticas monetárias envolveram no passado, entre
outras, aumentos nas taxas de juros, mudanças na política fiscal, desvalorizações monetárias, controles de
remessas e ingresso de capital, imposição de limitações às importações e outras medidas. Não temos controle
sobre tais intervenções, tampouco podemos prever quaisquer medidas ou políticas que o Governo Federal possa
adotar no futuro.
Nesse sentido, poderemos ser afetados adversamente por mudanças significativas nas políticas ou
regulamentações que envolvam ou afetem os seguintes fatores: (i) instabilidade econômica, política e social;
(ii) índices de inflação; (iii) acontecimentos diplomáticos prejudiciais; (iv) controles cambiais e restrições à remessa
de divisas ao exterior; (v) política fiscal e alterações da legislação tributária; (vi) taxas de juros; (vii) liquidez dos
mercados de capital e empréstimo financeiro, nacionais e estrangeiros; (viii) expansão ou contração da economia
brasileira, conforme medido por taxas de crescimento do seu produto interno bruto; e (ix) outras políticas ou
acontecimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que o afetem.
Ainda, a incerteza quanto à implementação de eventuais mudanças em referidas políticas ou regulamentações
geram instabilidade no ambiente econômico brasileiro, aumentando a volatilidade do mercado de valores
mobiliários brasileiro, que poderão ter um efeito prejudicial sobre nossos negócios e resultados, bem como afetar
adversamente a negociação e o preço de nossas ações.
Risco de Taxa de Juros e Inflação
Historicamente, o Brasil registrou altas taxas de inflação e, consequentemente, adotou políticas monetárias que
resultaram em uma das maiores taxas reais de juros do mundo. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as taxas de inflação
de preços no Brasil foram de 5,90% em 2008, 4,31% em 2009 e 5,9% em 2010.
Os esforços governamentais para combater a inflação podem prejudicar o crescimento da economia do Brasil bem
como o nosso negócio. No passado, o Brasil experimentou taxas extremamente altas de inflação e, portanto, seguiu
políticas monetárias que resultaram em uma das mais altas taxas de juros reais do mundo. A inflação e as medidas
do governo brasileiro para combatê-la, principalmente por meio do Banco Central, tiveram e podem ter efeitos
significativos sobre a economia do Brasil e sobre nosso negócio. Políticas monetárias austeras com altas taxas de
juros e altas exigências de depósitos compulsórios podem restringir o crescimento do Brasil e a disponibilidade de
crédito e reduzir nosso volume de empréstimos. De forma oposta, políticas mais liberais do Governo Federal e do
Banco Central e quedas nas taxas de juros podem elevar a inflação e, consequentemente, aumentar a volatilidade
e a necessidade de aumentos repentinos e significativos nas taxas de juros, o que poderia afetar de forma negativa
nossas margens de taxas de juros.
Desde 2001, o Banco Central vem ajustando frequentemente a Taxa Selic. Durante o segundo semestre de 2003 e
o primeiro semestre de 2004 a Taxa Selic foi reduzida. De modo a controlar a inflação, o Banco Central aumentou
diversas vezes a Taxa Selic, passando de 16,0% ao ano em 18 de agosto de 2004 para 19,75% ao ano em 18 de
maio de 2005. Durante os dois anos seguintes, o cenário macroeconômico favorável e a inflação controlada dentro
das metas do Banco Central o levaram a diminuir várias vezes a Taxa Selic, passando de 18,5% em dezembro de
2005 para 11,25% em setembro de 2007. Em abril e junho de 2008, entretanto, o Banco Central aumentou a Taxa
Selic em 0,5%, alcançando 11,75%, devido às condições macroeconômicas da época e às expectativas de inflação
em 2008. Em julho de 2009, o Banco Central reduziu a Taxa Selic de modo a encorajar um aumento na
disponibilidade do crédito, e a Taxa Selic foi reduzida para 8,75%, atingindo o menor nível histórico. A partir de
segundo trimestre de 2010, o Banco Central aumentou a taxa de juros, alcançando 10,75% em julho de 2010,
patamar em que se mantém até a data deste Formulário de Referência.
Particularmente, estamos expostos à variação da taxa CDI referente aos nossos empréstimos no Brasil, e a taxa
CDI ou LIBOR aumentaria ou reduziria as nossas despesas das taxas de juros.
Para efetuar a análise da sensibilidade da taxa de juros, Companhia utiliza taxas de mercado obtidas por meio da
BM&FBovespa - Bolsa de Mercadorias, Valores e Futuros, em 31 de dezembro de 2010, e nos cenários I e II,
considerando o aumento (redução) nessa taxa de 5 % e 10%, respectivamente. Veja abaixo os resultados:
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Isenção:
Cenário
Taxa CDI (p.a.) ..................................................................................
Alterações estimadas (+/-) .................................................................

Provável

Cenário I

Cenário II

10%
29.000

10,5%
30.450

11%
31.900

Para efetuar a análise da sensibilidade da taxa de juros Libor (London Inter-Bank Offer Rate), a Companhia utiliza
taxas de mercado obtidas por meio da ISE – International Stock Exchange, em 31 de dezembro de 2010, e nos
cenários I e II, considerando o aumento (redução) nessa taxa de 5 % e 10%, respectivamente. Veja abaixo os
resultados:
Cenário
Taxa Libor (p.a.).................................................................................
Alterações estimadas (+/-) .................................................................

Provável

Cenário I

Cenário II

2%
2.040

2,1%
2.142

2,2%
2.244

Riscos Legais
Uma vez que conduzimos nossos negócios no Brasil, em Porto Rico, na República Dominicana, no início de 2011,
no Panamá e no México, estamos sujeitos à aplicação de múltiplas leis e convenções tributárias multinacionais. As
alíquotas dos tributos a que estamos sujeitos dependem, portanto, da eficiência de nosso planejamento tributário.
Nossa exposição a impostos sobre a renda e as alíquotas efetivas estão sujeitas a incertezas, à medida que
dependem da lucratividade de nossas lojas e restaurantes em jurisdições que possuem uma ampla faixa de
alíquotas de imposto sobre a renda. A alíquota que nos é aplicada também depende de alterações na avaliação de
ativos e passivos fiscais diferidos, do impacto de diversas regras contábeis, de alterações nas referidas regras e
nas leis tributárias e de fiscalizações realizadas por diversas autoridades e entes tributários. Se a nossa alíquota
efetiva de tributos diferir de forma significativa de nossa alíquota estimada de tributos, poderemos sofrer um
impacto significativo sobre a nossa condição financeira. Além disso, qualquer aumento na alíquota de impostos,
como o IR, ICMS, ISS e similares, taxas de importação e exportação, barreiras tarifárias ou protecionismo
econômico poderiam afetar negativamente o nosso negócio. Não podemos assegurar ao investidor que qualquer
autoridade governamental em qualquer país no qual operamos não criará ou aumentará impostos sobre nossos
produtos no futuro.
Risco dos preços de commodities
Compramos nossos principais produtos como carne, peixe, frango, produtos agrícolas, bebidas e laticínios de
fornecedores previamente homologados e temos com eles acordos comerciais que nos garantem, no momento das
negociações, que os custos estejam de acordo com os custos praticados no mercado evitando assim variações
bruscas ou prática de custo acima da inflação do mercado. As negociações podem ser feitas a qualquer tempo pela
Companhia.
Estamos expostos a riscos de mercado em termos de variações positivas nos preços das commodities, os quais
representam um impacto direto sobre os nossos custos. Não realizamos contratos de futuros ou opções contra as
variações nos preços de commodities.
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado

a. riscos para os quais se busca proteção
Estamos expostos a riscos de mercado resultantes do curso normal de nossas atividades. No entanto, tendo em
vista a natureza de nossas atividades, entendemos que, atualmente, não há necessidade de buscarmos proteção
especial para nenhum tipo de risco.
b. estratégia de proteção patrimonial (hedge)
Não aplicável, uma vez que não adotamos estratégia específica de proteção patrimonial (hedge).
c.

instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge)

Não fazemos uso de transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
d. parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos
Estamos expostos a diversos riscos de mercado resultantes do curso normal de nossos negócios que estão fora de
nosso controle, incluindo variações nas taxas cambiais, taxas de juros e preço de nossos principais produtos,
podendo representar um efeito adverso no valor de nossos ativos e passivos financeiros, fluxos de caixa futuros e
lucros. Tendo em vista tais riscos de mercado, poderíamos incorrer em um prejuízo devido às alterações adversas
nas taxas de juros e preço das commodities nos mercados internacionais.
Nosso gerenciamento de riscos é centralizado por nossas empresas sediadas no Brasil. Providenciamos relatórios
de risco para as nossas principais operações comerciais e financeiras, incluindo relatório financeiro e comercial,
avaliação centralizada do risco jurídico e coordenação global de nossa cobertura de seguro. A equipe responsável
por cada departamento garante a implementação desses procedimentos.
e. indicar se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e
quais são esses objetivos
Não fazemos uso de transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos, uma vez que não estamos
expostos aos riscos que justificam tais transações.
f.

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

Gerenciamos nossos riscos de maneira contínua, avaliando se as práticas adotadas na condução de nossas
atividades estão em linha com estratégias estabelecidas por nossa administração.
g. adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da efetividade da política adotada
Os riscos são monitorados de forma contínua pela nossa administração. Ajustes de eventuais adaptações aos
procedimentos de controles internos são realizados por nossos administradores à medida que forem julgados
necessários.
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Não houve quaisquer alterações nos principais riscos de mercado a que estamos expostos, tampouco na política de
gerenciamento de riscos por nós adotada.
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Dentre os fatores macroeconômicos e de mercado que afetam os nossos resultados operacionais, descritos
acima, ressaltamos abaixo o cenário macroeconômico porto riquenho, domenicano, panamenho e mexicano.
Cenário macroeconômico de Porto Rico
A economia de Porto Rico apresentou contração de 2,8% e 3,7% nos anos de 2008 e 2009, respectivamente.
Neste período, o país apresentou aumento na taxa de desemprego, que aumentou de 10,1% em dezembro de
2006 para 13,8% em dezembro de 2008. O PIB per capita apresentou um declínio de 4% no ano de 2009. O
turismo é tradicionalmente uma fonte importante de receita, com estimativas de 3.6 milhões de turistas em 2008.
Seu maior parceiro comercial são os Estados Unidos, ao qual Porto Rico é estado associado.
Cenário macroeconômico da República Dominicana
Em 2009 o país registrava o percentual de 14,2% na taxa de desemprego contra 14,9% em 2008. A economia é
altamente dependente dos Estados Unidos, pois o país é destino de 60% das exportações. A Central AmericaDominican Republic Free Trade Agreement (CAFTA-DR) entrou em vigor em Agosto de 2004, aumentando os
investimentos e exportações e reduzindo as perdas para a indústria de vestuário da Ásia. Em meados de 2008,
no entanto, a economia da República Dominicana começou a diminuir, após vários anos de forte crescimento do
PIB, enquanto que a recessão global ocasionou um forte impacto negativo no turismo e nas remessas. A crise
financeira e a recessão nos EUA causaram uma queda no PIB em 2009, mas uma recuperação é esperada em
2010.
Cenário macroeconômico do Panamá
A economia do Panamá apresentou um PIB de 31,89 bilhões de dólares em 2009, 34,81 em 2008 e 26,04 em
2007. Seu PIB per capita seguiu um movimento parecido, sendo de US$ 9.900 em 2009, 10.700 em 2008 e 8.200
em 2007. Nesse mesmo período, a taxa de inflação oscilou entre 8,8%, 4,2% e 2,6% respectivamente. Trata-se
de um país com a Economia fortemente dolarizada e no qual o setor de serviços é responsável por cerca de
75,0% do PIB. Além disso, no país existem grandes reservas de cobre, depósitos de ouro, magnésio, bauxita e
de fosfatos de carvão.
Cenário macroeconômico Mexicano
A economia mexicana teve crescimento de 1,5% no ano de 2008, após ter crescido 4,9% e 3,3% em 2006 e
2007, respectivamente. Todavia, o último trimestre de 2008 foi marcado pela desaceleração de 1,6% em relação
ao mesmo período do ano anterior, em função da crise internacional, principalmente nos Estados Unidos, maior
parceiro comercial do México. No ano de 2008, a moeda mexicana sofreu desvalorização de 25,5% frente ao
dólar, e a taxa de inflação do país alcançou 6,5%. O país passou por um período contração econômica, como
resultado da crise internacional. Além disso, o país enfrentou problemas de liquidez, perdendo a confiança dos
investidores. Houve também uma alta da taxa inflacionária ao final da década de 90, porém nos últimos anos a
taxa de inflação esteve em patamares inferiores, tendo registrado taxas de 4,0% e 5,1% em 2007 e 2008,
respectivamente. A taxa de desemprego do país encerrou o ano de 2009 em 5,6%.
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Data de Constituição do Emissor

15/06/2007

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por Ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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Iniciamos nossas atividades no setor de varejo de alimentação em 2006 no México. Em 15 de junho de 2007,
constituímos a R.O.D.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., a qual passou a realizar nossas operações no
Brasil. Em 27 de novembro de 2007, nossa razão social foi alterada pela Advent International para Advent Food and
Beverage Empreendimentos S.A. e nosso objetivo passou a ser o de adquirir as redes Viena e Frango Assado no
Brasil. Em 30 de setembro de 2009, nossa razão social foi novamente alterada para a nossa denominação atual,
International Meal Company Holdings S.A., e os negócios do RA Catering, que eram detidos pelo Grupo IMC, foram
incorporados dentro da Companhia. Em outubro de 2009, os negócios do Grupo IMC do México e de Porto Rico
foram incorporados pela Companhia.
Atuamos no setor varejista de alimentos, basicamente nos segmentos de restaurantes, bares, lanches e cafés,
sublocação de lojas e locais para fins promocionais e comerciais e postos de gasolina, bem como serviços gerais
relacionados a esses segmentos.
Nosso objetivo é construir e consolidar uma empresa líder de concessões no setor de varejo de alimentação e
cadeia de restaurantes multimarcas no Brasil, na America Latina e no Caribe. Desde a nossa constituição
buscamos implementar uma estratégia de rápida expansão, com foco em crescimento orgânico e em aquisições de
negócios nas áreas de concessão do setor de varejo de alimentação e de cadeias de restaurantes com marcas
reconhecidas e contratos de longo prazo em locais premium em aeroportos, praças de serviços em rodovias e
shopping centers com grande fluxo de pessoas.
O início do Grupo IMC deu-se com a aquisição da rede de restaurantes La Mansión no México em novembro de
2006. No ano seguinte, o Grupo IMC estabeleceu suas operações no Brasil com a aquisição do RA Catering em
Abril e do Viena em Setembro.
O RA Catering foi fundado em 1968. Desde a sua fundação, o negócio expandiu de um restaurante no aeroporto de
Congonhas para um número de concessões e divisões de serviço de Catering Aéreo em outros grandes aeroportos,
como Guarulhos, Congonhas, Confins, Pampulha, Salgado Filho, Brasília e Galeão, os quais responderam por
aproximadamente 54% do fluxo de passageiros no Brasil em novembro de 2010, de acordo com a Infraero.
Também fornecemos serviços de alimentação para terceiros e operamos restaurantes fora de aeroportos no Brasil.
A Rede Viena foi fundada em 1975 e hoje é o maior grupo de restaurantes no Brasil, de acordo com nossas
estimativas, focado no segmento de Quick Casual e Casual Dining, operando com diferentes conceitos de
restaurantes tais como o Viena Delicatessen, o Viena Express, o Grano e o V. Café. Além disso, a empresa opera
quiosques de café, com a marca Viena Café, que estão normalmente localizados perto ou dentro de uma loja Viena
Delicatessen. A grande maioria de nossas lojas Viena está localizada em shopping centers.
Em março de 2008, continuamos nossa estratégia de crescimento por meio da expansão para Porto Rico,
adquirindo, por meio de nossas subsidiárias, da Empresas Santana 19 (atualmente Airport Shoppes) novos
restaurantes e quatro franquias, estrategicamente localizados no Aeroporto Internacional de San Juan. Com estas
aquisições, continuamos a ganhar presença na América Latina.
Em setembro de 2008, adquirimos a Rede Frango Assado, que iniciou suas operações em 1952, quando um
empreendedor abriu o seu quiosque de frutas e sanduiches na rodovia Anhanguera, em São Paulo. Quatro anos
depois abria o primeiro restaurante onde a sua principal receita era o “Frango Assado”. Hoje, operamos 18 praças
de serviço rodoviárias, estrategicamente localizadas ao longo das principais rodovias do Estado de São Paulo.
Cada complexo de lojas possui um restaurante, um posto de combustíveis, uma loja de conveniência, uma padaria,
uma banca de jornal e uma área de jogos. As praças em que atuamos atendem aproximadamente oito milhões de
clientes por ano, de acordo com o nosso sistema de controle interno.
Em maio de 2010, fundos administrados pela Advent International e dois novos investidores, quais sejam, fundos de
investimentos globais do GIC SI e da British Columbia Investment Management Corporation (BCIMC), fizeram um
investimento indireto em nossa Companhia, nos proporcionando capital para financiarmos a expansão de nossos
negócios.
Ainda em 2010 iniciamos nossas atividades no Panamá, através da adjudicação de uma licitação no Aeroporto
International de Tocumen, no entanto iniciaremos efetivamente nossas operações neste país apenas no primeiro
semestre de 2011.
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Até o fim de 2010, e com operações em quatro grandes mercados, Brasil, México, Porto Rico e República
Dominicana, adicionamos um valor significativo às empresas familiares e tradicionais que adquirimos, por meio da
modernização de suas respectivas estruturas de capital e de administração, aumentando a sua eficiência
operacional e implementando melhores práticas de governança corporativa. Como resultado, em menos de três
anos desde a nossa constituição, nos tornamos a maior rede de restaurantes multimarcas do segmento Quick
Casual e Casual Dining atuantes nos mercados de alto tráfego de aeroportos, rodovias e shopping centers, no
Brasil e na América Latina, de acordo com nossas projeções, estando bem posicionados para aproveitar as
oportunidades adicionais de crescimento, bem como a diversificação operacional e geográfica na região. Nosso
modelo de negócios também nos permitiu alavancar nosso forte relacionamento com nossos parceiros
fornecedores e melhorar a qualidade dos produtos fornecidos e serviços prestados aos nossos clientes.
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Aquisição do RA Catering
A aquisição do RA Catering pela Companhia envolveu uma série de operações subsequentes, conforme descrito
abaixo:
Aquisição Bodyjump
Em 19 de março de 2007, a Echire Holdings S.A. (“Echire”) e a Bodyjump Participações S.A. (“Bodyjump”)
celebraram Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”), por meio do qual a Echire
adquiriu, ao preço de R$100,0 milhões, ações representativas de 85% do capital social total e votante da Bodyjump,
então titular de 100% das quotas de sete sociedades do grupo RA Catering, quais sejam: RA Catering Ltda., Minas
Aerocomissária Ltda., Restaurante do Aeroporto Ltda., RA Service Ltda., RA Alimentação Ltda., Yami Comércio de
Alimentos Ltda. e Brivido Comércio de Alimentos Ltda. (“Controladas”).
Nos termos do contrato, os vendedores obrigaram-se a manter a Echire indene por quaisquer perdas oriundas de
atos, fatos e omissões ocorridos antes da data de fechamento da operação, sendo estas de no mínimo R$50 mil,
por exercício social, pelo prazo prescricional das respectivas perdas e observado o limite de R$16 milhões para
indenização dos vendedores à Companhia, conforme disposto no contrato. Como garantia da obrigação de
indenizar assumida, a Echire depositou um percentual do valor de compra das ações em uma conta conjunta com
os vendedores, regulada por um contrato de depósito firmado entre determinados bancos definidos no contrato, os
vendedores e a Echire.
Foi também acordado com os vendedores que eles devem se abster de concorrer conosco, direta ou indiretamente,
pelo período de cinco anos. Sem prejuízo da obrigação de não concorrência, nós e os vendedores podemos
acordar, mediante solicitação dos vendedores, acerca do direito de uso das marcas “Black Coffee”, “Brunella” e “SP
Burguer” para a abertura de lojas em áreas que não apresentam concorrência ou que não sejam consideradas
estratégicas.
Essa operação foi aprovada sem restrições pelo CADE em 27 de junho de 2007 (Ato de Concentração
n.º 08012.002849/2007-75).
Incorporação Echire
Em 30 de abril de 2007, foi aprovado Protocolo e Justificação de Incorporação por meio do qual a Echire foi
incorporada pela Bodyjump. Em decorrência da incorporação, foi transferida à Bodyjump a totalidade do patrimônio
líquido da Echire. As ações do capital social da Echire foram extintas e, em substituição, foram atribuídos à
acionista, RA Participações, a totalidade das ações de emissão da Bodyjump de que a Echire era titular, bem como
as ações emitidas pela Bodyjump no mesmo ato. Como consequência, o capital social da Bodyjump passou a ser
integralmente detido pela RA Participações.
Cisão Bodyjump
Em 13 de maio de 2007, os acionistas da Bodyjump aprovaram sua cisão total e a incorporação dos acervos
cindidos pelas Controladas. Em razão da cisão, as ações da Bodyjump, então integralmente detidas pela RA
Participações foram extintas, sendo atribuída, em substituição, a totalidade das quotas de emissão das Controladas
de que a Bodyjump era titular. Ato contínuo, em 21 de maio de 2007, as Controladas, na qualidade de sucessoras
da Bodyjump em todos os seus direitos e obrigações relativos às parcelas cindidas do patrimônio da Bodyjump por
elas incorporadas, cederam à Foulbec Holdings S.A., em caráter gratuito, a totalidade dos direitos e obrigações a
elas atinentes por força do Contrato.
Incorporação das Controladas
Em 28 de setembro de 2007, foi aprovado Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação por meio do
qual a RA Catering Ltda. incorporou as seguintes controladas: RA Service Ltda., Minas Aerocomissária Ltda.,
Restaurante do Aeroporto Ltda. e RA Alimentação Ltda.
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Em novembro de 2010, foi aprovado Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação por meio do qual a
RA Catering Ltda. incorporou as seguintes empresas: RA Participações S.A. e Foulbec Holdings S.A.
Não houve efeitos resultantes da operação em nosso quadro societário.
Aquisição Viena
Em 14 de setembro de 2007, o Advent Viena Ltd. celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações por meio do qual
adquiriu a totalidade das ações de emissão da companhia titular da totalidade do capital social de nove sociedades
integrantes da Rede Viena, detentora da marca Viena Delicatessen. A operação foi concluída em 27 de novembro
de 2007. Com a conclusão da operação, as sociedades da Rede Viena tornaram-se controladas do Advent Viena
Ltd., mantendo personalidade jurídica própria.
Os vendedores obrigaram-se a manter o Advent Viena Ltd. indene por quaisquer perdas oriundas de atos, fatos e
omissões ocorridos antes da data de fechamento da operação, pelo prazo prescricional das respectivas perdas
trabalhistas, sendo considerado um mínimo de R$360 mil, por exercício social, por possíveis ações trabalhistas até
27 de novembro de 2009, ou até cinco anos após a data de conclusão da operação para as perdas tributárias,
exceto perdas tributárias de receitas declaradas e tributadas.
Ainda, os vendedores concordaram em se abster de concorrer conosco, direta ou indiretamente, no Brasil e na
América Latina, pelo período de cinco anos, exceção feita a uma rede de restaurantes do grupo que os vendedores
poderão continuar operando dentro de determinados limites.
Não houve efeitos resultantes da operação em nosso quadro societário.
Aquisição do Frango Assado
Em 23 de setembro de 2008, a Yami Comércio de Alimentos Ltda. (“Yami”) celebrou Contrato de Compra e Venda
de Quotas e Outras Avenças por meio do qual adquiriu a totalidade das quotas representativas do capital social das
sociedades da Rede Frango Assado. Com a conclusão da operação, as sociedades do grupo Frango Assado
(“Sociedades”) tornaram-se nossas controladas, mantendo personalidade jurídica própria.
No âmbito do contrato, a Yami outorgou aos vendedores uma opção de investimento, por meio da qual os
vendedores poderiam investir o equivalente a 30% do preço de aquisição, correspondente a R$53,5 milhões, em
ações de emissão da Yami ou sociedade a ela afiliada (entendida, no âmbito do contrato, como qualquer pessoa
que, direta ou indiretamente, controle, seja controlada por, ou esteja sob controle comum de outra pessoa) que
venha a concentrar os investimentos geridos ou administrados pela Advent International Corporation no setor de
restaurantes na América Latina. O prazo para o exercício de tal opção expirou e nenhuma opção foi exercida com
relação a qualquer de nossas controladas.
Os vendedores obrigaram-se a se abster de concorrer, direta ou indiretamente, com qualquer das Sociedades, no
Brasil, pelo período de cinco anos contados a partir da data de assinatura do contrato, sendo que, em decorrência
de determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, o Contrato foi aditado de forma que a
cláusula de não concorrência se limite a 100 km rodoviários adjacentes a cada loja do Frango Assado. Ademais, o
contrato estipula o montante mínimo de R$700 mil por exercício social para indenização pelos vendedores
relacionada a possíveis ações trabalhistas, até 23 de setembro de 2011, ainda, o contrato determina a
responsabilidade dos vendedores pelas contingências ambientais relativas às atividades realizadas até a assinatura
do contrato.
Adicionalmente, celebramos contratos de locação com o Frango Assado Empreendimentos e Participações S.A.
(“Faspar”), sociedade controlada pelos vendedores e proprietária dos imóveis utilizados pelas Sociedades em suas
operações (“Imóveis”). Os contratos de locação foram celebrados pelo prazo de 20 anos, sendo que ao final de
cada período de 10 anos a Faspar poderá pleitear a reavaliação do valor do aluguel, a fim de manter o equilíbrio
econômico financeiro do contrato.
Em decorrência do contrato, a Faspar e os vendedores obrigaram-se a nos manter indenes por quaisquer perdas
oriundas de atos, fatos e omissões ocorridos antes da data de fechamento da operação, observadas certas
limitações em relação às perdas de natureza trabalhista e ambiental.
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Adicionalmente, até a data deste Formulário de Referência, recebemos dos vendedores cuja participação no capital
social da companhia adquirida correspondia a 100% na época da aquisição, um termo de renúncia aos seus
respectivos direitos de exercício da referida opção.
Não houve efeitos resultantes da operação em nosso quadro societário.
Aquisição de Participação Societária
Em 29 de julho de 2009, o Comercial Frango Assado Ltda. (“Frango Assado”) celebrou Contrato de Compra e
Venda de Quotas com os antigos acionistas da sociedade Auto Posto Nova Taubaté Ltda. (“Auto Posto Taubaté”),
por meio do qual os vendedores venderam e transferiram quotas representativas de 100% do capital social do Auto
Posto Taubaté, juntamente com todos e quaisquer direitos a elas atribuídos, inclusive seu fundo de comércio,
constituído pelo ponto comercial situado na Cidade de Taubaté, no Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente
Dutra, s/nº, km 115,4, bairro Jardim Independência (“Imóvel”).
Pela venda e transferência das quotas, juntamente com o ponto comercial de Taubaté, o Frango Assado pagou o
valor equivalente, aquela época, a R$3,5 milhões.
Foi celebrado, na mesma data, contrato de locação entre o Frango Assado e a vendedora Faspar, proprietária do
Imóvel, a fim de ser ocupado e utilizado para instalação e operação de estabelecimento comercial com a marca
‘Frango Assado’.
Por fim, tendo em vista ser a Sociedade licenciada no uso de marcas e produtos da Petrobras Distribuidora S.A.,
houve a assinatura, em 06 de julho de 2009, de uma Comunicação e Solicitação de Anuência para Transferência de
Controle da Sociedade e Consequente Mudança da Sócia Controladora e Proprietária, entre a Petrobras, a
Sociedade, a Faspar.
Não houve efeitos resultantes da operação em nosso quadro societário.
Incorporação da Foulbec Holdings
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de setembro de 2009, a Companhia realizou
um aumento de capital através da emissão de novas ações que foram totalmente subscritas e integralizadas pelo
acionista FIP – Brasil Varejo, fundo posteriormente incorporado pelo FIP – Brasil Empreendimentos, mediante
conferência à Companhia de 93.877.187 ações de emissão da Foulbec Holdings, pelo valor de R$8,6 milhões.
Incorporação da IMC Porto Rico e IMC México
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de outubro de 2009, a Companhia realizou um
aumento de capital através da emissão de novas ações que foram totalmente subscritas e integralizadas pelo
acionista Fundo de Investimento em Participações – Brasil Empreendimentos mediante conferência à Companhia (i)
das ações representativas da totalidade do capital social da IMC Porto Rico, pelo valor de R$27,3 milhões; e (ii) das
ações representativas da totalidade do capital social da IMC México, pelo valor de R$117,3 milhões.
Aporte de Recursos
Em 21 de maio de 2010, foi celebrado um acordo de investimento em uma de nossas controladoras, por meio do
qual fundos administrados pela Advent International e dois novos investidores obrigaram-se a aportar recursos em
nossa antiga controladora Dining Investments, que por sua vez, obrigou-se a aportar a totalidade destes recursos
na Companhia a fim de financiar a expansão das nossas atividades. Desse modo, em junho de 2010, a Companhia
realizou um aumento de capital no valor de R$183,3 milhões sendo que R$97,2 milhões foram contabilizados na
conta de capital e R$86,1 milhões na conta de reservas de capital, com emissão de 13.850.922 novas ações, por
meio do qual as novas ações foram subscritas e integralizadas com tais recursos pela Dining Investments.
Nessa transação, a Dining Investments passou a ser acionista da Companhia.
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Contrato de Opção de Compra de Participação Societária
Em 18 de junho de 2010, as sociedades Comercial Frango Assado Ltda. (“Frango Assado”), Posto e Restaurante
Arco Íris de Aparecida Ltda., Posto de Serviços Vizumar Ltda. e Roseira Sociedade de Desenvolvimento de Turismo
e Comércio Ltda. (“Sociedades”) celebraram o Instrumento Particular de Opção de Compra de Participação
Societária e Outras Avenças, o qual estabeleceu os termos e condições para a aquisição pelo Frango Assado, ou
por qualquer sociedade de seu grupo societário, da totalidade das quotas das sociedades a serem constituídas
como resultado da cisão parcial das Sociedades.
Referida cisão resultou na constituição de três novas sociedades, cujos objetos sociais consistem na exploração do
comércio de alimentos, restaurantes e lanchonetes: Restaurante Arco Íris de Aparecida Ltda., Restaurante Arco Íris
de Lorena Ltda. e Restaurante Andaluzia Ltda. (“Novas Sociedades”).
Como desdobramentos da Opção de Compra, ocorreram os seguintes eventos:
x

em 1º de agosto de 2010, foi celebrado Contrato de Compra e Venda por meio do qual o Frango Assado
adquiriu de Luso Empreendimentos e Participações Ltda. e Luiz Carlos de Aguiar a totalidade do capital social
do Restaurante Andaluzia Ltda., ao preço de aquisição de R$7,8 milhões;

x

em 10 de agosto de 2010, foi celebrado Contrato de Compra e Venda por meio do qual o Frango Assado
adquiriu a totalidade do capital social do Restaurante Arco Íris de Aparecida Ltda., ao preço de aquisição de
R$3,5 milhões; e

x

em 1º de setembro de 2010, foi celebrado Contrato de Compra e Venda por meio do qual o Frango Assado
adquiriu de Luso Empreendimentos e Participações Ltda. e outro quotista a totalidade do capital social do
Restaurante Arco Íris de Lorena Ltda., ao preço de aquisição de R$1,7 milhões.

Como garantia às obrigações assumidas no âmbito dos contratos, as sociedades Roseira Sociedade de
Desenvolvimento de Turismo e Comércio Ltda. e Posto e Restaurante Arco Íris de Aparecida Ltda. outorgaram
hipoteca de sete imóveis de sua titularidade.
Adicionalmente, os vendedores se comprometeram a não concorrer direta ou indiretamente com as Novas
Sociedades por meio de sociedades, associações, ou mesmo administradores, gerentes, empregados, consultores
ou prestadores de serviços de outras sociedades estabelecidas às margens da Rodovia Presidente Dutra, em um
raio de 100 Km adjacentes ao local onde as Novas Sociedades encontram-se estabelecidas, bem como a não atuar
no mesmo ramo de atividades constantes em seus objetos sociais, salvo se expressamente autorizado pelas Novas
Sociedades, pelo prazo de cinco anos contados da data de cada um dos contratos.
Não houve efeitos resultantes da operação em nosso quadro societário.
Aquisições Posto e Lanchonete 66
Em 19 de abril de 2010, o Frango Assado celebrou dois contratos de compra e venda por meio do qual adquiriu as
quotas representativas de 100% do capital social das sociedades Pedro 66 Lanchonete Ltda. e da Pedro 66 Posto e
Serviços Ltda., pelo valor total de R$2,5 milhões.
Como garantia ao cumprimento das obrigações assumidas no âmbito dos contratos, os vendedores constituíram,
pelo prazo de cinco anos contados da data dos contratos, garantia hipotecária do imóvel, de sua titularidade, em
que são desenvolvidas as atividades das sociedades, no valor estimado de R$3,0 milhões.
Os vendedores se comprometeram a não concorrer, direta ou indiretamente, com as sociedades, dentro de uma
extensão de 100 km rodoviários adjacentes ao local onde as sociedades encontram-se estabelecidas, pelo prazo de
cinco anos.
Adicionalmente, o Frango Assado, quando da assinatura dos contratos de compra e venda, se comprometeu a
limitar o número de demissões dos antigos empregados do Posto 66 em até 50% até abril de 2011. O prazo de
locação avençado entre o Frango Assado e os locadores foi de 20 anos e, conforme o “Instrumento Particular de
Distrato, Quitação e Outras Avenças” celebrado em 19 de abril de 2010, foi acordado o direito de preferência na
aquisição do imóvel locado pela JLK Incorporadora de Imóveis Ltda.
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Reorganização Societária Recente
Em 31 de janeiro de 2011, os acionistas controladores indiretos da Companhia aprovaram uma reorganização
societária na qual a Catering Businesses LLC e a Dining Investments LLC contribuíram em 24 de fevereiro de 2011
as ações de sua titularidade detidas diretamente na Companhia para o FIP, sendo que este, por sua vez, passou a
deter 99,99% das ações de emissão da Companhia após referida data. Para informações adicionais sobre a atual
composição acionária da Companhia ver item 15.1 deste Formulário de Referência.
Aquisição Tob’s Lanches
Em 7 de janeiro de 2011, celebramos o “Instrumento Particular de Compra e Venda de Participação Societária,
Fundos de Comércio e Pontos Comerciais e Outras Avenças” com determinadas pessoas físicas detentoras da
Tob’s Lanches Sul Ltda. com o objetivo de adquirir a totalidade das quotas representativas do capital da referida
sociedade, bem como fundo de comércio e pontos comerciais. Tal aquisição representa o nosso ingresso no
segmento de restaurantes no aeroporto de Porto Alegre. A transação está sujeita a aprovação do CADE.
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6.6 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

Até a presente data, não apresentamos nem sofremos qualquer pedido de falência fundado em valor relevante,
recuperação judicial ou extrajudicial.
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6.7 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes pertinentes a esta Seção 6 foram devidamente expostas nos itens acima.
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Acreditamos ser a rede multimarca e de restaurantes Quick Casual líder no Brasil com 214 restaurantes próprios,
mais de 8.000 funcionários, e uma receita líquida de R$749,7 milhões.
Concentramos nossa presença em mercados cativos com alto potencial de crescimento. No exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2010, 78,8% de nossas receitas líquidas foram geradas no Brasil, onde estamos
presentes em três segmentos: aeroportos, rodovias e shopping centers, segmentos que têm demonstrado forte
crescimento nos últimos anos. O restante de nossa receita líquida foi proveniente de nossas operações
internacionais, as quais são focadas principalmente no segmento de aeroportos. A presença nesses três mercados
cativos nos protege da imprevisibilidade de demanda à qual restaurantes tradicionais estão expostos.
Possuímos e operamos marcas premium no Brasil e na América Latina em mercados cativos dinâmicos,
fornecendo aos nosso clientes serviços de alta qualidade a preços atrativos. Por exemplo, em rodovias e shopping
centers no Brasil, atuamos sob as bandeiras Frango Assado e Viena, marcas altamente reconhecidas pela
qualidade dos produtos e serviços e com décadas de tradição no mercado. Por sua vez, no segmento de
aeroportos, temos uma rede conceituada de restaurantes e marcas reconhecidas, de modo a assegurar sempre a
entrega do melhor formato para atender as necessidades dos clientes e dos operadores de aeroporto. Além disso,
uma maioria significativa de nossos estabelecimentos opera por meio de contratos de locação, contratos de
arrendamento ou concessões de longo prazo, os quais são renováveis. Estimamos que mais de 70,0% de nossas
vendas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foram provenientes de estabelecimentos com
contratos de locação que podem ser automaticamente renovados, ou que possuem prazos remanescentes de
vencimento de mais de dez anos.
Desde o início de nossas atividades em 2006, temos implementado com sucesso uma estratégia de crescimento
rápido e lucrativo, focada no crescimento orgânico de nossas operações e em aquisições de redes de restaurantes
Casual Dining de alta qualidade nos segmentos e mercados geográficos nos quais operamos. Desde 2006, abrimos
aproximadamente 100 novos restaurantes e adquirimos e integramos sete companhias no Brasil, no Caribe e no
México.
Nosso sucesso é resultante de nosso modelo de negócios único, que é sustentado por três pilares:
x

Foco em mercados cativos de alto fluxo de pessoas: Nossa estratégia é concentrar nossas operações em
mercados cativos com grande fluxo de pessoas. Quando nossos consumidores decidem entrar ou passam por
um dos aeroportos, rodovias ou shopping centers em que operamos, estamos posicionados como a principal, e
muitas vezes, a única opção de refeição rápida e de qualidade. Isso permite que nossos restaurantes se
beneficiem do aumento significativo do fluxo de pessoas nos segmentos em que operamos, ao mesmo tempo
em que nos protege da intensa concorrência, mudança de preferência dos consumidores e demanda
imprevisível a que o negócio de restaurante tradicional de rua está exposto. Devido à nossa experiência
operacional e ao nosso histórico de resultados, também acreditamos termos nos transformado em cem dos
parceiros principais escolhidos por certos operadores aeroportuários, empresas de distribuição de combustível
e empresas que administram shopping centers, que na maioria dos casos nos consideram para sermos um dos
locatários âncora de seus empreendimentos. À medida em que penetramos em cada um dos nossos
segmentos e regiões-alvo, conseguimos consolidar nossa posição em relação a outros eventuais competidores.
Acreditamos que isso proporciona ao nosso negócio uma vantagem competitiva sustentável no futuro.
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x

Crescimento acelerado em nossos mercados: De acordo com dados do FMI de 2010, o Brasil é o maior
mercado da América Latina, com um PIB de mais de US$2,0 trilhões, equivalente a 34% do PIB total da
América Latina em 2010. Além disso, sua economia vem experimentando uma transformação estrutural, com
elevado crescimento do PIB (CAGR de 4,4% de 2005 a 2010 (previsto)), apesar da crise econômica mundial,
uma classe média emergente (o número de famílias de classe média cresceu a um CAGR de 8,5% de 2005 a
2010 (previsto)) e uma rápida expansão da renda disponível. A Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos
de 2016, que serão sediados no Brasil, continuarão a fomentar o crescimento econômico e posicionar o Brasil
como um país top-of-mind no cenário mundial. Em meio a tal panorama positivo, os mercados cativos em que
atuamos estão crescendo consideravelmente mais rápido do que a economia como um todo. Por exemplo, o
fluxo de passageiros em aeroportos cresceu a um CAGR de 7,5% entre 2005 e 2010; no que tange ao
segmento rodoviário, nas rodovias no Estado de São Paulo, estado em que estão presentes as nossas
unidades do Frango Assado, o CAGR do volume de tráfego total entre 2004 e 2009 foi de 5,6%, segundo dados
da ABCR; e, finalmente, as visitas a shopping centers cresceram a um CAGR de 13,3% de 2005 a 2009. Uma
das principais características das operações em mercados cativos é que o crescimento no número de clientes
está altamente associado ao crescimento do tráfego em geral, especialmente nos segmentos de aeroportos e
rodovias. As taxas de crescimento mencionadas anteriormente, e o fato de que esses segmentos permanecem
pouco explorados no Brasil quando comparados às economias de renda mais alta, indicam que continuaremos
a nos beneficiar do crescimento do tráfego nos mercados em que operamos.

x

Plataforma operacional robusta: Construímos uma sólida plataforma administrativa e operacional, capaz de
impulsionar tanto o crescimento orgânico quanto por meio de aquisições. Essa plataforma, focada na
centralização, automação e otimização dos processos, nos permite gerar sinergias e economias de escala à
medida em que acrescentamos novos restaurantes à nossa rede. Pessoal de administração compartilhado,
equipe centralizada de RH (desenvolvimento e retenção), plataforma de TI comum construída por meio de
sistemas de informação SAP e Aloha e processos de produção e de compras centralizados, nos permitiram
aumentar a nossa margem EBITDA Ajustado de 13,1% em 2008 para 14,8% em 2009 e 16,0% em 2010
(margem EBITDA Ajustado foi calculado com base nas demonstrações financeiras combinadas para 2008 e
2009 e consolidadas para 2010), enquanto as receitas líquidas cresceram a um CAGR de 21,3% no mesmo
período, quando calculado sobre as receitas líquidas combinadas para o exercício de 2008.

Começamos as nossas atividades em 2006, sob controle de fundos administrados pela Advent International, com a
visão de nos tornarmos a empresa líder de refeições Quick Casual para clientes em mercados cativos no Brasil e
na América Latina, e com um plano agressivo de crescimento e de consolidação de mercados altamente
fragmentados. Nosso Diretor Presidente (CEO) liderou a nossa experiente equipe de gestão neste processo de
crescimento. Desde o início das nossas operações, temos o suporte na condução de nossos negócios do Advent
International, uma experiente empresa internacional de private equity com mais de US$26 bilhões em recursos
captados, implementando com sucesso a nossa estratégia de expansão.
Advent International continua demonstrando seu comprometimento com nosso potencial de longo prazo, investindo
em nossa Companhia e contribuindo com recursos adicionais para fomentar nosso crescimento. Desde 2010, nossa
base acionária também inclui os fundos de investimentos globais GIC Special Investments Pte. Ltd. (GICSI), o
braço de investimento em private equity do Goverment of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd. (GIC) e da
British Columbia Investment Management Corporation (BCIMC), cujos cotistas incluem fundos de pensão do setor
público, o governo da Columbia Britânica, trusts públicos e fundos previdenciários. Integram também a nossa base
acionária antigos sócios das empresas adquiridas por nós, os quais continuam engajados como consultores,
contribuindo para o sucesso do nosso negócio com suas experiências significativas e suas redes de contatos, bem
como administradores da Companhia.
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a. produtos e serviços comercializados
Comercializamos aos nossos clientes produtos alimentícios e combustíveis.
As informações reportadas ao principal tomador de decisões da Companhia para fins de alocação de recursos e
avaliação do desempenho de cada segmento, são baseadas mais especificamente na categoria de cliente de
acordo com os locais em que operamos, para cada tipo de produtos e serviços. As principais categorias de clientes
para esses nossos produtos e serviços são: (i) shopping centers; (ii) aeroportos; (iii) rodovias; e (iv) outros. Cada
um desses segmentos operacionais é administrado separadamente, considerando-se que cada uma dessas linhas
de produto exige recursos diferentes, incluindo abordagens de marketing. Segue a descrição das categorias de
clientes de acordo com nossos produtos e serviços e os locais em que são oferecidos:
Shopping centers: refeições rápidas e casuais em cadeias de restaurantes e cafeterias em shopping centers com
alto volume de visitantes no Brasil, Caribe e México;
Aeroportos: concessões para vender refeições ao consumidor final e atendimento de bordo em aeronaves em
aeroportos de alto tráfego no Brasil, Caribe e México;
Rodovias: praças de alimentação em postos de serviços e cadeias de restaurantes localizadas nas principais
rodovias do Estado de São Paulo, para atender clientes em trânsito;
Outros: setor de negócios que engloba restaurantes que oferecem serviço de mesa, tem licença para vender bebida
alcoólica e são desenhados para atrair uma ampla base de clientes com preços moderados e ambiente confortável.
b. receita proveniente do segmento e sua participação em nossa receita líquida
As nossas receitas líquidas em 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010 (sendo 2008 e 2009 combinadas e 2010
consolidadas), totalizaram R$509,4 milhões, R$674,7 milhões e R$749,7 milhões, respectivamente. A tabela a
seguir demonstra os valores das receitas líquidas por cada segmento operacional, para cada um dos três períodos
indicados:
2010
(Consolidado)
Shopping Centers ..........................................................
Aeroportos .....................................................................
Rodovias ........................................................................
Outros ............................................................................
Total da Receita Líquida ..............................................

203,9
248,1
251,2
46,6
749,7

2009
(Combinado)
(em R$ milhões)
193,9
213,2
219,6
47,9
674,7

2008
(Combinado)
182,2
200,6
73,0
53,6
509,4

As receitas provenientes do segmento de shopping centers atingiram R$182,2 milhões em 2008, R$193,9 milhões
em 2009 e R$203,9 milhões em 2010. A participação destas receitas no total das nossas receitas líquidas foi de
35,8% em 2008, 28,7% em 2009 e 27,2% em 2010.
As receitas oriundas do segmento de aeroportos atingiram R$200,6 milhões em 2008, R$213,2 milhões em 2009 e
R$248,1 milhões em 2010. A participação destas receitas no total das nossas receitas líquidas foi de 39,4% em
2008, 31,6% em 2009 e 33,1% em 2010.
As receitas oriundas do segmento de rodovias atingiram R$73,0 milhões em 2008, R$219,6 milhões em 2009 e
R$251,2 milhões em 2010. A participação destas receitas no total das nossas receitas líquidas foi de 14,3% em
2008, 32,6% em 2009 e 33,5% em 2010.
As receitas oriundas do segmento de outros negócios atingiram R$53,6 milhões em 2008, R$47,9 milhões em 2009
e R$46,6 milhões em 2010. A participação destas receitas no total das nossas receitas líquidas foi de 10,5% em
2008, 7,1% em 2009 e 6,2% em 2010.
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c.

lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação em nosso lucro líquido

O resultado líquido das nossas operações em 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010 (sendo 2008 e 2009
combinadas e 2010 consolidados), totalizou R$18,4 milhões de prejuízo em 2008, R$32,7 milhões de prejuízo em
2009 e R$7,9 milhões de lucro em 2010. A tabela a seguir detalha o resultado líquido das nossas operações por
cada segmento operacional para cada um dos três períodos abaixo descritos:
Lucro Líquido por Segmento

Shopping Centers ...........................................................
Aeroportos ......................................................................
Rodovias .........................................................................
Outros .............................................................................
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ........................

2010
(Consolidado)
(12,2)
18,7
13,6
(12,2)
7,9

2009
(Combinado)
(em R$ milhões)
(22,2)
(13,1)
23,8
(21,2)
(32,7)

2008
(Combinado)
(14,5)
(4,7)
8,6
(7,7)
(18,4)

O segmento de shopping centers encerrou 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010 com prejuízos líquidos de R$14,5
milhões, R$22,2 milhões e R$12,2 milhões, respectivamente. Em 2008 e 2009, os prejuízos líquidos deste
segmento representaram 78,8% e 67,8% do prejuízo líquido total da Companhia. Em 2010, considerando que a
Companhia obteve lucro líquido consolidado, o prejuízo líquido do segmento de shopping centers representou
155,5% do valor absoluto do lucro líquido consolidado.
O segmento de aeroportos encerrou em 31 de dezembro de 2008 e 2009 com prejuízos líquidos de R$4,7 milhões
e R$13,1 milhões respectivamente. Esses prejuízos líquidos do segmento de aeroportos representaram 25,7% e
40,1% do prejuízo líquido total da Companhia. Em 2010, o segmento de aeroportos virou o resultado encerrando
em 31 de dezembro de 2010 com lucro líquido de R$18,7 milhões, e contribuindo a compensar os prejuízos líquidos
do segmento de shopping centers e outros.
O segmento de rodovias encerrou em 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010 com lucro líquido de R$8,6 milhões,
R$23,8 milhões e R$13,6 milhões, respectivamente. O lucro líquido do segmento de rodovias em 2008 e 2009
contrastou com os prejuízos líquidos consolidados da Companhia. Em 2010, o lucro líquido do segmento rodovias
contribuiu a compensar os prejuízos líquidos dos segmentos de shopping centers e outros.
Os segmentos relacionados com outros negócios encerrou 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010 com prejuízo
líquido de R$7,7 milhões, R$21,2 milhões e R$12,2 milhões, respectivamente. Em 2008 e 2009, o prejuízo do
segmento de outros negócios representarou 42,0% e 64,8% do prejuízo líquido total da Companhia. Em 2010,
considerando que a Companhia obteve lucro consolidado, o prejuízo do segmento de outros negócios representou
154,8% do valor absoluto do lucro líquido consolidado.
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a. características do processo de produção
NOSSAS OPERAÇÕES
Estamos localizados principalmente no Brasil, a maior economia da América Latina. Além disso, temos operações
relevantes no México, a segunda maior economia da América Latina, e nos dois maiores mercados no Caribe: Porto
Rico e República Dominicana. Adicionalmente, recentemente obtivemos concessões para expandir nossas
atividades para o Panamá, onde abriremos algumas lojas no início de 2011, no aeroporto internacional de
Tocumen. Desde a nossa constituição, buscamos uma estratégia de expansão rápida, focada no crescimento
orgânico e na aquisição de (i) concessões no setor de varejo de alimentação em aeroportos; (ii) lojas no setor de
varejo de alimentação em rodovias; e (iii) cadeias de restaurantes multimarcas em shopping centers direcionados a
clientes de renda média e alta. Como resultado, estabelecemos ao longo dos últimos três anos uma forte presença
nos mercados em que atuamos por meio de marcas amplamente reconhecidas em cada país onde operamos.
Nossos principais segmentos de negócios são:
x

praças de serviço em rodovias: praças de serviço rodoviárias localizadas ao longo das principais rodovias do
Estado de São Paulo, ligando a capital a outras importantes cidades do Estado. Em 31 de dezembro de 2010
possuíamos 18 lojas em praças de serviço que ocupavam uma área total de 36.218,9 m².

x

concessões em aeroportos: concessões no setor de varejo de alimentação, serviço de Catering Aéreo e
prestação de outros serviços a empresas aéreas nos principais aeroportos do Brasil, México, Porto Rico e
República Dominicana. Em 31 de dezembro de 2010 possuíamos 77 lojas e restaurantes em aeroportos que
ocupavam uma área total de 14.307,9 m².

x

shopping centers: cadeias de restaurantes nos segmentos Quick Casual e Casual Dining e cafés em shopping
centers com grande volume de visitantes no Brasil. Em 31 de dezembro de 2010 possuíamos 97 lojas e
restaurantes em shopping centers que ocupavam uma área total de 18.811,6 m² no Brasil.

x

Outros: lojas e restaurantes em vias públicas no Brasil e no México nos segmentos Quick Casual e Casual
Dining no México e, em menor proporção, no Brasil. Em 31 de dezembro de 2010 possuíamos 22 lojas e
restaurantes em vias públicas ocupavam uma área total de 14.370,6 m².

Além disso, a flexibilidade do nosso modelo de negócios e conceitos de restaurantes, juntamente com a experiência
de nossa equipe de administração, nos permite avaliar de forma imediata e eficiente as oportunidades de negócios
em outros segmentos do setor de alimentação de varejo. Com esse objetivo, estabelecemos uma parceria com o
Hospital Albert Einstein em São Paulo, um reconhecido hospital com tecnologia de ponta, para oferecer soluções de
refeições com a nossa marca “Viena” dentro da área do hospital.
Ainda, acreditamos que nos beneficiamos do nosso programa de desenvolvimento pessoal, por meio do qual
treinamos os nossos funcionários com as melhores práticas a serem adotadas em diferentes aspectos dos nossos
negócios e enfatizamos procedimentos operacionais consistentes, serviços e qualidade de nossos restaurantes.
Isso nos permite ter uma equipe de funcionários que compreende a nossa missão, valores e práticas e nos
possibilita alocar rapidamente uma equipe para a abertura de novos restaurantes. Além disso, o nosso sistema de
informações integrado construído sobre SAP e Aloha, nos permite conectar os sistemas de caixa de cada um dos
nossos restaurantes à nossa rede de computadores, fornecendo à nossa administração informações diárias
relativas às vendas, retiradas de caixa, estoques, custos com alimentos e bebidas, custos trabalhistas e outras
despesas operacionais.
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OPERAÇÃO NO BRASIL
Nossas operações no Brasil representaram 78,8%, 78,2% e 71,4% de nossa receita líquida total para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2010, 2009 e 2008, respectivamente. Conduzimos nossas operações no Brasil
principalmente por meio de três diferentes marcas, amplamente conhecidas e respeitadas: “Viena”, “Frango Assado” e
“RA Catering”. O mapa abaixo mostra a localização de nossos restaurantes no Brasil em 31 de dezembro de 2010:

Viena
Nossa marca “Viena” é versátil e composta de diferentes conceitos de refeições. Portanto, sua clientela é
diversificada e inclui executivos, trabalhadores, indivíduos e famílias que buscam refeições à base de comida
caseira ou lanches rápidos a preços acessíveis. Desde a aquisição da Rede Viena, em setembro de 2007
reformulamos seus conceitos de refeições e, lançamos um agressivo plano de abertura de lojas e restaurantes para
capitalizar o crescimento e a consolidação do conceito de refeições em shopping centers no Brasil.
A Rede Viena atualmente opera dois conceitos principais de refeições, são eles: “Viena Express”, que fornece
refeições por meio de buffet no sistema self-service e Quick Casual e “Viena Delicatessen”, que atua no segmento
de Casual Dining. A Rede Viena também opera dois conceitos adicionais de refeições, um restaurante informal
rápido de massas sob a marca “Grano” e uma loja sofisticada de cafés e sanduíches com a marca “V Café”. Nossa
marca “Viena” não opera em nenhum dos segmentos de fast food ou Fine Dining.
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Descrição(1)

Conceitos da marca Viena
Casual Dining

Imagem

Restaurantes de Casual Dining em shopping centers
(Viena Delicatessen).
Oferece opções a la carte, como saladas, massas,
carnes, sanduíches e pizzas e também um completo
buffet com 16 diferentes tipos de comida.
Vendas (média/restaurante): R$329,3 mil por mês.
Valor médio de venda por pessoa: R$32,00.

Refeições Quick Casual/free flow

Restaurante self-service, localizado em praças de
alimentação em shopping centers (Viena Express).
Oferece serviço de buffet completo, incluindo saladas,
pratos quentes e sobremesa, por quilo.
Vendas (média/restaurante): R$247,5 mil por mês.
Valor médio de venda por pessoa: R$20,31.

Quiosques de café

Quiosques de café (Viena Cafés) em shopping centers
(frequentemente próximos aos Vienas Delicatessen).
Oferece cafés, salgados, doces, bebidas e outros.
Vendas (média/quiosque): R$63,9 mil por mês.
Valor médio de venda por pessoa: R$7,41.

Café Premium

Café Premium (V Café). Primeira loja localizada no
interior de uma grande livraria em São Paulo (Livraria
Cultura).
Oferece cafés, lanches, doces, bebidas e outros em um
Buffet, produtos pagos individualmente.
Vendas (média/loja): R$104,3 mil por mês.
Valor médio de venda por pessoa: R$12,96.

Refeições Quick Casual/free flow

Restaurante self-service, localizado em praças de
alimentação em shopping centers (Grano).
Oferece massa fresca e outros pratos italianos. Primeiro
restaurante Grano no shopping center Villalobos em São
Paulo, próximo ao Viena Express.
Vendas (média/restaurante): R$109,1 mil por mês.
Valor médio de venda por pessoa: R$20,93.

(1)

Dados operacionais de 31 de dezembro de 2010.
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Atualmente operamos 23 restaurantes “Viena Delicatessen”, 37 restaurantes “Viena Express”, dois restaurantes
“Grano” e seis '”V Café”. Além disso, operamos 29 quiosques de café, com a marca “Viena Café”, “Viena Snacks” e
“Brunella”, que estão normalmente localizados próximos ou dentro de um restaurante “Viena Delicatessen”. Quase
todos os restaurantes da Rede Viena estão localizados em shopping centers. A Rede Viena empregou mais de
2.450 pessoas e serviu em média aproximadamente um milhão de clientes por mês, durante o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2010, de acordo com os sistemas de registro de nossas lojas. Está presente em
shopping centers, entre outras cidades, em São Paulo, Rio de Janeiro, com o mais alto fluxo de clientes de renda
média e alta, tais como Shopping Iguatemi, Shopping Morumbi e Barra Shopping , e tem recentemente se
expandido para outras cidades no Brasil com alta renda per capita, como Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Campinas
e Florianópolis.
A tabela abaixo mostra o número de lojas e restaurantes da Rede Viena em operação em 31 de dezembro de 2010,
2009 e 2008:
Número de lojas em 31
de dezembro de 2010

Tipo de Loja
Viena Delicatessen ........................................
Viena Cafés ...................................................
Viena Express ................................................
Grano .............................................................
V. Café ...........................................................
Total ..............................................................

Número de lojas em 31
de dezembro de 2009

23
29
37
2
6
97

Número de lojas em 31
de dezembro de 2008

24
29
34
2
7
96

24
36
34
1
7
102

Em 31 de dezembro de 2010, 66,0% de nossos restaurantes da Rede Viena estavam no estado de São Paulo, que
respondia por cerca de um terço da renda disponível do Brasil, de acordo com dados do IBGE. Como parte de
nossa estratégia de crescimento, implementamos um plano de expansão para a marca “Viena”, com a abertura de
sete restaurantes “Viena Delicatessen”, 11 restaurantes “Viena Express”, seis “Viena Café”, cinco “Brunella” e três
“V. Café”, em 2008.
Temos como objetivo a abertura de nove pontos adicionais para a expansão de nossos restaurantes da Rede Viena
até o final de 2011 e 15 outros restaurantes em 2012, não somente em São Paulo e Rio de Janeiro, mas em outras
grandes cidades no Brasil.
Frango Assado
A Rede Frango Assado oferece praças de múltiplos serviços aos passageiros que viajam em rodovias, atendendo
mais de oito milhões e meio de pessoas por ano em 2010, de acordo com os nossos controles internos. Cada uma
das 18 praças de serviços da Rede Frango Assado se constitui num complexo com restaurantes de Quick Casual,
um posto de combustíveis, uma loja de conveniência, uma padaria, uma banca de jornais e uma área de jogos. As
praças de serviços estão localizadas nas mais importantes rodovias do Estado de São Paulo.
A clientela da Rede Frango Assado é constituída principalmente de pessoas e famílias que viajam e/ou se
deslocam para o trabalho diariamente por estas rodovias.
Rodovia
Imigrantes ...............................
Dutra .......................................
Fernão Dias ............................
Castello Branco.......................
Anhanguera e Bandeirantes ...
Carvalho Pinto ........................
Dom Pedro I ............................

Praça de Serviços Frango Assado
Cubatão e Diadema .............................................
Jacareí e Taubaté ................................................
Atibaia ..................................................................
Itú e Agroroad ......................................................
Cajamar, Caieiras, Itupeva, Louveira e Sumaré...
São José dos Campos .........................................
Atibaia ..................................................................

Tráfego de Veículos em Milhões/ano
2010
2009
2008
(1)

N/A
17,93
N/A
20,94
100,48
9,56
12,40

23,20
17,57
N/A
19,67
91,77
4,98
3,54

23,48
N/A
N/A
18,66
90,92
N/A
N/A

(1)

Até a data deste Formulário de Referência, não houve a divulgação de tal informação pelo órgão competente.
Fonte: EcoRodovias
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O mapa abaixo mostra a atual distribuição geográfica das nossas praças de serviços da Rede Frango Assado:

O tamanho das lojas da Rede Frango Assado varia entre 800 e 5.960 metros quadrados, com um tamanho médio
de 2.012 metros quadrados. As fotografias abaixo mostram a disposição típica de nossas praças de serviços da
Rede Frango Assado:
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RA Catering
A RA Catering foi fundada em 1958 com um restaurante no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo
maior aeroporto do Brasil em termos de passageiros. Desde então, o negócio expandiu suas divisões de varejo de
alimentação e Catering Aéreo para outros grandes aeroportos (Guarulhos em São Paulo, Confins e Pampulha em
Belo Horizonte, Salgado Filho em Porto Alegre, Galeão no Rio de Janeiro e Juscelino Kubitschek em Brasília) e
para outros formatos (lanchonetes).
A RA Catering fornece três tipos principais de serviços:
x

concessão de varejo de alimentação em aeroportos, que podem ser divididos em dois formatos principais:
restaurantes e lanchonetes. A RA Catering opera 38 lojas sob o regime de concessão, tendo presença em seis
aeroportos do Brasil (Guarulhos, Congonhas, Confins, Pampulha, Galeão e Juscelino Kubitschek), e duas salas
VIP, sendo uma sala no aeroporto de Guarulhos e outra no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Estas
lojas incluem restaurantes que servem à la carte, em buffet, e “por quilo”, bem como outros conceitos tais como
lanchonetes que oferecem doces, salgados (como coxinhas e pão de queijo), sanduíches, comida japonesa,
chocolates, balas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e cigarros. Elas operam sob as marcas “Black Coffee”,
“SP Burger”, “Viena”, “Gendai”, “Brunella” e “Frontier Beer”. Com base nesta ampla diversidade de conceitos de
alimentos, a RA Catering oferece uma gama completa de refeições (café da manhã, lanche matutino, almoço,
lanche vespertino e jantar), que nos permite atender a todos os tipos de consumidores. Além disso, nossa
estratégia de integração de outras marcas (“Viena” e “Frango Assado”) está alavancando ainda mais nossa
oferta de opções. Esse alcance nos coloca em uma posição competitiva sólida para expandir para novos
aeroportos e locais de viagens com alto fluxo de pessoas.

A tabela abaixo apresenta o número de lojas por aeroporto em operação em 31 de dezembro de 2010, 2009 e
2008, bem como a nossa participação de mercado em termos de número de lojas, de acordo com estudo realizado
por nós:
Aeroporto
Guarulhos – SP.........................................................
Congonhas – SP .......................................................
Confins – MG ............................................................
Pampulha – MG ........................................................
Galeão – RJ ..............................................................
Juscelino Kubitschek – DF ........................................
Total .........................................................................

Aeroporto
Guarulhos – SP.........................................................
Congonhas – SP .......................................................
Confins – MG ............................................................
Pampulha – MG ........................................................
Galeão – RJ ..............................................................
Juscelino Kubitschek – DF ........................................
Total .........................................................................

x

2010
18
8
6
1
1
4
38

Número de lojas em 31 de dezembro de
2009
2008
15
8
4
2
0
0
29

16
8
4
2
0
0
30

Participação de mercado em número de lojas em 31 de dezembro de
2010
2009
2008
50,0%
47,1%
46,2%
50,0%
25,0%
22,2%
42,2%

46,9%
50,0%
40,0%
66,7%
0%
0%
47,5%

48,5%
53,3%
40,0%
66,7%
0%
0%
49,2%

serviços de manipulação e Catering Aéreo, que operam nos quatro aeroportos a seguir: Congonhas,
Pampulha, Confins e Salgado Filho. Os serviços de fornecimento de refeições consistem na preparação e
disponibilização de alimentos quentes e frios a serem servidos em aeronaves. Temos cozinhas na maioria dos
aeroportos onde operamos, que fornecem 26.500 refeições para uma média de 520 voos por dia. Atendemos
as maiores empresas de aviação no Brasil, como TAM, Gol e outras internacionais. Este negócio é um nicho
específico do setor de serviços de alimentação e acreditamos estar bem posicionados para atender as
principais empresas de aviação que operam no Brasil, devido à nossa capacidade de respeitar rigorosas
normas de controle de qualidade que se aplicam à prestação de serviço de Catering Aéreo e manipulação de
alimentos. No negócio de serviço de fornecimento de refeições, também operamos um restaurante no aeroporto
de Guarulhos que fornece refeições aos trabalhadores do aeroporto onde, em 31 de dezembro de 2010,
trabalhavam aproximadamente 28.000 pessoas.
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x

lojas e restaurantes fora de aeroportos, que consistem principalmente de dez lojas de doces e bolos com a
marca Brunella, sendo seis franquias Brunella. A RA Catering opera quatro lojas Brunella localizadas fora de
aeroportos, e uma em uma instalação do Frango Assado. Pretendemos abrir lojas Brunella adicionais em
instalações do Frango Assado, que representarão uma expansão significativa desta marca.

Desde a aquisição da RA Catering, em maio de 2007, reposicionamos sua linha de produtos, preços e estratégia de
mercado. Uma grande parte dos restaurantes sob concessão foi remodelada, obtendo um significativo impacto
sobre alguns dos resultados operacionais. A base de clientes (viajantes e funcionários de aeroportos) da RA
Catering é altamente diversificada e é atraída não somente pelas marcas genéricas, mas também pelas marcas
reconhecidas estabelecidas em shopping centers e rodovias. O principal impulsionador deste negócio é o fluxo de
passageiros em aeroportos do Brasil, que apresentou um crescimento anual médio de 9,9% de 2005 a 2010. Por
outro lado, a clientela do serviço de manipulação de alimentos e Catering Aéreo da RA Catering atende às
principais empresas de aviação, entre elas a TAM, e a Gol. Em 2010, a RA Catering tinha participação de mercado
de 42,2% nos aeroportos onde operava.
OPERAÇÕES INTERNACIONAIS
Possuímos operações internacionais no Caribe em (Porto Rico, República Dominicana e, recentemente, obtivemos
concessão para expandir nossas operações em aeroportos para o Panamá) e no México. Nossas operações fora
do Brasil estão focadas no segmento de aeroportos representaram aproximadamente 21,3%, 21,8% e 28,6% de
nossa receita líquida total para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010, 2009 e 2008, respectivamente.
Caribe
No Caribe, fornecemos um portfólio de serviços aeroportuários no Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín em
San Juan, Porto Rico e em dois aeroportos na República Dominicana, inclusive o Aeroporto Internacional Las
Américas. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a IMC Caribe representou 12,8% e
12,3% de nossa receita líquida total, respectivamente.
Nossas principais plataformas no Caribe são:
x

Airport Shoppes é uma das principais empresas de concessão do setor de varejo de alimentação e de
Catering Aéreo em Porto Rico e na República Dominicana, de acordo com nossas estimativas. Ela atualmente
opera 21 restaurantes em várias áreas do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín em San Juan, Porto Rico,
tendo a concessão exclusiva de serviços de alimentação para o Terminal D da American Airlines, sete lojas no
Aeroporto Internacional Las Américas, e três lojas no Aeroporto Internacional de Samaná, na República
Dominicana. Além disso, temos a concessão exclusiva de serviços de alimentação para outros três aeroportos
na República Dominicana.

x

CCC, por meio da qual temos um acordo exclusivo para oferecer serviços de Catering Aéreo, bebidas e
serviços de limpeza para empresas de aviação no Aeroporto Internacional de San Juan e Las Américas sob a
marca “Sky Caterers”, sendo a única fornecedora desse serviço no Aeroporto Internacional de San Juan,
operando mais de 10 mil metros quadrados de área de cozinha e espaço de armazenamento, que é arrendado
da operadora do aeroporto, segundo um contrato exclusivo de longo prazo que expira em 2019, podendo ser
prorrogado até 2029. Os principais clientes da CCC incluem Iberia, Delta Airlines entre outras.

Em outubro de 2010, celebramos um contrato de concessão com o Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal
aeroporto do Panamá. Tal contrato, com vigência de 15 anos, nos permite remodelar e adequar a área de 903,70
m2 para a instalação de uma praça de alimentação localizada dentro do aeroporto.
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México
Para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o México representou 8,4% e 9,5% da nossa
receita líquida total, respectivamente. Nossas operações no México são conduzidas por meio de sete marcas
diferentes, sendo as duas principais:
x

La Mansión é uma cadeia de restaurantes mexicanos que opera vários conceitos de refeições focados no
segmento de negócios e família. Sua proposta de valor é oferecer um ambiente agradável, alimentos e serviço
boa qualidade a preços competitivos. Até o momento, o La Mansión administra 21 restaurantes próprios, a
maioria localizada na Cidade do México e arredores e dez franquias sob quatro marcas diferentes.

x

Champs Elysées possui um restaurante sofisticado na Cidade do México e outros sete restaurantes, sob a
marca Bistrot Mosaico, que é mais casual, um deles no aeroporto da Cidade do México. O Champs Elysées
também opera uma instalação de produção que fornece aos restaurantes Bistrot Mosaico pratos pré-cozidos,
produtos semi-prontos e produtos de padaria.

LOJAS E RESTAURANTES
A tabela abaixo apresenta o número de lojas e restaurantes que operamos no Brasil, México, Porto Rico e
República Dominicana em 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010:

País
Brasil
Viena ............................................................
Frango Assado .............................................
RA Catering ..................................................
México ............................................................
Porto Rico .......................................................
República Dominicana ....................................
Total ...............................................................

2010

Exercício Findo em 31 de dezembro de
2009

2008

97
18
38
30
21
10
214

96
13
29
29
23
7
197

102
12
30
27
23
–
194

A tabela abaixo apresenta o número de metros quadrados que operamos no Brasil, México, Porto Rico, República
Dominicana em 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010:

País
Brasil
Viena ............................................................
(1)
Frango Assado ...........................................
RA Catering ..................................................
México ............................................................
Porto Rico .......................................................
República Dominicana ....................................
Total ...............................................................
(1)

2010

Exercício Findo em 31 de dezembro de
2009

2008

18.812
36.219
8.383
17.021
2474.1
800.6
83.709

18.542
29.143
7.261
17.344
2986.8
616.8
75.895

18.825
26.791
7.273
16.756
2.856
–
72.501

Não leva em conta o espaço do estacionamento e do posto de combustíveis.
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Lojas em Aeroportos
A tabela abaixo destaca uma relação com as nossas lojas em aeroportos no Brasil, de acordo com o tipo de loja,
que operam sob contratos de concessão. Para maiores informações sobre as concessões que a Companhia possui
ver item 9.1 (b) deste Formulário de Referência:
Aeroporto
Aeroporto Internacional de Brasília –
Presidente Juscelino Kubitschek

Aeroporto Internacional Tancredo Neves

UF de Localização
Distrito Federal

Minas Gerais

Aeroporto da Pampulha

Aeroporto Internacional de Congonhas

Aeroporto Internacional de Guarulhos

Aeroporto Internacional do Galeão –
Antonio Carlos Jobim

São Paulo

São Paulo

Rio de Janeiro

Bandeira
Viena Express
Viena Delicatessen
Viena Bar Café
Viena Snacks
Black Coffee
Black Coffee
Executivo
The Collection Steakhouse
Viena
Black Coffee
Pampulha Grill
Black Coffee
Brunella
Frontier Beer/Gendai
SP Burger
Congonhas Grill
Executivo
Frontier – Varanda
Viena Snacks
The Collection Steakhouse
Viena Express - Executivo
Naturally Fast
BC Express Internacional
BC Express Nacional
Black Coffee
Black Coffee
Brunella
Brunella Ice
Frontier – Executivo
Frontier Beer/Gendai
SP Burger
Viena Snacks
Bar do Campo
Brunella – Executivo

Segmento
Restaurante
Restaurante
Bar
Restaurante
Cafeteria
Cafeteria
Restaurante
Restaurante
Cafeteria
Cafeteria
Restaurante
Cafeteria
Doceria/Cafeteria
American Bar
Fast Food
Restaurante
Restaurante
American Bar
Cafeteria
Restaurante
Express
Fast Food Natural
Cafeteria Auto Serviço
Cafeteria Auto Serviço
Cafeteria
Cafeteria
Doceria/Cafeteria
Sorveteria
American Bar
American Bar
Fast Food
Cafeteria
Restaurante
Doceria/Cafeteria

Viena Snacks

Bar e Lanchonete

Operações de lojas e restaurantes
Operamos um modelo de administração padronizada por conceito de atuação que oferecemos a nossos clientes.
Todas as decisões em relação a desenvolvimento de produtos, preços, estoques e comercialização são tomadas de
forma centralizada. Nós nos esforçamos constantemente para aumentar a automatização e centralização de nossos
processos, permitindo que nossas lojas e restaurantes operem com menos pessoal e foquem seus esforços no
atendimento aos nossos clientes.
Todas as nossas lojas e restaurantes são organizadas em regiões, cada uma das quais se reporta a um departamento
regional responsável. Os departamentos regionais são também responsáveis pela pesquisa de locais apropriados para
novas lojas e restaurantes em suas respectivas regiões, sob a supervisão de nossa equipe de desenvolvimento de lojas
e restaurantes. O fluxo de clientes em nossas lojas e restaurantes varia durante o curso de cada dia e costuma ser maior
na hora do almoço e jantar. Portanto, desenvolvemos um processo de trabalho multifuncional direcionado à otimização
de nossas vendas, sem colocar em risco a qualidade dos alimentos servidos e serviços prestados aos nossos clientes. O
número de funcionários em cada loja e restaurante e seus respectivos turnos de trabalho são determinados pela gerencia
em função de histórico de quantidade média de clientes por faixa horária.
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Seleção de Locais e Layout
Anualmente, avaliamos e determinamos a nossa meta anual de abertura de lojas e restaurantes para cada
segmento de negócios e marca, bem como os mercados nos quais planejamos operar. Escolhemos nossos locais
alvo usando análise demográfica e de mercado. Determinamos os locais para abrir nossos restaurantes e lojas de
acordo com o volume de pessoas que visitam shopping centers específicos, bem como o número de pessoas em
viagem pelos aeroportos e rodovias nas quais operamos. Os principais parâmetros são: (i) aeroportos com pelo
menos 1.5 milhões de passageiros por ano; ou que tenha crescido a taxas substanciais e que previa continuar com
o mesmo ritmo; (ii) rodovias com um volume de tráfego de veículos mínimo de 100.000 veículos por dia; e (iii)
shopping centers localizados nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil, com um volume mínimo de
visitantes de 150.000 milhões por mês; Não temos operações em rodovias nas quais o volume de caminhões é
significativamente maior que o número de automóveis de passeio e ônibus combinados.
Nossa equipe comercial de marketing e de merchandising desenvolveu o layout interno de cada restaurante/loja
com base no que acreditamos ser a necessidade ideal de tamanho para cada segmento e marca que operamos, e
administramos as interfaces necessárias com fornecedores, enquanto, ao mesmo tempo, construímos ou
reformamos tais instalações.
Plano de Melhoria de Lojas e Restaurantes e Plano de Desenvolvimento
Um importante componente de nosso plano de desenvolvimento é a renovação física e melhoria de restaurantes e
lojas existentes. Estamos comprometidos com a manutenção de uma imagem para nossos restaurantes e lojas que
crie uma experiência moderna de fazer refeições. Ao longo dos últimos anos, investimos de forma significativa na
melhoria física de nossos restaurantes e lojas, e nos comprometemos com um plano de melhorias significativas e
de desenvolvimento. Muitos dos projetos de melhoria e de desenvolvimento incluem a renovação de fachadas,
replanejamento de instalações e utensílios de cozinhas, introdução de novos layouts internos, alteração de
cardápios e introdução de novos conceitos de refeições.
Os objetivos do plano de melhoria e de desenvolvimento incluem o aumento da percepção dos clientes de nossas
marcas, migração para marcas e conceitos de refeições com margens mais altas e criação de um ambiente mais
moderno e jovem. No final de 2008, transformamos um restaurante executivo no aeroporto de Guarulhos em três
marcas diferentes: Viena, Frontier Beer e Gendai. Com esta ação, aumentamos a média das vendas líquidas
mensais dos primeiros sete meses após a transformação (de janeiro a agosto de 2009) em 512,9%, em
comparação com a média das vendas mensais do mesmo período do ano anterior. Também aumentamos a
margem de contribuição de 18,4% para 44,9% neste mesmo período.
b. características do processo de distribuição
FORNECIMENTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Operamos um processo de seleção de fornecedores centralizado. Nossas compras nos países em que atuamos
são administradas de forma centralizada pelo nosso departamento de compras local e as entregas de suprimentos
são feitas em nossos centros de distribuição e, em alguns casos, tais como vegetais frescos e bebidas, diretamente
em nossos restaurantes e lojas. De modo a otimizar as eficiências de compras e fornecer os ingredientes mais
frescos para nossos itens do cardápio, ao mesmo tempo em que obtemos os preços mais baixos possíveis para a
qualidade e consistência necessárias, a administração de cada restaurante determina as quantidades de alimentos
e suprimentos necessárias e faz o pedido dos itens a fornecedores locais, regionais e nacionais de acordo com os
termos negociados por nosso departamento central de compras.
Estamos comprometidos com a condução de nossas operações de uma forma ética, legal e socialmente
responsável. Portanto, nossos fornecedores são selecionados e recompensados por meio de um rigoroso processo
de auditoria (interno e externo) que estabelece e monitora padrões de qualidade para todos os principais
fornecedores de nossas marcas. Todos os nossos restaurantes e lojas, devem aderir aos nossos padrões rígidos
de qualidade e segurança. às exigências da regulamentação. Além disso, trabalhamos próximos aos nossos
fornecedores para assegurar as melhores práticas e impulsionar o aprimoramento contínuo.
Possuímos vários grandes fornecedores independentes e de boa reputação, entre os quais estão Coca-Cola, JBS
S.A., BRF - Brasil Foods S.A. e Marfrig Alimentos S.A.. Nossos principais itens comprados incluem carne de frango,
carne bovina, peixes, laticínios, bebidas, suprimentos gerais de restaurantes e gasolina.
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Procuramos negociar contratos de curto e longo prazo para as nossas principais necessidades de suprimentos com
base nas condições de mercado e nossa demanda esperada. Até o momento, não enfrentamos nenhuma escassez
significativa contínua de suprimentos, embora fontes alternativas para a maior parte de nossas necessidades de
suprimento estejam geralmente disponíveis. Devido às condições do mercado, os preços pagos por nossos
suprimentos podem variar significativamente.
Pesquisamos e avaliamos continuamente novos ingredientes e produtos em um esforço para manter a alta
qualidade e responder de forma rápida às alterações no paladar de nossos clientes e tendências do mercado. A
maior parte dos itens do cardápio são preparados diariamente em uma de nossas cozinhas centrais sem
reaproveitamento de sobras e usando ingredientes frescos. No Brasil, atualmente operamos uma cozinha central
para a Rede Viena na cidade de São Paulo, uma para a Rede Frango Assado na cidade de Louveira, uma no
Aeroporto de Congonhas, bem como um número de cozinhas menores nos outros aeroportos nos quais operamos.
Nosso objetivo é continuar o processo de racionalização das cozinhas, de modo a utilizar uma única instalação para
várias de nossas marcas em uma mesma região. O mesmo pretendemos fazer com a nossa distribuição,
construindo centros por região. Ambas as medidas têm o objetivo de reduzir nossos custos e aumentar a economia
de escala em todo o nosso negócio. O nível de nossos estoques em restaurantes e lojas é mantido em um valor
mínimo em relação às vendas devido à alta concentração e giro relativamente rápido de vegetais, frango, carne,
peixe e laticínios perecíveis que usamos em nossas operações, combinado com espaço de armazenamento em
nossos restaurantes e lojas. Além disso, nosso pessoal dos restaurantes e lojas é treinado em armazenamento,
manipulação e preparação apropriada de produtos e atendimento aos clientes.
c.

características dos mercados de atuação

Aspectos Gerais
Operamos no setor de varejo de alimentação no Brasil, com operações internacionais no México e Caribe (Porto
Rico e República Dominicana e, no início de 2011, no Panamá). Nosso mercado é altamente fragmentado e possui
poucas redes com gestão profissional. O setor de varejo de alimentação compreende a distribuição e/ou o preparo
de refeições para o consumo “fora de casa” e pode ser dividido em dois segmentos principais:
x

Segmento Público e de Serviços Contratados: inclui as refeições servidas em locais como hospitais públicos,
escolas e presídios, bem como os serviços de buffet. As empresas neste segmento geralmente operam com
baixas margens de lucro, e representam cerca de 26% do total do setor de serviços de alimentação no Brasil,
segundo dados da ABIA; e

x

Segmento de Serviços de Varejo de Alimentação: inclui serviços prestados diretamente ao público por meio de
lojas de rua, shopping centers ou outros locais públicos. Esse segmento responde por 74% do total do setor de
varejo de alimentação, segundo a ABIA, e pode ser dividido nos seguintes sub-segmentos:
o

Restaurantes: referem-se a Casual Dining, Upper Casual e Fine dining, representando 23% do setor de
serviços de alimentação segundo a ABIA;

o

Quick Casual: abrange bares, lanchonetes e padarias, representando 39% do total do setor de serviços de
alimentação segundo a ABIA; e

o

Cadeias de fast food: representam 12% do setor de serviços de alimentação segundo a ABIA.

A tabela abaixo apresenta a participação de cada sub-segmento no setor de varejo de alimentação no Brasil:
Vendas da indústria segundo canais

% do Total

Restaurantes..................................................................................................................................
Padarias .........................................................................................................................................
Bares .............................................................................................................................................
Fast Food .......................................................................................................................................
Lanchonetes ..................................................................................................................................
Ref. Industriais ...............................................................................................................................
Hotéis/Motéis .................................................................................................................................
Catering .........................................................................................................................................
Outros ............................................................................................................................................
Total ..............................................................................................................................................

23%
15%
13%
12%
11%
7%
4%
2%
13%
100%

Fonte: ABIA (2009).
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Há uma escassez de dados para medir o tamanho do setor de varejo de alimentação em termos de vendas aos
consumidores finais. Consultores do setor estimam o tamanho do mercado por meio de números oficiais da ABIA
para vendas de alimentos e bebidas para o setor de varejo de alimentação. Segundo a ABIA, essas vendas no
Brasil atingiram R$64,4 bilhões em 2009, e o crescimento esperado das vendas de 2010 em comparação com 2009
é de 14,9%.
Vendas de alimentos e bebidas para o setor de varejo de
alimentação (R$ bilhões)

74.0
58.2

25.9

2002

29.5

2003

34.1

2004

38.6

2005

43.4

2006

64.4

50.3

2007

2008

2009

2010E

Fonte: ABIA (2002 – 2010E)

De acordo com a ECD Consultoria, o custo médio de alimentos e bebidas correspondeu a 35% do faturamento total
do setor de varejo de alimentação no Brasil em 2008. Dessa forma, as vendas do setor de varejo de alimentação
apresentaram resultado superior a R$160 bilhões naquele ano.
A Companhia atua no setor de varejo de alimentação e está posicionada para competir principalmente nos
segmentos de Casual Dining e Quick Casual, conforme descrito acima. Utilizando a mesma metodologia discutida
no parágrafo anterior, a ECD Consultaria estimou que o tamanho do mercado de serviços de varejo de alimentação
no Brasil, que engloba os sub-segmentos de Fast Food, Quick Casual e Casual Dining é de R$118 bilhões. Embora
enfrentemos concorrência em determinados setores de mercado, países ou regiões, acreditamos que somos a
única empresa no Brasil com um mix diversificado de sub-segmentos e conceitos de varejo de alimentação.
O conceito de redes de restaurante de Casual Dining e Quick Casual sofreu forte expansão nos principais centros
urbanos brasileiros. Com o crescimento do poder aquisitivo da população e da demanda por serviços de varejo de
alimentação “fora de casa” pela nova dinâmica familiar e do mercado de trabalho, o segmento cresceu
consideravelmente.
Os estabelecimentos de Casual Dining e Quick Casual estão comumente localizados em locais de alto tráfego e
com opções limitadas de serviços de varejo de alimentação, tais como praças de serviços rodoviárias, aeroportos,
shopping centers, estações de trem, centros comerciais, galerias, centros de serviços, hospitais e vias públicas.
Acreditamos que o alto nível de fragmentação, as empresas familiares e a informalidade operacional atualmente
encontrada no setor nos apresentam oportunidades significativas de consolidação e profissionalização das
operações. Acreditamos que as economias de escala alcançadas pelas cadeias de restaurantes apresentem uma
alta lucratividade às mesmas. As vantagens aproveitadas pelas cadeias de restaurantes incluem modelos
comerciais comuns, formatos padronizados de lojas, menus e processos, maior poder de barganha junto a
fornecedores, administradores de shopping centers e de cartões de créditos, vendas cruzadas de marcas e
eficiências operacionais advindas de plataformas administrativas, produtivas, de armazenamento e logísticas
unificadas.
Cadeias de restaurantes independentes que operam no sub-segmento de Casual Dining atingiram uma das mais
altas taxas de crescimento no setor de varejo de alimentação entre 2006 e 2008. Segundo associações da
indústria, as cadeias independentes cresceram 20,8% em 2007 e 17,5% em 2008, em termos de vendas.
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A tabela abaixo apresenta o crescimento das vendas para os sub-segmentos do setor entre 2006/2007 e
2007/2008:
Crescimento das Vendas

2006 vs. 2007
2007 vs. 2008

22.00%
18.10%

16.00%

20.80%
18.00%

17.50%*
10.60%*
6.20% 7.00%*

Cadeias de
Fast Food

Padarias

Cadeias
Independentes

Restaurantes
Independentes

7.50%

Refeições
Coletivas

Fonte: ECD Consultoria | * taxas estimadas.

Devido ao ambiente macroeconômico positivo e a tendências culturais favoráveis, o setor de varejo de
alimentação brasileiro cresceu significativamente durante os últimos anos. Segundo informações da ABIA e do
IBGE, o setor de serviços de alimentação no Brasil cresceu 5,4 vezes mais do que o PIB brasileiro de 2002 a
2009. Isso se compara favoravelmente à taxa de crescimento do setor de alimentação como um todo no varejo,
que compreende a venda de alimentos e bebidas para consumo em casa.
Crescimento do Setor Comparando com o PIB

Fonte: ABIA e IBGE (2009).

337

PÁGINA: 71 de 324

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

Os gastos com o setor de varejo de alimentação no Brasil também vêm crescendo em relação ao total de gastos
com alimentação (tanto gastos com o varejo de alimentação quanto com demais serviços de alimentação),
aumentando sua fatia do total de gastos com alimentação de 24,0% em 2003 para 31,1% em 2009.
Consequentemente, para cada quase três Dólares gastos em alimento, quase um Dólar era gasto em restaurantes,
bares e outros locais fora de casa. Esse aumento dos gastos com serviços de alimentação foi motivado
principalmente pela demanda por almoços, jantares e lanches consumidos fora de casa, conforme ilustrado na
tabela abaixo.
2008-2009
Alimentação Total .............................................................................................
Almoço/Jantar .....................................................................................................
Bebidas/Sucos ....................................................................................................
Sanduíches/Salgados/Lanches...........................................................................
Bebidas ...............................................................................................................
Agregados/Outros ...............................................................................................
Café/Leite............................................................................................................

31,1%
19,5%
1,7%
5,2%
2,2%
2,1%
0,4%

Fonte: ABIA.

Além do sólido crescimento histórico do mercado, acreditamos que o setor de varejo de alimentação no Brasil tem
forte potencial para expansão futura significativa. Segundo dados da ECD Consultoria, os gastos totais com varejo
de alimentação no Brasil foi de 24% em 2003.
Gastos com varejo de alimentação (% do gasto com
alimentos)
50%
40%
30%

EUA

Reino Unido

Holanda

26%

25%

24%

Espanha

Itália

Brasil

Fonte: ECD Consultoria (2009).
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Além disso, espera-se que os gastos com varejo de alimentação da população brasileira cresçam entre 28,6% e
30,1% do total do orçamento familiar gasto com comida e bebida até 2012.

Gastos com serviços de alimentação (% do total)
31,00%

30,10%

29,00%
Variação de projeção

26,40%

27,00%
25,00%
23,00%

28,60%

25,80%
21,20%

24,0%

21,00%
19,00% 19,60%
17,00%
15,00%
1988

1996

2003

2007

2012

Fonte: ECD Consultoria (2009).

Adicionalmente, nossas principais operações estão localizadas nos estados brasileiros com os maiores níveis de
gasto com alimentação, representando mais de 74% do total de gastos no país.
Estado

Gastos com alimentação (% Total)

São Paulo .................................................................................................................
Rio de Janeiro ...........................................................................................................
Minas Gerais .............................................................................................................
Rio Grande do Sul ....................................................................................................
Paraná ......................................................................................................................
Bahia .........................................................................................................................
Santa Catarina ..........................................................................................................
Distrito Federal..........................................................................................................
Pernambuco..............................................................................................................
Ceara ........................................................................................................................
Pará ..........................................................................................................................
Outros .......................................................................................................................

29,6%
14,3%
10,7%
7,1%
5,9%
5,4%
3,5%
2,6%
2,4%
2,1%
2,0%
14,4%

Fonte: ECD Consultoria (2009).
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Fatores de Crescimento do Setor de Casual Dining
A renda per capita brasileira deve crescer a uma taxa anual de 5,7% de 2000 a 2010 e 6,6% de 2010 a 2020,
segundo dados da ECD Consultoria. O aumento da renda per capita combinado ao crescimento dos gastos com
alimentação como porcentagem do total de gastos dos consumidores representarão um aumento significativo do
valor total despendido em alimentação, apresentando oportunidades interessantes para o setor de Casual Dining
nos próximos dez anos. A Copa do Mundo que será realizada no Brasil em 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro em 2016 apresentarão outras oportunidades interessantes para o setor. A tabela abaixo mostra o
crescimento da renda per capita no Brasil, em Dólares:
Renda per cápita - US$
12,380

6,526
3,761

2000

2010E

2020E

Fonte: ECD Consultoria (2009).

O Brasil tem passado por um processo de redistribuição de renda total e espera-se que a tendência continue no
curto e médio prazos. Cerca de 17% dos gastos da Classe C são com refeições fora de casa. Segundo a ECD
Consultoria, a fatia do dispêndio total do consumidor da Classe C no Brasil alcançará 58% em 2012, comparado a
34% em 2005 e 46% em 2007, como mostra o gráfico abaixo:

Participação da Classe C no Total de Gastos da População
58%
46%

41%

34%

2005

2007

2010

2012E

Fonte: ECD Consultoria (2009) e Instituto Data Popular.
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O contínuo aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho também afeta significativamente os
hábitos alimentares do consumidor, resultando, dentre outras coisas, em (i) um declínio no número de indivíduos
responsáveis pelo preparo das refeições em casa; (ii) um aumento da renda familiar total; (iii) um aumento no
consumo de alimentos prontos; (iv) uma crescente demanda por Crealimentos saudáveis; e (v) um aumento da
base de clientes de Casual Dining. Abaixo, a tabela apresenta o crescimento da participação da mulher no mercado
de trabalho brasileiro:
Porcentagem das mulheres
no mercado de trabalho
1999 ............................................................................................................................................
2006 ............................................................................................................................................
2010 ............................................................................................................................................
2012 ............................................................................................................................................

41%
44%
45%
46%

Fonte: Euromonitor (2006-2010) / ECD Consultoria (2012).

De acordo com a Euromonitor, 12 milhões de pessoas no Brasil viverão sozinhas em suas residências até 2016,
uma taxa anual de crescimento de cerca de 7,0% desde 1996, como visto na tabela abaixo. Esta é uma importante
e potencial base de clientes, dado que estes indivíduos buscam não só a conveniência de não prepararem as suas
próprias refeições mas também desenvolvem o hábito de comer fora como uma forma de socialização.

Milhões de Pessoas Morando Sozinhas no Brasil
12.0
9.6
7.2
6.0
3.2

1999

2006

2010

2012E

2016E

Fonte: Euromonitor (1996 – 2006-2016) / ECD Consultoria – estimativa (2012) e IBGE.
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Visão Geral dos Mercados Onde Atuamos: Praças de Serviços Rodoviárias, Aeroportos e Shopping centers:

Mercados Cativos Onde Operamos
Rodovias

Aeroportos



Frota brasileira de veículos em
forte ritmo de crescimento



Alto ritmo de crescimento do
tráfego em aeroportos brasileiros



População com baixo índice de
motorização em comparação a
países desenvolvidos



Baixa penetração do transporte
aéreo de passageiros no Brasil



Diversas oportunidades
mapeadas em aeroportos no
Brasil e em outros países da
América Latina



Tráfego crescente em rodovias
privatizadas



Malha rodoviária em expansão,
com perspectiva de novas
concessões rodoviárias no médio
prazo

Shopping Centers


Baixa penetração de vendas em
shopping centers nas vendas do
varejo vs. outros países



Principais empresas de shopping
centers estão capitalizadas e com
planos de crescimento relevantes



Diversos novos shoppings em
construção no Brasil

Operamos em três importantes mercados cativos com alto fluxo de pessoas e com boas perspectivas de
crescimento nos próximos anos: Rodovias, Aeroportos e Shopping Centers. Os três mercados se beneficiam de
uma baixa penetração no Brasil em comparação a países desenvolvidos, apresentando potencial de crescimento
não só por meio do crescimento do mercado, mas também pelo aumento da penetração nos próximos anos.
A seguir estão detalhados cada um dos três mercados descritos acima e suas respectivas dinâmicas de crescimento.
Varejo de Alimentação em Praças de Serviços Rodoviárias
Esse tipo de atividade diz respeito à exploração de praças de serviços situadas ao longo de rodovias. Em alguns
casos, essas praças não são apenas restaurantes, mas também postos de gasolina e locais para o consumo
varejista.
O setor de praças de serviços em rodovias no Estado de São Paulo é altamente fragmentado, sendo que apenas
dois operadores possuem mais do que cinco praças de serviços (Frango Assado e Graal), segundo nossas
estimativas. Com poucas exceções, as atividades varejo de alimentação em praças de serviços rodoviárias são
carentes de variedade, qualidade nos serviços e infraestrutura que os clientes desejam e esse fato, em nossa
opinião, representa uma oportunidade para consolidação.
A abertura de qualquer estabelecimento novo em uma rodovia federal ou estadual está sujeita a autorização prévia
dos respectivos órgãos públicos (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT ou Secretaria
Estadual, respectivamente). A autorização de acesso ao estabelecimento, para rodovias federais e estaduais deve,
igualmente, ser concedida pelos mesmos órgãos federal e estaduais acima mencionados, para rodovias sob o
regime de concessão, deve ser concedida pelo concessionário privado, após análise da Comissão de
Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços Públicos.
A procura por bens de consumo e refeições nas praças de serviços rodoviárias brasileiras está diretamente
relacionada à expansão da malha rodoviária e do tamanho da frota de veículos do país. O crescimento do fluxo de
veículos em rodovias aumenta o número potencial de consumidores, que são principalmente pessoas que viajam a
negócios e a lazer.
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Embora o Brasil possua uma das maiores extensões de terras do mundo, com 8,5 milhões de quilômetros
quadrados, sua rede de transporte é essencialmente rodoviária (59% da matriz de transporte). Países grandes
como a Rússia (com 17 milhões de quilômetros quadrados), em geral, otimizam o transporte de longa distância
através da utilização intensiva de trens especialmente para o transporte de carga. A tabela abaixo apresenta a
matriz de transporte no Brasil e em outros países:
Ferroviário
Rússia ......................................................................................................
Austrália ...................................................................................................
EUA .........................................................................................................
Brasil ........................................................................................................
Brasil* .......................................................................................................
China ........................................................................................................
Canadá .....................................................................................................

81
43
43
25
10
37
46

Rodoviário
Marítimo
(Matriz de Transporte %)
8
11
53
4
32
25
58
17
71
19
50
13
43
11

*
exceto transporte de minério de ferro.
Fonte: CIA Factbook 2007, ANTT.

Segundo os atuais planos de expansão da infra-estrutura no Brasil, estima-se que as rodovias permaneçam como o
principal meio de transporte no Brasil. Segundo o Plano Nacional de Logística e Transporte - PNLT, desenvolvido
pelo Ministério dos Transportes do Brasil, 43% do investimento previsto de R$172 bilhões no setor até 2023 serão
destinados a rodovias. A tabela abaixo indica a alocação esperada dos recursos do PNLT:
58%

25%
13%
4%

Rodovias

Ferrovias

Transporte
Marítimo

Aeroportos

Fonte: PNLT.

Algumas das principais rodovias brasileiras tornaram-se concessões feitas a empresas do setor privado. Tal
privatização foi principalmente motivada pela deterioração das principais rodovias locais e interestaduais no início
dos anos 90. A escassez de recursos públicos para reconstruir e manter as rodovias brasileiras começou a
comprometer o potencial de crescimento econômico do país. A maioria das concessões está localizada na região
Sudeste e liga as principais cidades brasileiras – São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, Porto Alegre e
Salvador – a outras cidades. A tabela abaixo mostra a porcentagem de rodovias sob concessão no Brasil:
Porcentagem do total de
rodovias sob concessão
5 maiores rodovias ...........................................................................................................................
10 maiores rodovias .........................................................................................................................
15 maiores rodovias .........................................................................................................................
20 maiores rodovias .........................................................................................................................

25,2%
45,5%
62,5%
76,6%

Fonte: ANTT (2008).
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A expansão e a modernização da malha rodoviária iniciadas em 2005 e a redução da tributação dos produtos
industrializados (IPI), em dezembro de 2008, causaram um significativo crescimento da frota de veículos. Segundo
a ANFAVEA, a frota de veículos aumentou a uma taxa anual de aproximadamente 6,5% entre 2005 e 2009. O
gráfico abaixo apresenta a expansão da frota de veículos no Brasil:
Expansão da Frota de Veículos Brasileira (milhões)
CAGR 05 – 09: 6,5%

23.0

24.1

2005

2006

25.6

2007

29.6

27.5

2008

2009

Fonte: ANFAVEA.

Apesar dessa taxa de crescimento elevada, há ainda possibilidade de mais crescimento do número de veículos por
habitante no Brasil na comparação com outros países como México, Alemanha, Reino Unido, França, Japão e os
Estados Unidos. Em 2008, para cada veículo no Brasil, havia 6,9 habitantes, enquanto nos Estados Unidos essa
proporção era de 1,2. O gráfico abaixo indica a penetração da frota de veículos brasileira (habitantes por veículo)
comparada a outros países selecionados:
Penetração da Frota de Veículos (Habitantes por Veículo)
8.9

1999
6.9

2008

6.8

4.0

Brasil

México

1.8 1.9

1.9 1.7

1.8 1.7

1.8 1.7

Alemanha

Reino
Unido

França

Japão

1.3 1.2

Estados
Unidos

Fonte: ANFAVEA.

O aumento do número de veículos, melhores condições das rodovias e expansão da malha rodoviária estão
impulsionando e, acreditamos, continuarão a impulsionar o aumento no tráfego de veículos, resultando no crescimento
do mercado de varejo de alimentação em praças de serviços rodoviárias. Segundo a ABCR, o fluxo de veículos anual
em rodovias sob concessão aumentou de 557 milhões de veículos em 2002 para 1,104 milhões de veículos em 2009,
ou seja, um crescimento médio anual de 10,3%.
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Os principais consumidores em praças de serviços rodoviárias são motoristas de veículos leves, os quais
constituíram a maior parte do fluxo de veículos nos últimos anos. Em 2008, de um fluxo total de 768 milhões de
veículos nas rodovias sob concessão, 532 milhões, ou 69%, eram veículos leves. A tabela abaixo mostra a
penetração dos veículos nas rodovias sob concessão:
Veículos Leves
2003 .............................................................
2004 .............................................................
2005 .............................................................
2006 .............................................................
2007 .............................................................
2008 .............................................................
2009 .............................................................
CAGR de 2003 a 2009 ................................

Veículos Pesados

379
411
447
458
490
532
730
11,6%

Outros

152
164
166
167
178
190
272
10,2%

22
29
30
32
39
47
101
28,9%

Fonte: ABCR (2009).

O tráfego de veículos em rodovias sob concessão está concentrado perto dos grandes centros devido a um maior fluxo e
afluência de pessoas provenientes de áreas adjacentes. No Brasil, a maior concentração de rodovias sob concessão
ocorre no estado de São Paulo, principalmente devido à capital do estado. De acordo com a ABCR, 53,6% do tráfego
brasileiro em rodovias sob concessão ocorreram no Estado de São Paulo, como na tabela a seguir:
Distribuição do Tráfego nas Rodovias sob Regime de Concessão
Federais
25.8%

Outros
9.0%

SP
53.6%

RS
4.5%
PR
7.1%
Fonte: ABCR.

Concessões de varejo de alimentação em Aeroportos
O mercado de concessões de varejo de alimentação em aeroportos é diretamente afetado pelo tráfego de passageiros.
Acreditamos que o Brasil possui perspectivas atrativas de crescimento para o fluxo de passageiros em aeroportos nos
próximos anos, devido à baixa penetração de número de passageiros por habitante vs. países desenvolvidos.
Utilização de Aeroportos (passageiros por habitante)
5.2

4.7

4.6

3.9

3.2
2.3

2.3

2.1

1.5
0.6

Austrália

EUA

Espanha

Reino
Unido

Canadá

França Alemanha

Itália

Japão

Brasil

Fonte: Infraero, ANAC e McKinsey&Company.
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As concessões de varejo de alimentação em aeroportos dividem-se em dois segmentos principais: mercado de
concessão de restaurantes e lanchonetes em aeroportos e serviços de Catering, conforme descritos abaixo.
Mercado de Concessão de Restaurantes em Aeroportos
Este mercado consiste na operação de restaurantes e lanchonetes localizados em aeroportos. No Brasil, essas
concessões são administradas pela INFRAERO, empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa, que é
responsável pela negociação e implementação dos contratos de concessão e taxas de cobrança. A principal base
de clientes é formada pelos passageiros das linhas aéreas, familiares e amigos que os levam ou buscam no
aeroporto, bem como pessoas que trabalham no aeroporto.
De acordo com o nosso entendimento, os principais players no negócio de concessão de serviços de alimentação
em aeroportos no Brasil podem ser divididos em três grupos: (i) estabelecimentos varejistas de alimentação, que
normalmente operam mais de uma loja por aeroporto, sendo que os líderes são a RA Catering e GRSA (Grupo
Compass); (ii) especialistas no varejo de alimentos, inclusive cadeias como McDonalds e Pizza Hut; e (iii) outros
estabelecimentos, normalmente familiares, também chamados de estabelecimentos “mom and pop".
De acordo com a INFRAERO, os principais aeroportos do Brasil estão buscando o conceito de “Aeroshopping". O
conceito de "Aeroshopping" consiste na existência de uma localização de em um shopping center dentro do
terminal do aeroporto, que ofereça aos passageiros compras e serviços de alimentação de qualidade, bem como
lazer e cultura.
Os aeroportos de Guarulhos (São Paulo), Congonhas (São Paulo), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Brasília
(Distrito Federal), Palmas (Tocantins), Belém (Pará), Porto Velho (Rondônia), Londrina (Paraná), Salvador (Bahia) e
Manaus (Amazonas) já implementaram o conceito de Aeroshopping em seus terminais. Novos projetos serão
inaugurados em Maceió (Alagoas), Recife e Petrolina (Pernambuco), Curitiba (Paraná), Florianópolis (Santa
Catarina) e João Pessoa (Paraíba).
Catering Aéreo
Os serviços de Catering consistem no preparo de alimentos que serão servidos durante voos e no fornecimento de
comida e bebida para aviões. A base de clientes dos serviços de Catering Aéreo são as companhias aéreas.
De acordo com estudos realizados por nós, no Brasil, os principais players do segmento de Catering Aéreo para
voos internacionais são a Lufthansa SkyChefs e Gate Gourmet, sendo que, no mercado de voos domésticos, o
Grupo RA é uma das companhias líderes nos serviços de Catering Aéreo. É possível haver concorrência indireta no
mercado de Catering Aéreo já que as companhias aéreas podem optar por atender diretamente as suas
necessidades de alimentos e bebidas em qualquer de suas escalas. Além disso, itens alimentares prontos para
consumo podem substituir a alimentação dos serviços de bordo (especialmente no mercado interno, em que
concorre o Grupo RA).
As empresas que operam tanto nas concessões de restaurantes e lanchonetes em aeroportos quanto nos serviços
de Catering Aéreo podem se beneficiar das sinergias derivadas dessas operações, que incluem: (i) o uso da
mesma plataforma administrativa no aeroporto; (ii) cozinhas, depósitos e compra comuns; e (iii) maior
aproveitamento do canal de relacionamento com a INFRAERO.
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Fatores de crescimento das concessões de varejo de alimentação nos aeroportos
O crescimento do negócio de varejo de alimentação em aeroportos está diretamente relacionado ao aumento do
tráfego aéreo no Brasil, que cresceu substancialmente nos últimos anos. De acordo com a INFRAERO, a taxa anual
composta de crescimento de 2003 até 2008 foi de 9,7%, atingindo 113 milhões passageiros em 2008. A tabela
abaixo apresenta o crescimento do tráfego de passageiros no Brasil:
Brasília
2003 ...................................
2004 ...................................
2005 ...................................
2006 ...................................
2007 ...................................
2008 ...................................
2009 ...................................
CAGR de 2003 a 2009 ......

Galeão

7
10
9
10
11
10
12
9,4%

5
6
9
9
10
11
12
15,7%

Guarulhos
12
13
16
16
19
20
22
10,6%

Congonhas

Salvador

(em milhões)
12
14
17
18
15
14
14
2,6%

3
4
5
5
6
6
7
15,2%

Outros
33
36
40
44
49
52
62
11,1%

Total
72
83
96
102
110
113
129
10,2%

Fonte: INFRAERO.

Apesar do crescimento contínuo de passageiros no Brasil, o setor ainda possui espaço para maiores crescimentos. De
acordo com projeções da Airports Council International, espera-se que o tráfego aéreo na América do Sul aumente mais do
que no resto do mundo nos próximos dezenove anos. Segundo a Airports Council International, as taxas anuais de
crescimento projetadas para o período entre 2009 e 2029 são de 6,2% para o Brasil e 5,1% para a América Latina, ao
passo que a média mundial esperada é de 4,2%. O gráfico abaixo indica as projeções de crescimento para o tráfego aéreo:
Crescimento Projetado no Número de Passageiros
7.3%

CAGR 2009-2019
6.2%

5.8%

CAGR 2009-2029

5.1%

4.6%
2.5% 2.3%

Brasil

América Latina América do Norte

4.2%

3.2% 2.9%

Europa

Mundo

Fonte: Airports Council International – Global Traffic Forecast – Edição 2011.

A concentração regional do tráfego aéreo dentro do Brasil também indica um forte potencial de crescimento. De
acordo com a INFRAERO, os 13 maiores aeroportos representam 80% do fluxo total de passageiros no Brasil, o
que demonstra o alto grau de concentração das atividades de companhias aéreas nos aeroportos das principais
cidades brasileiras.
Há expectativa de que as cidades de médio porte e outras regiões do Brasil, como as regiões norte e central,
contribuam com uma parcela maior do mercado brasileiro no futuro.
Os seis aeroportos em que a RA Catering está presente com qualquer um ou em ambos os segmentos de atuação
(restaurantes e Catering Aéreo) responderam por cerca de 55% do fluxo de passageiros no Brasil em 2009, de
acordo com a INFRAERO.
Serviços de alimentação em shopping centers
Os shopping centers são considerados um local nobre para restaurantes devido ao elevado número de clientes potenciais
atraídos pela diversidade, segurança e conforto oferecidos pelos shopping centers. Já que quase todos os shopping centers
possuem área de serviços de alimentação, o crescimento desses dois negócios – shopping centers e restaurantes – estão
diretamente correlacionados.

347

PÁGINA: 81 de 324

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

Os estabelecimentos de varejo de alimentação têm um papel cada vez maior no fluxo de tráfego dos shopping
centers brasileiros. De acordo com recente pesquisa realizada pela Toledo & Associados e pela Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM) em 26 shopping centers da cidade de São Paulo, a maioria dos entrevistados
indicou que a principal razão para ir ao shopping center é a atratividade dos serviços de alimentação.
Total

Adolescentes

Jovens adultos

Adultos

Idosos

77%
52%
41%
39%

63%
44%
36%
22%

80%
43%
46%
30%

82%
58%
49%
50%

71%
57%
21%
43%

Varejo de Alimentação ..............................
Compras ......................................................
Cinemas ......................................................
Tempo de lazer com a família .....................

Fontes: Toledo & Associados e Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

O número de shopping centers no Brasil tem aumentado rapidamente e a curva de maturidade cresce
constantemente.
Número de Shopping Centers no Brasil
363

376

408

351

392

338

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: ABRASCE.

Nos últimos anos, os shopping centers vêm atraindo novos investimentos devido às condições macroeconômicas
favoráveis e de uma maior demanda por parte dos investidores estrangeiros que ainda não participavam dessa
parte do mercado brasileiro.
Em 2009, o mercado de shopping centers contribuiu com 2% do PIB do País e foi responsável por
aproximadamente 720.000 postos de trabalho. Em 2009, havia mais de 70.000 lojas em shopping centers, os quais
foram visitados por 330 milhões de pessoas ao mês, em média, de acordo com a ABRASCE.
Tráfego de Pessoas (milhões de visitas / mês)
305

181

2005

325

330

2008

2009

203

2006

2007

Fonte: ABRASCE.

348

PÁGINA: 82 de 324

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

O setor de shopping centers no Brasil está concentrado nas regiões Sul e Sudeste, que representam 75,0% da área
bruta de locável e do número de shopping centers no país, segundo a ABRASCE. Essa concentração representa
uma oportunidade de crescimento nas regiões menos desenvolvidas, como as regiões Norte e Centro-Oeste.
Região

Número de
shopping centers

Total
(%)

225
77
58
36
12
408

54%
19%
15%
9%
3%
100%

Sudeste ............................................................
Sul ....................................................................
Nordeste ..........................................................
Centro-oeste ....................................................
Norte ................................................................
Total ................................................................

Área bruta locável
2
(m )
5.659.151
1.403.725
1.386.594
768.198
294.791
9.512.459

Total
(%)
59%
15%
14%
8%
3%
100%

Fonte: ABRASCE (2010).

Adicionalmente, além das oportunidades criadas pela alta concentração de shopping centers em determinadas
regiões, as suas vendas nos shopping centers no Brasil ainda respondem por uma parcela pequena do total das
vendas no varejo no país na comparação com países em desenvolvimento ou desenvolvidos. No Estados Unidos, por
exemplo, as vendas nos shopping centers representam 70% do total das vendas no varejo, contrastando com os 18%
do total das vendas no varejo no Brasil, conforme mostrado abaixo, em comparação a outros países selecionados:
Proporção de Área Bruta Locável por 100 Habitantes

O aumento no número de shopping centers está também diretamente associado ao aumento na renda per capita do país,
dado que a renda do consumidor é um dos principais fatores do crescimento desse setor. De acordo com o Instituto de
Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado - IPDM, cerca de 54,0 % dos visitantes de shopping centers são de Classe C.
i.

participação em cada um dos mercados

Não há entidades ou órgãos governamentais ou privados que forneçam dados oficiais sobre a participação de
empresas nos segmentos e nos mercados em que atuamos.
ii.

condições de competição nos mercados

Nossos concorrentes podem ser divididos em dois grupos principais: (i) empresas internacionais com modelo de
negócios semelhante; e (ii) concorrentes locais no Brasil.
Empresas internacionais com modelo de negócios comparável ao nosso
Existem três empresas internacionais com modelo de negócios semelhante ao nosso: Autogrill, Areas e Grupo
Compass, entretanto, nenhuma delas tem uma presença significativa no Brasil.
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A Autogrill é a líder mundial no fornecimento de alimentos, bebidas e serviços de varejo para viajantes. Presente em
39 países com mais de 61.000 funcionários, ela administra mais de 5.300 pontos de vendas em mais de 1.200
locais. A Autogrill atende pessoas em viagem e opera principalmente sob contratos de concessões, segundo
endereço eletrônico da Autogrill.
A Areas administra 1.256 restaurantes, restaurantes, lojas de café, lojas, hotéis e postos de combustíveis em 9
países, tem quase 12.000 funcionários que prestam serviços a lojas localizadas em grandes centros de transporte
de alto tráfego, inclusive aeroportos, rodovias, estações de trens, shopping centers, instalações de feiras e centros
de exposições, segundo endereço eletrônico da Areas.
O Grupo Compass é uma empresa líder no mercado de fornecimento de alimentos e serviços operando em 50
países, com 428.000 funcionários. O Grupo Compass atende clientes em escritórios e fábricas, escolas e
universidades, hospitais e comunidades, principais segmentos esportivos, espaços culturais, garimpos remotos e
plataformas offshore.
Devido ao fato de que nossos concorrentes internacionais não têm presença significativa no Brasil, nosso principal
mercado de atuação, acreditamos que estamos em uma posição privilegiada para alavancar o crescimento do setor
de serviços de varejo de alimentação no país em detrimento de nossos concorrentes internacionais.
Concorrentes Locais
O setor de serviços de varejo de alimentação no Brasil é altamente fragmentado. Dessa forma, não existem
participantes relevantes no nosso setor de atuação. Além disso, não enfrentamos concorrentes com o mesmo
modelo de negócios que temos, com a presença de conceitos de Quick Casual e Casual Dining em todos os três
segmentos em que operamos. Nossa concorrência local no Brasil está limitada a cada um dos segmentos e
conceitos específicos. No segmento de shopping centers, enfrentamos concorrência de vários restaurantes, cafés e
quiosques. Existem poucas cadeias, principalmente no Estado de São Paulo, que estão localizadas nos mesmos
lugares que as lojas e restaurantes da Rede Viena, como Galeto’s, Almanara e América, embora com menor
quantidade de locais. No segmento de rodovias, não existem regras que restrinjam a concorrência entre os
negócios instalados próximos a rodovias. A única restrição diz respeito à distância mínima entre dois pontos de
acesso no mesmo lado da rodovia, que não pode ser inferior a 500 metros. Além disso, as autoridades
governamentais do Brasil ou a concessionária encarregada da rodovia, conforme o caso,têm o poder de rejeitar a
construção de novos postos de serviço, no caso de considerar que a segurança e a fluidez da rodovia podem ser
prejudicadas. Além disso, o mercado de rodovias é muito fragmentado, sendo que somente o Frango Assado e
Graal possuem mais de cinco lojas nas rodovias do Estado de São Paulo. Os demais concorrentes no segmento de
rodovias são empresas familiares e normalmente possuem uma infra-estrutura antiquada e serviços deficitários.
Concessão de serviço de Catering Aéreo
Na concessão de serviço de Catering Aéreo, temos três tipos de concorrentes:
x

Varejistas de alimentos focados no serviço de Catering Aéreo: Estes competidores são varejistas de alimentos
que focam suas operações em Catering Aéreo, normalmente operando mais de um local por aeroporto. A
principal concorrente da RA Catering é a GRSA, uma joint venture entre a Compass e a Accor que possui
operações em Guarulhos, Congonhas, Confins e Brasília, além de operações nas principais rodoviárias de São
Paulo. Outros participantes neste segmento são Palheta e Grão-Café;

x

Cadeias de fast food: Incluem participantes como McDonald’s, Pizza Hut e Bob’s. Por operarem num único
formato, estes concorrentes tem uma capacidade limitada de concorrer por espaços nos aeroportos já que não
podem oferecer uma oferta diversa aos operadores aeroportuários, como é o caso da RA Catering; e

x

Outros: Estes são normalmente lojas de serviços de alimentos familiares.
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No mercado de Catering Aéreo no Brasil, os maiores participantes são Lufthansa SkyChefs e Gate Gourmet. Não
obstante, estes dois participantes não competem diretamente com o RA Catering, porque eles operam em aeroportos
diferentes. É importante mencionar que a concorrência indireta é possível no mercado de Catering Aéreo uma vez que (i)
as empresas de aviação podem decidir reabastecer as suas necessidades de alimentação e bebidas em qualquer uma
das escalas, e (ii) itens de alimentos prontos para servir podem ser substituídos pelo fornecimento de refeições a bordo
(especialmente no mercado local, onde a RA Catering compete). A única concorrência direta está localizada em Belo
Horizonte, um pequeno operador de serviço de fornecimento de refeições a bordo que também atende os aeroportos de
Confins e Pampulha. A tabela abaixo relaciona estes concorrentes e apresenta os aeroportos em que estão presentes.
Compania

Aeroporto

RA Catering ......................................................................................... Congonhas, Confins, Porto Alegre e Pampulha
Lufthansa SkyChefs ............................................................................. Guarulhos, Galeão, Salvador, Recife, Santos Dumont,
Fortaleza, Belém e Natal
Gate Gourmet ...................................................................................... Guarulhos, Galeão e Santos Dumont
Others .................................................................................................. Juscelino Kubitschek, Galeão, Curitiba, Manaus, Vitória,
Florianópolis e Goiania

d.

sazonalidade

Nossos resultados operacionais estão sujeitos a variações sazonais. Feriados, férias escolares e condições
climáticas adversas, bem como acidentes nos aeroportos e rodovias onde operamos podem afetar o volume de
nossas vendas de forma sazonal. Nosso portfólio diversificado de segmentos de atuação, no entanto, protege
nossas atividades contra certos efeitos climáticos: dias chuvosos favorecem nossos negócios de shopping center
em relação ao nosso segmento de rodovias, enquanto dias ensolarados têm efeito contrário. Nossas vendas são
normalmente maiores em dezembro e janeiro (por causa das férias) e começam a declinar em fevereiro. Voltamos a
registrar aumento nas vendas em julho (também por causa das férias), permanecendo estáveis até setembro. As
vendas tipicamente aumentam mais de outubro a dezembro, principalmente devido aos feriados. Dessa forma, os
meses de pico de vendas são janeiro, julho, outubro, novembro e dezembro. Em 2010, 49,2% de nossas receitas
anuais foram registradas no primeiro semestre do ano, e os 50,8% restantes no segundo semestre.
e. principais insumos e matérias primas, informando (i) descrição das relações mantidas com fornecedores,
inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da
respectiva legislação aplicável; (ii) eventual dependência de poucos fornecedores; e (iii) eventual volatilidade
em seus preços
A tabela a seguir identifica a distribuição percentual dos nossos custos com cada uma das principais matériasprimas que utilizamos nos períodos indicados.
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2009
2008
(em %)
16,75%
16,81%
18,69%
11,38%
11,12%
12,92%
6,57%
7,43%
5,65%
4,46%
5,50%
8,29%
3,58%
3,50%
6,03%
0,70%
0,88%
0,71%
8,76%
9,07%
12,57%
35,57%
33,48%
16,66%
3,61%
3,53%
4,85%
2,54%
2,64%
3,24%
1,37%
1,35%
1,79%
1,24%
1,89%
2,24%
0,84%
0,66%
1,23%
0,98%
0,51%
0,79%
0,65%
0,45%
0,50%
0,65%
0,74%
1,11%
0,46%
0,72%
0,35%
100%
100%
100%
2010

Matéria prima
Mercearia ...............................................................
Carnes, aves e derivados ......................................
Hortifrutigranjeiro ...................................................
Derivados de leite ..................................................
Pescados ...............................................................
Gelateria ................................................................
Bebidas ..................................................................
Aditivos, combustiveis e lubrificantes .....................
Descartáveis ..........................................................
Higiene e limpeza ..................................................
Minimercado ..........................................................
Utensílios ...............................................................
Cigarros .................................................................
Papelaria ................................................................
Uniformes...............................................................
Gases e lenhas ......................................................
Peças, filtros, acessorios .......................................
Total ......................................................................
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Compramos essas matérias-primas de diversos fornecedores. Em 31de dezembro de 2010, nossos dez maiores
fornecedores representaram 48,9% de nossos custos com matéria-prima.
A tabela a seguir ilustra nossos custos totais com matérias-primas, bem como a participação percentual no total de
nossos custos com vendas e serviços.

Total do custo de vendas e serviços .....................
Custos totais com matéria-prima ..........................
Percentual de custos com matéria prima ..............
Total .....................................................................

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2009
2008
2010
(consolidado)
(combinado)
(combinado)
511,6
480,0
359,5
316,0
284,1
214,5
61,8%
59,2%
59,7%
100,0%
100,0%
100,0%

Até a data deste Formulário de Referência não temos enfrentado grande volatilidade nos preços de matéria-prima.
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a. montante total de receitas provenientes do cliente
Nós não possuímos clientes que sejam responsáveis por mais de 10,0% de nossa receita líquida total.
b. segmentos operacionais afetados pelas receitas proveniente do cliente
Nós não possuímos clientes que sejam responsáveis por mais de 10,0% de nossa receita líquida total.
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a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a
administração pública para obtenção de tais autorizações
Estamos sujeitos a várias leis federais e estaduais nos países nos quais operamos. Cada loja ou restaurante está
sujeito a licenciamento e regulamentação por várias autoridades governamentais, que incluem órgãos de controle
de zoneamento, saúde, segurança, higienização, construção e corpos de bombeiros na jurisdição na qual o
restaurante ou loja está localizado. Dificuldades na obtenção ou a falha em obter as licenças ou aprovações
necessárias podem atrasar ou impedir a abertura de uma nova loja ou restaurante em uma área particular.
Operações de restaurantes também estão sujeitas a leis federais e estaduais que regem fatores como salários,
condições de trabalho e horas extras. Também estamos sujeitos a tarifas e regulamentações sobre mercadorias e
equipamentos importados e leis que regulamentam o investimento estrangeiro.
Em vários dos países nos quais operamos, inclusive no Brasil, estamos sujeitos a leis que regulamentam o
relacionamento franqueador/franqueado. Tais leis frequentemente limitam, entre outras coisas, o prazo de duração
e escopo de cláusulas de não concorrência e a capacidade de um franqueador de designar fontes de fornecimento
e regulamentar as comunicações de vendas de franquias. Além disso, podemos estar sujeitos a legislação ou
regulamentação relacionada à venda de alimentos com altos níveis de gordura e/ou de sódio, particularmente no
Brasil e em Porto Rico. Além do mais, restrições sobre a propaganda de restaurantes de fast-food foram propostas
no Brasil, algumas das quais com o potencial de restringir a venda de brinquedos em conjunto com alimentos.
Cumpriremos quaisquer leis ou regulamentações que possam ser promulgadas e não esperamos que tal
cumprimento tenha um impacto significativo sobre nosso negócio ou resultados operacionais. Entretanto, não
podemos fornecer qualquer garantia de que leis e regulamentações futuras não afetarão de forma negativa o nosso
negócio e nossos resultados operacionais.
Comércio Varejista de Alimentos
A atividade de comércio varejista de alimentos é regulamentada pela ANVISA por meio da Resolução de sua
Diretoria Colegiada, RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, que aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas
para Serviços de Alimentação.
Esse regulamento determina as diretrizes de construção (estrutura física), manutenção e cuidados técnicos que
devem ser observados de maneira a garantir aos usuários condições mínimas de segurança alimentar. Nele são
estabelecidos critérios como: a adequação das edificações; a higienização das instalações, equipamentos e
utensílios; o controle de pragas; o abastecimento de água; o manejo de alimentos e resíduos; a preparação,
transporte e armazenamento de alimentos; a documentação e o registro das atividades para efeitos de inspeção.
O cadastro inicial e a fiscalização das unidades a que se refere este regulamento deverão ser realizados pelo órgão
municipal de vigilância sanitária, subordinado à Secretaria Municipal de Saúde de cada localidade, por meio do Sistema de
Informação em Vigilância Sanitária de cada município. Qualquer alteração nas informações cadastrais da Companhia, como
a transferência ou cessão do controle societário deverá ser informada à ANVISA, por meio dos órgãos municipais, dentro do
prazo de 30 dias após a efetivação da operação, sob pena de configurar infração sanitária.
O descumprimento de qualquer disposição do regulamento acima e de eventual regulamento municipal
complementar poderá ensejar a autuação da Companhia, de acordo com a Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de
1977, conforme alterada (Infrações à legislação sanitária federal), e a imposição de penalidades que podem variar
desde advertência ou multa (R$2.000,00 a R$200.000,00 – aplicadas em dobro nos casos de reincidência), até a
interdição total ou parcial do estabelecimento, de acordo com a gravidade da infração. A aplicação das penalidades
levará em conta as condições subjetivas de cada administrado (como faturamento, gravidade da infração, etc.), e
somente poderá ser aplicada mediante a instauração de processo administrativo, garantidos o contraditório e a
ampla defesa, e o devido processo legal.
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Varejo de Alimentação em Praças de Serviços Rodoviárias e Locais de Descanso em Rodovias
Contratos com Concessionárias do Serviço Público de Operação e Manutenção de Rodovias Estaduais
Preliminarmente à análise das questões regulatórias, cabe fazer uma ressalva sobre o regime de contratações do
poder público com a Companhia. Por ter parte de suas unidades localizadas às margens de rodovias estaduais,
poderia pairar a dúvida sobre a necessidade de observação do regime especial de licitações (Lei Federal nº
8.666/93) para instalação de estabelecimentos comerciais, pois a manutenção de rodovias faz parte do rol de
serviços públicos, exigindo, ainda que de serviços acessórios (postos de combustível, lojas de conveniência,
restaurantes), o regime especial de licitações para suas contratações com o poder público.
Entretanto, as rodovias estaduais paulistas, onde se localizam grande parte das unidades da Companhia, são rodovias
concedidas a empresas que se sagraram vencedoras em processos regulares de licitações públicas (concessionárias
como CCR, Dutra, Ecovias e ViaOeste), garantidas a isonomia e a concorrência entre as licitantes.
A contratação, pela concessionária, de empresas prestadoras de serviços acessórios aos usuários das rodovias é
relevante para a relação de concessão, na medida em que as receitas decorrentes desta contratação poderão
refletir na modicidade tarifária (como receita alternativa), razão pela qual são elas normalmente previstas no
contrato de concessão e/ou edital de licitação. Essas contratações acessórias são, pois, importantes não apenas
para suprimento de serviços de apoio ao usuário, mas também para geração de receita acessória da
concessionária, o que permite manter a modicidade das tarifas cobradas dos usuários.
As atividades da Rede Frango Assado nas rodovias não se submetem ao regime da concessão pública, sendo
reguladas pelos contratos de aluguel ou comissão mercantil e autorizações de acesso descritos abaixo.
Acessos
A construção de quaisquer estabelecimentos comerciais às margens de rodovias federais ou estaduais depende de
autorização, especificamente quanto à construção do respectivo acesso de veículos, que conduzirá o usuário da
rodovia até o estabelecimento.
A autorização de acesso ao estabelecimento, para rodovias federais e estaduais deve ser concedida pelos
respectivos órgãos públicos (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte – DNIT ou Secretaria Estadual,
respectivamente), e, para rodovias que operam sob o regime de concessão, deve ser concedida pelo
concessionário privado, após análise da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços
Públicos. No caso do Estado de São Paulo, o órgão estadual competente é a Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.
A regulamentação de autorização de acesso a estabelecimentos comerciais em rodovias estaduais, no Estado de
São Paulo (administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER ou dadas em concessão a
empresas privadas), está prevista na Portaria Estadual SUP/DER n.º 78, de 23 de julho de 2001, conforme
disposição do artigo 30 do Decreto Estadual n.º 30.374, de 12 de setembro de 1989. Tal regulamentação prevê
que, para as rodovias estaduais, localizadas no Estado de São Paulo, que operam sob o regime de concessão, as
autorizações de acesso aos estabelecimentos comerciais devem ser expedidas pela concessionária de cada
rodovia, após análise da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços Públicos
seguindo, quando for o caso as regras de precificação e penalidades da Portaria Estadual SUP/DER n.º 78, de 23
de julho de 2001, ou então pelo próprio ente público concedente, conforme disposição do respectivo edital ou
contrato de concessão.
Nos termos da Portaria Estadual SUP/DER nº 78, de 23 de julho de 2001, os valores serão pagos mensalmente,
segundo cálculo matemático em que são levados em consideração fatores como localização e metragem do imóvel.
No entanto, para as rodovias operadas por concessionárias, pode ser acordado um valor mensal fixo entre a
concessionária e o detentor da autorização de acesso. É possível, ainda, que a concessionária opte por não cobrar
pelo uso específico dos acessos aos estabelecimentos comerciais localizados às margens das rodovias por elas
administradas, tendo em vista que já cobra pelo uso do espaço explorado pelo estabelecimento comercial (por meio
de contratos de comissão mercantil).
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As penalidades estabelecidas pela Portaria Estadual SUP/DER n.º 78, de 23 de julho de 2001, pelo
descumprimento de obrigações assumidas ou pelo mau uso dos acessos poderão variar entre 40 e 53 UFESPs
(Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP). O valor da UFESP no ano de 2010 correspondia a R$16,42
conforme informação no Comunicado da Diretoria de Arrecadação nº 55, de 17 de dezembro de 2009,
disponibilizado no endereço eletrônico da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Os acessos em rodovias federais são regulamentados pela Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, conforme
alterada, e os regulamentos expedidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte – DNIT e pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
Postos de gasolina
As atividades relacionadas à exploração de postos de gasolina estão sujeitas a legislação ambiental nas esferas
federal, estadual e municipal. O cumprimento dessa legislação é fiscalizado por órgãos e agências governamentais,
que podem impor sanções administrativas por eventual inobservância da legislação.
A legislação ambiental brasileira determina que a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e
operação de determinadas atividades tais como as atividades de operação de postos de gasolina, dependem de
prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. As
referidas licenças ambientais possuem condicionantes a serem cumpridas pelo empreendedor e prazos de
validade, devendo ser renovadas periodicamente.
A CETESB é responsável por emitir licenças ambientais para empreendimentos ou atividades que tenham impacto
ambiental no Estado de São Paulo. A manutenção dessas licenças exige a apresentação de certos documentos,
inclusive relatórios de monitoramento de segurança e poluição, ao IBAMA.
O licenciamento ambiental de atividades de postos de gasolina está sujeito a diversas exigências, incluindo a
implantação de medidas para mitigar e compensar os impactos ambientais causados pelo empreendimento ou
atividade. O montante destinado às medidas de compensação será estabelecido pelo órgão ambiental responsável
pela análise dos procedimentos de licenciamento ambiental.
O procedimento de licenciamento ambiental compreende, basicamente, a emissão de três licenças, todas com
prazos determinados de validade, usualmente denominadas: (i) Licença Prévia, que representa uma aprovação
preliminar do projeto e de sua localização; (ii) Licença de Instalação, que autoriza o início da implantação do
projeto, de acordo com as especificações constantes do processo aprovado; e (iii) Licença de Operação, que
autoriza, após as verificações necessárias, o início da atividade e o funcionamento dos equipamentos de controle
de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação, todas emitidas pelo órgão ambiental
competente, conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 237/97. Aplica-se, ainda, a Resolução CONAMA
nº 273/00. Portanto, cada uma dessas licenças é emitida conforme a fase em que se encontra a implantação
do empreendimento e a manutenção de sua validade depende do cumprimento das condicionantes que forem
estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador.
A construção, reforma, ampliação, instalação ou o funcionamento de empreendimentos e/ou atividades, sem licença
ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas ambientais legais e regulamentares
pertinentes, consiste em crime ambiental, além de sujeitar o infrator a penalidades administrativas tais como multas
que, no âmbito federal, podem chegar a R$10,0 milhões (aplicáveis em dobro ou no seu triplo, em caso de
reincidência), suspensão e interdição das atividades e revogação das licenças existentes, independentemente do
dever de reparar os danos ambientais eventualmente causados. Saliente-se que as multas serão lavradas tendo
como base a gravidade dos fatos, os antecedentes do infrator e a situação econômica do mesmo.
As demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais competentes para o licenciamento, na emissão ou
renovação dessas licenças, assim como as eventuais impossibilidades de atender às exigências estabelecidas por
tais órgãos ambientais no curso do processo de licenciamento ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo impedir,
conforme o caso, a instalação e a operação dos nossos postos de gasolina.

356

PÁGINA: 90 de 324

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

De acordo com a lei brasileira, pessoas e empresas cuja conduta ou atividades causam prejuízos ao meio ambiente
estão sujeitas a sanções penais e administrativas, bem como a quaisquer custos para reparar os danos efetivos
resultantes desses prejuízos. Aqueles que cometem um crime contra o meio ambiente estão sujeitos a penalidades
e sanções que variam de multas a prisão (para pessoas naturais) ou suspensão ou interrupção de atividades ou
proibição de celebrarem quaisquer contratos com órgãos governamentais por até dez anos (para pessoas
jurídicas). Os órgãos de proteção ambiental do governo também podem impor sanções administrativas aos que não
cumprirem as leis e regulamentos ambientais, incluindo, entre outras:
x

multas (de até R$50 milhões);

x

suspensão parcial ou total de atividades;

x

obrigações de financiar obras de recuperação e projetos ambientais;

x

perda ou restrição de incentivos ou benefícios fiscais;

x

fechamento dos estabelecimentos ou empreendimentos; e

x

perda ou suspensão de participação em linhas de crédito com estabelecimentos de crédito oficiais.

A lei civil impõe responsabilidade objetiva e solidária por danos ambientais. Como resultado, pode ser imposta a
diversas partes uma obrigação de reparar o dano causado, independentemente de culpa. Por exemplo, a
contratação de terceiros para executar qualquer parte de nossas operações não nos isentaria como representados
da responsabilidade por danos ambientais em potencial causados pelo contratado.
Acesso às Lojas da Rede Frango Assado em Rodovias
Possuímos 18 lojas da Rede Frango Assado localizadas em rodovias federais, estaduais e acessos municipais.
O acesso em rodovias federais é formalizado por termo de compromisso e permissão de uso e outras avenças
pactuado entre a concessionária de serviços públicos que explora a rodovia e o proprietário do imóvel. Referido
termo autoriza expressamente a utilização da faixa de domínio da rodovia para reforma e adequação do acesso
conforme projeto aprovado pela ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, que por sua vez nos termos
do Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002, é detentora dos direitos e obrigações e os bens móveis e imóveis
transferidos pelo Departamento de Estradas e Rodagem.
O acesso em rodovias no Estado de São Paulo é regulado pelo Decreto nº 30.374, de 12 de setembro de 1989 e
pela Portaria Estadual SUP/DER nº 78, de 23 de julho de 2001, que determinam a necessidade da autorização de
acesso pela concessionária de serviços públicos da rodovia, cujo órgão regulador é a ARTESP - Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo. A loja da Rede Frango
Assado de Louveira possui acesso estadual e municipal, pois foi construída anteriormente ao Decreto nº 30.374, de
12 de setembro de 1989 e à Portaria Estadual SUP/DER nº 78, de 23 de julho de 2001, sendo que tal acesso
encontra-se em processo de regularização.
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A tabela abaixo indica as principais informações sobre as autorizações de acesso das lojas da Rede Frango
Assado:
Unidade

Concessionária

Órgão Regulador

Autorização do Acesso

Louveira, SP ............................

Autoban

ARTESP

Caieiras, SP .............................
Cajamar, SP.............................
Itupeva (SC Serra Azul), SP ....
Sumaré, SP..............................
Castelo Branco Itu, SP .............
Agro Road Shopping, SP .........
Diadema, SP ............................

Autoban
Autoban
Autoban
Autoban
Via Oeste
Via Oeste
Eco Rodovias

ARTESP
ARTESP
ARTESP
ARTESP
ARTESP
ARTESP
ARTESP

Cubatão, SP.............................

Eco Rodovias

ARTESP

Carvalho Pinto, SP...................

Eco Rodovias

ARTESP

Em fase de regularização entre a ARTESP
e Autoban
Autorização regular
Autorização regular
Autorização detida pelo shopping center
Não aplicável (Acesso Municipal)
Autorização regular (operando sob liminar)
Não aplicável (Acesso Municipal)
Autorização de responsabilidade da
Petrobras
Autorização de responsabilidade da
Petrobras
Autorização de responsabilidade da
Petrobras
Não aplicável
Autorização regular
Autorização Regular
Não aplicável (Acesso Municipal)
Não aplicável (Acesso Municipal)
Autorização Regular
Autorização Regular
Autorização Regular

Atibaia, SP ...............................
Acesso Municipal
Taubaté, SP .............................
Nova Dutra
Jacareí .....................................
Nova Dutra
Lorena, SP ...............................
Nova Dutra
Roseira, SP ..............................
Nova Dutra
Aparecida, SP .........................
Nova Dutra
Atibaia, SP .............................. Autopista Fernão Dias
Atibaia, SP .............................. Rodovia Dom Pedro I

Acesso Municipal
ANTT
ANTT
ANTT
ANTT
ANTT
ANTT
ANTT

Concessões de Serviços de Alimentação em Aeroportos
A Constituição brasileira qualifica toda a atividade relacionada à aviação como uma questão estratégica para a
Nação e, como consequência, o setor é regulado e fiscalizado exclusivamente pelo Governo Federal (art. 21, XII,
“c” da Constituição Federal), incluindo a atividade de voos, regulada pela ANAC, e a infra-estrutura aeroportuária,
regulados pela INFRAERO, ambas vinculadas ao Ministério da Defesa.
Há 67 aeroportos públicos no Brasil, administrados pela INFRAERO. Esta empresa pública é responsável pela
concessão de uso de áreas localizadas em aeroportos, para que empresas privadas sejam capazes de prestar
serviços relacionados com o estacionamento de veículos de passageiros, restaurantes, lojas (de livros, cosméticos,
perfumes e outros). Tais atividades são destinadas exclusivamente para fins privados, apesar de atender a um
interesse público.
Contratos de Concessão de Uso de Área em Aeroportos
Sempre que a INFRAERO contratar entidades privadas, como as sociedades controladas pela Companhia, a
INFRAERO concede (por meio de um contrato de concessão de uso de área) o direito de usar uma determinada
área, por um período determinado (estipulado no edital de licitação) de acordo com a Portaria Normativa MD
n.º 935, de 26 de junho de 2009, que aprova o Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO. O prazo
desses contratos pode, excepcionalmente, ser prorrogado por igual período desde que atenda ao interesse público
e comprovados investimentos feitos pela concessionária de uso do local, com autorização da INFRAERO, que
ainda não tenham sido amortizados; ou quando o processo de licitação para o próximo contrato ainda não esteja
terminado (nesse caso, permite-se a prorrogação da vigência contratual por um período determinado suficiente para
a realização de novo procedimento licitatório). Conforme Parágrafo 5º do artigo 14 da mesma Portaria, as
prorrogações dependerão de manutenção das condições de habilitação previstas na licitação de origem, o
cumprimento das cláusulas contratuais e a regularidade fiscal do contratado.
Cada área dentro dos aeroportos administrados pela INFRAERO é considerada propriedade do Governo Federal e,
portanto, o uso por qualquer empresa privada de tais áreas deve respeitar um processo de licitação, em conformidade
com as Leis n.º 6.009 de 26 de dezembro de 1973, n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e artigo 40 da Lei n.º 7.565 de 19
de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica). Assim, os contratos de concessão de uso e suas respectivas
alterações devem sempre seguir os termos e condições previstos na respectiva licitação, sempre respeitando as
disposições da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, decisões n.º 17/95 e 1315 do Tribunal de Contas da União e
legislação aplicável. Contratos e alterações que não são fundamentados em um edital de licitação não são (em princípio)
juridicamente válidos, a menos que o procedimento de licitação seja legalmente dispensado ou inexigível.
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Prazo dos Contratos de Concessão de Uso de Área
Os contratos de concessão de uso devem seguir as disposições da Portaria Normativa MD n.º 935, de 26.06.2009,
o que significa que terão de ser limitados ao prazo máximo de 360 meses, conforme estabelecido pela lei (e
estabelecidos no edital de licitação). A exceção a essa regra, como já explicado, deve ser devidamente justificada
por um ato oficial da entidade pública, procedimento que será analisado pelo Tribunal de Contas da União. Os
vultosos investimentos privados que geralmente são aceitos pelo TCU para justificar a renovação dos contratos
além do seu respectivo prazo legal, no caso dos contratos da INFRAERO, são a construção de hangares de
companhias aéreas, a construção de terminais de passageiros ou de qualquer outro investimento privado bastante
significativo para justificar o direito da concessionária para permanecer usando a área além do prazo original
(estipulado no edital de licitação e contrato de concessão) ou para justificar qualquer outra modificação das regras
estabelecidas inicialmente (redução do pagamento mensal, por exemplo, ou permitindo a venda de outros produtos
pela empresa ou mesmo aumentar a área da concessão de uso).
Um contrato só pode ser renovado se for baseado em investimento formalmente autorizado pela INFRAERO, ou
seja, um contrato de concessão de uso não pode ser renovado sob o aspecto da motivação dos investimentos
privados realizados pela concessionária, sem a prévia e formal autorização da INFRAERO, e desde que
fundamentado sempre no interesse público.
Irregularidades e Penalidades
Sem prejuízo do direito constitucional da ampla defesa, a não conformidade com a legislação brasileira e regulação
administrativa pode ser considerada uma infração punível sujeita às seguintes penalidades, entre outras
penalidades civis e penais: (i) advertências; (ii) multas conforme previsto no edital de licitação ou no contrato; (iii)
suspensão temporária de participação em licitações futuras e proibição de contratar com a Administração por um
período de no máximo dois anos; e (iv) declaração de falta de idoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública enquanto as razões que determinaram a punição do contratante persistirem.
As sanções abrangem indenização da empresa pública, dos agentes públicos e da parte privada envolvidos e,
dependendo da gravidade da infração, se tipificado crime, as sanções podem variar de: (i) três a cinco anos de detenção,
além de multa; (ii) dois a quatro anos de detenção, além de multa (fraude na competição); (iii) dois a quatro anos de
detenção, mais multa (irregular prorrogação do contrato), bem como outras sanções estabelecidas na legislação.
As multas acima mencionadas devem ser devidamente fundamentadas na decisão condenatória (nas esferas
administrativa ou judicial) e serão calculadas proporcionalmente de acordo com a vantagem econômica obtida
irregularmente pelas partes envolvidas. Esse valor não deve ser inferior a 2% nem superior a 5% do valor do contrato.
b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o caso,
de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental
Medimos o consumo de água, energia e produção de resíduos e nos comunicamos com nossos fornecedores a
respeito de problemas de sustentabilidade, como uso de recursos, eliminação de resíduos, consumo de energia e
produção mais limpa. Isso nos ajuda a identificar possíveis ações com nossos fornecedores, que possam reduzir o
nosso impacto ambiental e promover a implementação de melhores práticas nas regiões em que atuamos.
Alguns de nossos postos de gasolina operam sem licenças de operação da CETESB. Fomos autuados e estamos
sujeitos a autuações da CETESB, por operar sem licenças e em razão de contaminação de solo e água.
Adicionalmente, somos parte em ação civil pública de natureza ambiental por contaminação de solo. Para mais
informações, vide item 4.3 deste Formulário.
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c.

Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o
desenvolvimento das atividades

No Brasil, a propriedade de uma marca adquire-se somente pelo registro validamente expedido pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, ou INPI, órgão responsável pelo registro de marcas e patentes, sendo
assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional por um prazo determinado de 10 anos,
passível de sucessivas renovações. Durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma expectativa de
direito para utilização das marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos ou serviços. O prazo
de vigência e os requisitos para a prorrogação dos registros de marca no exterior são determinados de acordo com
as normas do país em que as marcas encontram-se registradas.
Somos titulares de marcas que se encontram registradas junto ao INPI, em diferentes classes de serviços e
produtos relativas às nossas atividades, nas formas nominativa, mista e figurativa, incluindo “Brunella”, “Frango
Assado”, “RA Catering”, “Viena”, “Viena Express”, entre outras. Ainda somos titulares de diversos nomes de
domínio,
entre
eles
internationalmealcompany.com,
viena.com.br,
brunella.com.br,
grupora.com.br,
redefrangoassado.com.br, entre outros.
Consideramos que as nossas marcas e outras propriedades intelectuais têm um valor significativo e são fatores
importantes no marketing de nossos restaurantes e produtos. Em geral, o prazo de duração de registros de marcas
varia de país para país. Entretanto, as marcas são geralmente válidas e podem ser renovadas indefinidamente,
desde que estejam em uso e/ou seus registros sejam mantidos de forma apropriada e elas não tenham sido
consideradas genéricas.
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a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país de nossa sede e sua participação na nossa receita líquida total
A receita proveniente de nossas atividades no Brasil, país de nossa sede, em 31 de dezembro de 2010, totalizava
R$590,3 milhões, que representa 78,8% de nossa receita líquida total.
b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na nossa receita líquida total
No México, nossas atividades totalizam, em 31 de dezembro de 2010, uma receita de R$63,2 milhões que
representa 8,4% de nossa receira líquida total.
No Caribe, nossas atividades totalizam, em 31 de dezembro de 2010, uma receita de R$96,2 milhões, que
representa 12,8% de nossa receita líquida total. A receita total proveniente do Caribe inclui nossas operações em
Porto Rico e Republica Dominicana, em conformidade com nossas demonstrações financeiras.
c.

receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor:

A receita total proveniente de nossas atividades em países estrangeiros, que inclui México e países do Caribe, em
31 de dezembro de 2010, totalizava R$159,4 milhões, que representa 21,2% de nossa receita líquida total.
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Porto Rico
Manuseio de Alimentos
Toda atividade que, de qualquer forma, envolva o manuseio de alimentos destinados ao consumo humano é
regulada pelo Regimento nº 7,655 de 29 de dezembro de 2008, também conhecido como Regulamento Geral de
Saúde, que prevê a obrigatoriedade de obtenção de licenças sanitárias, bem como dispõe sobre regras regais de
higiene a serem seguidas pelos estabelecimentos.
Direitos do Consumidor
O Departamento de Assuntos do Consumidor (“DACO”, na sigla em espanhol), estabelecido pelo Ato nº 5 de 23 de
abril de 1974, é uma entidade governamental voltada à proteção dos direitos dos consumidores, controle de
tendências inflacionárias e supervisão do estabelecimento de preços em artigos de consumo, bem como à
regulamentação de práticas comerciais em geral.
As principais normas do DACO aos quais estamos sujeitos são: (i) a Regulamentação nº 6782 de 3 de março de
2004, que regeu a fixação de preços em itens de primeira necessidade em situações de emergência; (ii) a
Regulamentação nº 7932 de 15 de outubro de 2010, que proíbe a utilização de propaganda falsa ou enganosa; e
(iii) a Regulamentação nº 7421 de 26 de outubro de 2007, que estabelece políticas obrigatórias sobre a publicação
do valor nutricional dos alimentos em todos os estabelecimentos de fast-food.
Serviços de Alimentação em Aeroportos
As atividades relacionadas aos serviços de alimentação situados em aeroportos em Porto Rico são regidas, de
acordo com o que dispõe o Ato nº 81 de 30 agosto de 1991, pela Portaria do Plano Territorial (“PPT”) do município
no qual o aeroporto esteja situado. O PPT de cada município regulamenta o licenciamento e autorizações
necessárias para o funcionamento das lojas ou restaurantes.
Essas atividades também são regidas pela Autoridade Portuária de Porto Rico (“APPR”), estabelecida pelo Ato 125
de 7 de maio de 1942, que consiste em um órgão do Poder Público responsável pela supervisão geral de todas as
atividades aeronáuticas, incluindo a operação, manutenção e proteção dos aeroportos. A APPR é a proprietária dos
edifícios do aeroporto no qual estão situadas as nossas concessões. Como órgão regulador, as ordens, normas,
resoluções e as tarifas da APPR são vinculativas para as nossas operações.
Serviços prestados ao governo de Porto Rico
Todas as empresas interessadas em prestar serviços ao governo de Porto Rico ou às suas agencias e
dependências devem estar registradas no Registro Único de Licitantes, criado pela Regulamentação nº 7416 de 15
de outubro de 2007.
México
De acordo com a Lei de Estabelecimentos Mercantis, publicada na Gazeta Oficial do Distrito Federal em 26 de janeiro de
2009, a atividade de comércio de alimentos é considerada uma atividade de impacto no ambienta onde está situada e,
portanto, é necessária a obtenção de uma licença ordinária e uma extraordinária para seu funcionamento. A licença
ordinária deve ser renovada a cada quatro anos e a extraordinária a cada três. Ainda segundo a Lei de Estabelecimentos
Mercantis, todos os restaurantes que distribuem bebidas alcoólicas devem permanecer abertos das 7:00 horas até as 2:00
do dia seguinte, além de publicar o valor nutricional dos alimentos e bebidas oferecidas.
Estamos sujeitos à Lei de Proteção à Saúde dos não Fumantes, publicada em 4 de março de 2008, a qual proíbe o
fumo em lugares fechados e de acesso público e exige que os estabelecimentos mercantis façam respeitar tal
proibição dentro de seu estabelecimento, colocando letreiros visíveis informando sobre a proibição do fumo. O não
cumprimento dessas obrigações sujeita o estabelecimento á multa de 126 a 2500 dias de salário mínimo.
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Nossas lojas e restaurantes situados no México também estão sujeitos (i) à Lei de Proteção Civil, publicada em 23
de julho de 2002, que obriga os estabelecimentos mercantis considerados de alto risco a elaborarem um Programa
Interno de Proteção Civil, um conjunto de recursos humanos, materiais e sistemas de proteção à vida, à saúde e ao
meio ambiente em caso de emergências ou desastres; (ii) à Lei de Desenvolvimento Urbano, publicada em 15 de
julho de 2010, que regulamenta o uso dos solos, indispensável para a obtenção das licenças e autorizações
necessárias para o legal funcionamento de nossas unidades; (iii) à Lei Ambiental, publicada em 13 de janeiro de
2000, que controla a contaminação atmosférica, das águas e do solo; (iv) à Lei Geral de Saúde, publicada em 7 de
fevereiro de 1984, que remete à Lei de Proteção à Saúde dos não Fumantes e dispõe sobre regras regais de
higiene a serem seguidas pelos estabelecimentos; (v) à Lei Federal de Proteção ao Consumidor, publicada em 24
de dezembro de 1992, que regula a relação entre o estabelecimento mercantil e os consumidores e monitora o
fornecimento de informações dos produtos oferecidos para consumo; e (vi) ao Código Civil Mexicano, o qual regula
a locação de nossos imóveis bem como nossas obrigações cíveis em geral.
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Não existem relações de longo prazo relevantes da Companhia que não figurem em outra parte deste Formulário
de Referência.
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Pretendemos adotar as seguintes estratégias para alavancar nosso crescimento e agregar valor aos nossos acionistas:
Crescimento orgânico acelerado em nossas operações no Brasil. Nosso crescimento virá principalmente da
abertura de novas lojas em nossas operações no Brasil. Dada a natureza fragmentada do setor, bem como o
tamanho e o histórico de crescimento dos segmentos em que atuamos, acreditamos que há espaço significativo
para novos restaurantes. Neste sentido, acreditamos que conseguiremos abrir, em 2011, mais de 20 mil metros
quadrados de área utilizável bruta de restaurantes, o que poderá representar um crescimento de 24,3% em relação
a 2010. A exemplo do que ocorreu nos últimos anos, vamos nos concentrar na consolidação de nossa posição de
liderança em e no entorno de São Paulo e continuar a nossa expansão para outras cidades de alta renda, tais como
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, além de outras na região sul do Brasil.
Crescimento orgânico no segmento aeroportuário internacional. Complementaremos nossa estratégia de
crescimento do Brasil com a contínua expansão do nosso segmento aeroportuário internacional, em ambos os
casos, consolidando a nossa presença nos países em que atuamos e seletivamente expandindo para novos
aeroportos com altos índices de crescimento.
Aumento contínuo nas Vendas em Mesmas Lojas. Nossa presença em mercados cativos no Brasil e em outros
aeroportos do México e do Caribe nos oferece um potencial elevado de crescimento do tráfego no futuro próximo.
Embora seja o principal vetor de crescimento, também estamos implantando diversos programas para aumentar o
crescimento das Vendas em Mesmas Lojas. O principal deles é dar continuidade ao nosso programa de
remodelagem de restaurantes, que consiste na reforma e modernização de nossos restaurantes e que, de acordo
com nossas estimativas, rende aumento nas vendas de pelo menos 10%, e maior taxa interna de retorno sobre o
investimento do que restaurantes novos. Também estamos buscando oportunidades de cruzamento de marcas
como a inclusão de um conceito Viena “por quilo” em unidades selecionadas do Frango Assado. Acreditamos que
essas oportunidades de cruzamento de marcas, juntamente com nossos esforços contínuos para apresentar novos
itens de menu e artigos de varejo em nossas lojas, nos ajudarão a sustentar um forte crescimento das Vendas em
Mesmas Lojas.
Geração contínua de eficiência operacional em nosso modelo para aumentar as margens. Continuaremos a
extrair sinergias e eficiência da nossa plataforma centralizada. Nos últimos três anos, aumentamos a nossa margem
EBITDA Ajustado de 13,1%em 2008 para 16,0% em 2010 (margem EBITDA Ajustado foi calculada com base nas
demonstrações financeiras combinadas para 2008 e 2009 e consolidadas para 2010), e acreditamos que ainda há
espaço para maiores ganhos, à medida que aumentamos o tamanho do nosso negócio. Dentre os nossos principais
programas de eficiência, continuaremos a expandir nosso programa de compras centralizadas para alcançar
maiores reduções de custos alimentos.
Identificar aquisições de maneira seletiva para complementar o nosso crescimento orgânico. Estamos
estudando diversas potenciais aquisições que podem acelerar nossos planos de crescimento orgânico ao tempo
que avançamosna consolidação do mercado. Qualquer aquisição seria provavelmente pequena com relação às
nossas operações atuais ou às nossas aquisições anteriores, já que não buscamos entrar em novos segmentos ou
mercados, mas sim consolidar nossa presença atual. Como exemplo do que ocorreu com as aquisições anteriores,
buscaremos novas oportunidades principalmente nos segmentos nos quais operamos, onde acreditamos haver
sinergias significativas para serem capturadas.
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Planejamos consolidar nossa liderança no setor de varejo de alimentação no Brasil ao investir em empresas de
plataforma, crescendo tanto de forma orgânica quanto por meio de aquisições e realização de sinergias. Além
disso, buscaremos oportunidades de crescimento em outros lugares na América Latina. O gráfico abaixo resume
nossa estratégia de investimentos:

Expansão da rede
de restaurantes de
maneira orgânica e
por meio de
aquisições.

Realização de sinergias
por meio da integração.

ͻ Expansão da rede de restaurantes
Investimento em
empresas de plataforma.

em localizações premium com
mercado cativo.

ͻ Poder conjunto de compra.
ͻ Compartilhamento
- de back-office,
TI e controles.

ͻ Economias deescala com processos
ͻ Contratos de concessão/aluguéis

industriais em cozinhas centrais.

ͻ Carteira de marcas/conceitos para
crescente alavancagem com
shopping centers e aeroportos.

ͻ Alavancagem da consolidação em
shopping centers.

de longo prazo em termos
favoráveis e mercados cativos.

ͻ Aquisições por preços que
acrescentem valor aos nossos
negócios.

ͻ Localizações premium de alto
tráfego (aeroportos,shoppings
centers, centros de exposições).

ͻ Fortes marcas locais com potencial
de monetização/expansão.

Nossa estratégia de investimentos de curto, médio e longo prazo para cada um dos segmentos em que operamos
pode ser resumida como segue:
x

Rodovias: O mercado de praças de serviço em rodovias no Brasil é pouco desenvolvido, muito fragmentado e
com oportunidades significativas para crescimento. Pretendemos fortalecer nossa posição nas rodovias dentro
do estado de São Paulo, em especial nas que conectam a cidade de São Paulo a outras grandes cidades no
Brasil, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. Finalmente, no longo prazo, pretendemos
replicar nossas operações dentro do estado de São Paulo a outros estados, de modo a fornecer soluções de
refeições nas principais rodovias que conectam as suas respectivas principais cidades. Até o momento,
iniciamos discussões com distribuidoras de combustíveis para a futura abertura de instalações do Frango
Assado em outras das principais rodovias do Brasil.

x

Aeroportos: O setor de varejo de alimentação em aeroportos ainda é muito fragmentado e é, em geral,
composto de bares e restaurantes familiares, que representam excelentes oportunidades para a consolidação e
a expansão das operações da RA Catering. No curto prazo, pretendemos consolidar nossa posição de mercado
nos aeroportos onde operamos ou localizados em cidades onde temos operações em outros segmentos. No
último ano expandimos nossas operações para os aeroportos Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, e
Galeão, no Rio de Janeiro. No médio e longo prazo, nosso objetivo é ganhar concessões adicionais para operar
novos restaurantes e lojas, bem como prestar serviços de Catering Aéreo a mais empresas e serviços
adicionais a empresas aéreas em aeroportos brasileiros com grande tráfego nos quais ainda não operamos.
Acreditamos que conseguiremos adicionar um mercado potencial de 37,9 milhões de passageiros ao nosso
mercado existente de 83,3 milhões de passageiros, de acordo com estatística da INFRAERO, ao simplesmente
ter como foco os aeroportos em cidades onde já temos operações, quer serviços de Catering Aéreo ou Casual
Dining. A tabela a seguir descreve nossa estratégia de expansão em aeroportos:
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Nome do Aeroporto

Cidade e Estado

Salgado Filho ........................ Porto Alegre – RS

Razões para Expandir Operações
x
x
x

alto tráfego de passageiros e consumidores, uma vez que o
aeroporto também é um shopping center;
possibilidade de alavancagem de nossas operações de cozinha
local; e
massa crítica: já operamos lojas da Rede Viena em shopping
centers.

Afonso Pena ......................... Curitiba – PR

x
x

aeroporto com alto tráfego; e
massa crítica: já operamos lojas da Rede Viena em shopping centers.

Viracopos .............................. Campinas – SP

x

rápido crescimento, à medida que os passageiros de Congonhas
estão migrando para Campinas; e
massa crítica: já operamos lojas da Rede Viena em shopping
centers e planejamos expandir.

x

Shopping Centers: Acreditamos que nosso relacionamento duradouro e próximo com os maiores operadores de
shopping centers no Brasil nos coloca em uma posição de destaque para negociar a abertura de novos
Restaurantes nos principais shopping centers do Brasil, em condições vantajosas.
A tabela abaixo fornece informações sobre a nossa presença e taxas de penetração nos shopping centers operados
pelos maiores operadores de shopping centers no Brasil em 31 de dezembro de 2010.
Operador de shopping center
Multiplan.................................................................
BR Malls.................................................................
Iguatemi .................................................................
General Shopping ..................................................
Total ......................................................................

Total de shopping centers

Presença da IMC

Penetração %

13
43
17
13
86

4
9
5
2
20

31
21
29
15
23

Fonte: Páginas na Internet das empresas e informações internas.

Crescimento orgânico
Buscaremos crescimento orgânico por meio de duas estratégias: (i) aberturas de novos restaurantes e lojas. Em
termos de aberturas de restaurantes e lojas, nosso foco permanecerá em restaurantes e lojas de alta qualidade, em
locais comerciais premium e com alto tráfego de pedestres e/ou veículos motorizados, todos os quais devem nos
posicionar para continuar a nos beneficiar do aumento da renda per capita dos consumidores e da popularidade do
hábito de fazer refeições fora de casa nos países nos quais operamos; (ii) remodelação de restaurantes e lojas,
medida que historicamente tem resultado em um aumento médio de 10% nas receitas de restaurantes e lojas . Com
base em informações publicadas em junho de 2009 pela ECD Consultoria, até 2012, os brasileiros realizarão entre
28% e 30% de seus gastos totais com alimentos com refeições fora de casa, comparado com 24,0% em 2010.
Continuaremos também a buscar uma estratégia de crescimento com o objetivo de estabelecer uma forte presença
na exploração de restaurantes e lojas em todo o Brasil, e potencialmente em outros locais na América Latina e
Caribe, inclusive a abertura prevista para 2011 de aproximadamente 27 novos restaurantes no Brasil, oito no
México, três em Porto Rico, quatro na República Dominicana, e 16 em outros aeroportos na América Latina.
Aquisições Estratégicas
Acreditamos que o atual estado de fragmentação dos mercados de concessão no setor do varejo de alimentação e
Casual Dining no Brasil e em outros países da América Latina e do Caribe fornece um número significativo de
oportunidades de aquisições e continuaremos a buscar estas oportunidades de modo a capturar potenciais sinergias.
Continuaremos a atuar como um agente consolidador no setor. No Brasil, nossa estratégia de investimentos inclui a
expansão de nossas operações por meio de aquisições de empresas e marcas reconhecidas com foco nas regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Até a data deste Formulário de Referência, não havíamos celebrado qualquer contrato
ou formalizado qualquer acordo vinculante relacionado a futuras aquisições, apesar de estarem em curso discussões
a esse respeito em diversos estágios, que poderão resultar em aquisições. As nossas futuras aquisições de empresas,
ativos ou negócios dependerão das oportunidades de mercado, obtenção de termos e condições que sejam
aceitáveis, bem como de análises de caráter econômico-financeiro, técnico e jurídico.

367

PÁGINA: 101 de 324

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

7.9 - Outras informações relevantes

Cruzamento de Marcas
Cada uma de nossas 65 marcas próprias opera em um entre três segmentos distintos: aeroportos, que inclui
concessões no setor do varejo de alimentação, serviço de Catering Aéreo e outros serviços a empresas aéreas;
rodovias, que se constituem principalmente de praças de serviço da Rede Frango Assado em rodovias no estado
de São Paulo; e Casual Dining, que é principalmente composto por restaurantes e lojas em shopping centers.
Embora cada uma de nossas marcas tenha se originado historicamente em somente um destes segmentos,
buscamos e continuaremos a buscar uma estratégia de cruzamento de marcas, alavancando o valor de nosso
reconhecimento de marca existente por meio da abertura de novos restaurantes e lojas em um segmento diferente
de seu segmento histórico. Por exemplo, nossa marca Viena historicamente é situada principalmente em shopping
centers, operando no segmento de Casual Dining. Como parte de nossa estratégia de cruzamento de marcas,
recentemente abrimos restaurantes “Viena” em locais especiais em aeroportos no Brasil e Porto Rico. De forma
semelhante, adicionamos lanchonetes “Brunella” principalmente em aeroportos e em praças de serviço da Rede
Frango Assado em rodovias.
Nossos Pontos Fortes:
Acreditamos que nossos principais pontos fortes são:
Marcas fortes e capacidade de criação de conceitos. Nos últimos anos, trabalhamos fortemente para assegurar
que temos a marca certa para cada segmento em que atuamos. No Brasil, os nossos carros-chefe em termos de
marca são Viena e Frango Assado. A rede Viena está presente principalmente no segmento de shopping centers,
ao passo que a rede Frango Assado é a nossa marca de restaurantes nas praças de serviços rodoviárias. No
segmento de aeroportos, desenvolvemos, através do RA Catering, uma série de conceitos de restaurantes para
melhor atender às necessidades diversas de nossos clientes, o que nos permite operar diversos restaurantes em
um único aeroporto. Seguem abaixo informações mais detalhadas sobre essas três marcas:
x

Viena: É a nossa principal marca para shopping centers. Fundada em 1975, é uma das maiores redes
brasileiras de restaurantes focados no segmento Quick Casual, servindo comida “por quilo”. Atualmente, há 97
restaurantes Viena em funcionamento em shopping centers em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, bem como
em outras cidades de alta renda per capita da região sul do Brasil. Nosso histórico operacional e excelente
relacionamento com incorporadores e operadores de shopping centers fazem com que o Viena seja uma marca
âncora para atuais e novos shopping centers. Também abrimos diversos restaurantes com a marca Viena em
aeroportos e rodovias no Brasil com grande sucesso, o que mostra o grande potencial e capacidade de crossbranding entre nossas marcas.

x

Frango Assado: É o nosso carro-chefe no segmento de rodovias. Fundado em 1952, o Frango Assado é uma
marca líder em praças de serviços rodoviárias do Estado de São Paulo, com 18 praças de serviço que estão
estrategicamente localizadas ao longo das principais rodovias do estado de São Paulo, servindo de ligação
para os estados mais ricos do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro. Além de um restaurante, em cada praça de
serviços Frango Assado geralmente operamos uma loja de conveniência, uma padaria e um posto de gasolina.

x

RA Catering: Operamos sob uma série de marcas em aeroportos através de nossa subsidiária RA Catering.
Fundado em 1958, o RA Catering é líder em concessões de varejo de alimentação e de catering aéreo em
aeroportos no Brasil. Operamos 37 restaurantes em sete aeroportos brasileiros, sob vários conceitos. A
capacidade de operar vários conceitos de restaurante é uma vantagem fundamental no segmento
aeroportuário, pois nos permite capturar uma parcela significativa dos pontos de alimentação em um único
aeroporto. Por exemplo, operamos 45,0% dos pontos de concessão de varejo de alimentação no Aeroporto
Internacional de Guarulhos - o maior aeroporto do Brasil, e 53,0% no Aeroporto Internacional de Congonhas – o
segundo maior. Além disso, também exploramos serviços de Catering Aéreo e manipulação de alimentos em
quatro aeroportos. A operação de Catering Aéreo encaixa-se bem em nosso foco em mercados cativos e,
juntamente com nossa estratégia de exploração de vários restaurantes em um único aeroporto, nos proporciona
economias de escala significativas em nossas operações.
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Capacidades de execução comprovadas. Temos um histórico reconhecido de crescimento orgânico e por
aquisições:
x

Crescimento orgânico: Nos últimos três anos, nossa equipe administrativa abriu mais de 100 restaurantes, de
um total de 214 que operamos atualmente. Como parte vital de nossas habilidades voltadas ao crescimento
orgânico, desenvolvemos um processo de abertura de loja padronizado que nos permite rapidamente identificar
e capturar novas oportunidades. Uma equipe especializada no desenvolvimento de restaurantes identifica os
melhores lugares para novos estabelecimentos e revisa continuamente o layout de nossa rede atual para
melhorar as vendas e a eficiência de nossos restaurantes. Como exemplo da eficiência de nossos processos de
abertura de lojas, somos capazes de abrir um novo Viena em 90 dias, a partir da identificação e negociação do
ponto até a obtenção das autorizações necessárias para completar o trabalho de construção.

x

Crescimento por aquisições: A IMC foi criada através da integração bem sucedida de diversas aquisições.
Através dessa experiência e da expertise de nossa administração, desenvolvemos habilidades robustas e
próprias de identificar e avaliar os alvos de potenciais aquisições e de capturar sinergias significativas na
integração à nossa plataforma operacional centralizada. Como prova dessas habilidades, destacamos as
sinergias geradas pela integração de nossas subsidiárias Viena e RA Catering em 2008 e Frango Assado em
2009. Conforme nossos controles internos as sinergias geradas pela integração de Viena e RA Catering em
2008 foram de aproximadamente 24,0% do EBITDA Ajustado pré aquisição e do Frango Assado em 2009
aproximadamente 18,0% do EBITDA Ajustado pré aquisição.

Plataforma operacional centralizada. Desenvolvemos e conduzimos um modelo totalmente padronizado de
abertura e operações de restaurantes, incluindo a parte logística, que nos permite obter ganhos de escala,
mantendo um consistente nível de excelência na qualidade dos alimentos fornecidos e dos serviços prestados aos
nossos clientes, ao mesmo tempo em que capturamos uma maior rentabilidade decorrente de nosso maior porte.
x

Nossos diferentes conceitos de restaurante são construídos sobre modelos-padrão de funcionamento. Os
produtos são parcialmente preparados em cozinhas centralizadas, comprados de fornecedores compartilhados
e entregues através de um sistema de distribuição compartilhado, com o suporte de uma central administrativa.
Adicionalmente, nos adequamos permanentemente às demandas do mercado, controlando inteiramente a
aquisição de nossos produtos e o seu fornecimento aos nossos consumidores.

x

Desenvolvemos fortes capacidades de recrutamento e retenção de pessoal para atender as demandas de pessoal
previstas em nossos planos de crescimento. Além disso, oferecemos de maneira consistente treinamentos aos
nossos funcionários e transferimos as melhores práticas entre as nossas unidades de negócios.

x

Buscamos continuamente a excelência operacional e de atendimento aos clientes, com um conjunto de
controles de qualidade e procedimentos aplicáveis à elaboração, processamento e distribuição de nossos
produtos. Dentre eles estão métodos para acompanhar o desempenho da gestão de lojas e pesquisas externas
de satisfação do cliente. Os nossos principais indicadores operacionais são analisados e partilhados com todas
as nossas marcas, tirando proveito do nosso tamanho e capacidade de compartilhar as melhores práticas. Para
melhorar a qualidade dos nossos serviços, também conduzimos pesquisas de "clientes ocultos" (mistery
shopper) que nos fornecem um feedback atualizado e importante da satisfação de nossos clientes.

Estrutura de capital eficiente. Temos uma sólida estrutura de capital, com uma proporção dívida líquida/EBITDA
Ajustado, no final de 2010 de 2,2x e caixa e equivalentes de caixa de R$140 milhões. Isto nos permitirá continuar
com nossos planos de crescimento.
Equipe de gestão experiente. Nossa diretoria tem em média 14 anos de experiência no setor de alimentos e
bebidas e ampla experiência no Brasil e na América Latina, em mercados cativos e operações greenfield. Nosso
Diretor Presidente tem mais de 20 anos de experiência no setor de serviço de alimentação, 11 dos quais com a
Areas (uma bem-sucedida operadora espanhola de restaurantes em aeroportos, com negócios em todo o mundo),
onde ele ajudou a iniciar e a desenvolver as operações na América Latina. Nosso Diretor de Operações também
atuou na Areas ocupando o cargo de supervisor de operações e posteriormente de diretor comercial na Argentina.
Nosso Diretor Presidente para as operações no Caribe foi Diretor Presidente da Airport Shoppes (antiga Empresas
Santana), empresa que adquirimos em 2008. Outros membros da nossa administração têm experiência em
companhias tais como TGI Fridays®, INFRAERO e Wal Mart. Reconhecendo a importância de nossos
administradores para o nosso sucesso, implementamos planos de retenção para nossos executivos-chave bem
como outras medidas para reduzir as taxas de rotatividade em todos os níveis da companhia.
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CONTRATOS RELEVANTES
Nossos contratos relevantes resumem-se aos nossos contratos de concessão e de locações de longo prazo. Para
informações acerca de nossos contratos financeiros, veja o item 10.1.(f), deste Formulário de Referência.
No Brasil
Concessões em Aeroportos
Os nossos contratos de concessão de uso de área em aeroportos são objeto de concorrência pública de acordo
com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Todos os nossos contratos de concessão de uso de área em
aeroportos são celebrados com a INFRAERO, obedecendo a condições específicas previstas na regulamentação
do segmento aeroportuário.
Tais contratos foram celebrados entre fevereiro de 2008 e julho de 2010, e têm como objeto a concessão do uso de
áreas para a constituição de estabelecimentos comerciais em áreas localizadas em aeroportos. Os contratos
possuem prazos de vencimento que variam entre um e cinco anos e contraprestações em valores fixos mensais ou
calculados como porcentagem do faturamento bruto mensal auferido pelo estabelecimento. Os contratos podem ser
renovados por iguais períodos, a critério exclusivo da INFRAERO, e podem ser rescindidos por qualquer das
partes, mediante aviso expresso com antecedência de 60 dias. Para informações adicionais sobre nossas lojas em
aeroportos, veja o item “Concessões”, no item 9.1.(b) deste Formulário de Referência.
Para mais informações sobre o regime de concessões públicas, veja o item 7.5. deste Formulário de Referência.
Contratos de Fornecimento de Combustível
O Frango Assado é parte em treze contratos mercantis que tem como objeto o fornecimento de combustível para
seus postos localizados em rodovias e a cessão de uso de marca celebrados com a ALE Combustíveis S.A., com
vigência até 2015, a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, com vigência até 2018, e a Petrobras Distribuidora
S.A., com prazo de vigência que variam entre 2011 a 2016. As comissões pagas como contraprestações são
calculadas como uma porcentagem sobre o lucro líquido gerado pela revenda de combustível. As obrigações
previstas nos contratos são garantidas por fiança.
Contratos de Fornecimento de Produtos
Somos parte em contratos de fornecimento de produtos e refeições, que compreendem serviços de catering em
aeronaves e serviços de buffet em salas VIP localizadas em aeroportos. Destacam-se os seguintes contratos:
x

Contrato de Prestação de Serviços e de Fornecimento de Produtos celebrado em 28 de novembro de 2008 e
renovado em 01 de junho de 2010 com a VRG Linhas Aéreas S.A., conforme alterado, cujo objeto é a prestação
de serviços de preparação, armazenagem, manuseio, movimentação, controle e fornecimento de provisões de
bordo para tripulantes e passageiros. As especificações do contrato são estabelecidas em um contrato acessório
que fixa detalhes pormenorizados dos serviços a serem prestados e especifica as atividades que os compõem. O
contrato vigorará até 1º de junho de 2011, podendo ser renovado mediante aditivo entre as partes.

x

Contrato de Fornecimento de Provisões de Bordo e de Prestação de Handling celebrado em 18 de maio de
2009 com a Oceanair Linhas Aéreas Ltda., cujo objeto consiste no fornecimento de provisões de bordo para
tripulação e passageiros no Aeroporto Internacional de Confins/Minas Gerais, no Aeroporto Internacional de
São Paulo/Congonhas e no Aeroporto Internacional Salgado Filho/Porto Alegre. Os preços dos serviços
prestados no âmbito do contrato encontram-se previstos na tabela de preços anexa a ele. O contrato possui
prazo de vigência de 12 meses, podendo ser renovado por igual período na ausência de manifestação de
qualquer das partes. Tal contrato poderá ser rescindido antecipadamente, dentre outras hipóteses usuais, pela
suspensão de autorização de funcionamento de qualquer das partes.

370

PÁGINA: 104 de 324

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

7.9 - Outras informações relevantes

x

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 11 de fevereiro de 2008, por prazo
indeterminado, com a TAP Portugal – Transportes Aéreos Portugueses S.A., para fornecimento de refeições e
pratos para passageiros, dentre outras especificidades previstas em seus anexos no aeroporto Internacional de
Confins, em Minas Gerais. A remuneração é calculada de acordo com os custos previstos nos anexos ao
contrato e conforme os serviços sejam efetivamente prestados mensalmente. O contrato possui hipóteses
usuais de vencimento antecipado.

Memorando de Entendimentos celebrado com a Petrobras Distribuidora S.A.
A Rede Frango Assado celebrou, em 29 de outubro de 2009, e por um prazo de 60 meses, memorando de
entendimentos com a Petrobras Distribuidora S.A. no qual se estabeleceu entre as partes os melhores esforços
para desenvolverem um plano de negócios para viabilizar o incremento de participação no segmento de derivados
de petróleo e álcool, inclusive conveniências. Referido plano de negócios, definido no memorando de
entendimentos como um conjunto de negócios a serem explorados ou examinados conjuntamente, com prazos
para exame e estimativa preliminar necessários para sua análise e implementação, determina a abertura de 60
novos postos até o final de 2013, sendo que cada negócio deverá ser submetido a um exame de viabilidade técnica
e, se considerado viável, poderá ser submetido pela parte às suas instâncias competentes para aprovação.
O memorando de entendimentos prevê ainda que, caso qualquer das partes decida não participar da implantação
dos postos revendedores, estarão desobrigadas de qualquer compromisso, sem aplicação de sanções contratuais,
arcando cada uma com os respectivos custos incorridos durante a realização dos estudos e projetos. Desta forma,
o memorando não obriga qualquer das partes sendo tão somente um documento prevendo a intenção das partes
de eventualmente buscarem a implantação de postos conjuntamente, sendo que ambas as partes podem a seu
critério decidir não prosseguir na consecução de negócios.
Além disso, as partes convencionaram que não há responsabilidade de uma em relação à outra por quaisquer
danos ou perdas decorrentes da execução do objeto do memorando de entendimentos. Cada parte deverá arcar
com as respectivas despesas e/ou custos de prospecção, bem como com os custos relativos à contratação de
terceiros para realização das atividades conectas aos objetivos do memorando de entendimentos.
O memorando de entendimentos poderá ser renovado automaticamente por iguais períodos até a conclusão de seu
objeto, bem como resilido por qualquer das partes mediante aviso com antecedência de 30 dias do seu término ou
do término de cada renovação. Ainda, será considerado encerrado quando da conclusão de seu objeto.
Contratos de Cessão de Uso de Marca, Fornecimento de Produtos e Outras Avenças das Lojas Brunella
Celebramos, em maio de 2010, seis contratos de Cessão de Uso de Marca, Fornecimento de Produtos e Outras
Avenças, com os antigos franqueados, com os quais mantínhamos contratos de franquia desde maio de 2006, pelos
quais cedemos o uso da marca para a exploração e operação de restaurantes "Brunella", de nossa titularidade. Duas
dessas Cessionárias estão localizadas na Cidade de Santos e quatro na Cidade de São Paulo, ambas no Estado de
São Paulo. Tais contratos possuem prazos de um ano, renováveis por meio de acordo entre as partes.
Contratos de Comissão Mercantil
Celebramos dez contratos de comissão mercantil com a Petrobras Distribuidora S.A., por meio dos quais a Petrobras
Distribuidora S.A. nos transfere a gestão e operação de postos de gasolina. Em alguns casos, nos quais o imóvel é
arrendado ou locado pela Petrobras Distribuidora S.A., o imóvel nos é entregue por meio de um comodato.
Os prazos dos contratos são de 24 meses, prorrogáveis por iguais períodos mediante acordo escrito entre as partes,
observado que, em alguns casos, se não for ajustada por escrito a prorrogação e a relação comercial se perpetuar, o
contato será tido como prorrogado tacitamente por prazo indeterminado. Caso não consigamos vender um
determinado volume mensal de combustível, em alguns casos, os contratos podem ser automaticamente rescindidos,
com o pagamento de multa de 2% sobre o volume total contratado para a venda de combustível que não for atingida.
De acordo com esses contratos, somos responsáveis pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes à
proteção do meio ambiente, obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos exigidos
pelos órgãos competentes, bem como pelas sanções impostas pelas normas ambientais e por todos e quaisquer
danos causados ao meio ambiente, decorrentes do exercício de nossas atividades.
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Além disso, alguns contratos de comissão mercantil contém cláusulas del credere, onde, de acordo com o artigo
698 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, verificamos que, nesses casos, o comissário responderá
solidariamente com as pessoas com que houver tratado em nome do comitente, caso em que, salvo estipulação em
contrário, o comissário tem direito a remuneração mais elevada, para compensar o ônus assumido.
Para maiores informações sobre os contratos celebrados pela Companhia, veja o item 10.1. alínea “h”, deste
Formulário de Referência.
No Caribe (Porto Rico, República Dominicana e Panamá)
Somos parte em diversos contratos de locação no Caribe. Na República Dominicana temos um contrato de locação
para nossa loja no Aeroporto Internacional de Samaná e um contrato de locação global para as oito lojas que
operamos no Aeroporto Internacional de Las Americas, todos com prazo de vigência até 2030. Em Porto Rico,
operamos 21 lojas no Aeroporto Internacional de San Juan, todas elas abarcadas por um único contrato de locação
e com validade até o ano de 2019, podendo ser prorrogado até 2029. Como regra geral, o valor do aluguel mensal
de cada um dos estabelecimentos corresponde a $105,0 por metro quadrado, nos dois primeiros anos, havendo, a
partir do terceiro ano, um reajuste anual de 5% sobre esse valor. O prazo de vencimento dos contratos é de dez
anos, podendo ser rescindidos pela Companhia, a qualquer momento, ou por acordo das partes. Os contratos são
garantidos por fiança.
Nossas operações no Panamá serão iniciadas no início de 2011 e a concessão tem prazo de 15 anos.
No México
Somos parte em diversos contratos de locação de imóveis no México, celebrados entre janeiro de 2002 e dezembro
de 2010. As contraprestações dos contratos compreendem um valor mínimo mensal ou uma porcentagem do
faturamento bruto mensal auferido por cada estabelecimento. O prazo de vigência dos contratos varia entre cinco e
onze anos, ou seja, seus termos finais estendem-se até 30 de setembro de 2022, podendo ser prorrogados por
acordo expresso entre as partes. Os contratos são garantidos por fiança.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLES INTERNOS
Acreditamos que a consolidação de nossos sistemas de tecnologia da informação é essencial para conseguirmos
as economias de escala, bem como para a integração de todas as nossas empresas ao nosso modelo de negócios
e cultura corporativa. Estabelecemos um mapa dos sistemas e o implementamos em nosso modelo global de
negócios para todas as regiões em que operamos. Portanto, somente usamos soluções de tecnologia da
informação fornecidas por empresas e marcas reconhecidas globalmente, como: ERP/SAP, BO/SAP, Oracle,
Menulink, Aloha, Google, Radiant, HP, Terremark, entre outros.
Nossa estrutura está altamente protegida para suportar o Disaster Recovery Plan, de modo a evitar qualquer
grande interrupção em nossas operações. Nossas soluções de tecnologia da informação incluem sistemas
centralizados de compras e sistemas de pontos de vendas. Nossos principais sistemas e serviços são:
x

Sistema de administração de compra e venda – Aloha;

x

Sistema de administração integral de estabelecimentos – Menulink;

x

Sistema transacional de logística, produção e finanças – SAP; e

x

Sistema de consolidação Business Intelligence – BO/SAP.

Nossa infraestrutura e serviços globais consistem em:
x

Rede integrada de processamento de dados em São Paulo e Miami – Terremark; e

x

Serviços compartilhados de TI Global.
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Além disso, contratamos empresas de consultoria e implementação de tecnologia da informação, como Indra,
Sonda e DHC. Mantemos controles financeiros e contábeis em nossos restaurantes e lojas de varejo por meio do
uso de um sistema sofisticado de terminais inteligentes com a tecnologia touch screen nos pontos de vendas
(POS), que faz interface com a rede de computadores em nosso centro de operações usando um sistema seguro
de comunicação de alta velocidade. O sistema POS também é utilizado para autorizar e transmitir transações de
vendas com cartões de crédito e para fornecer à administração de nossos restaurantes e lojas informações diárias
relativas a vendas, recebimento de dinheiro, estoques, custos de alimentos e bebidas, custos trabalhistas e outras
despesas operacionais que possam ser controladas. Adicionalmente, a maior parte de nosso negócio utiliza o
sistema SAP para administrar e controlar de forma eficiente nossas operações de back-office.
MARKETING E PROPAGANDA
Nossos esforços de marketing e propaganda são atualmente coordenados por uma equipe centralizada, com foco
em valor, sabor da refeição, escolhas do cardápio e experiência do cliente. A principal responsabilidade de nossa
equipe de marketing e propaganda é ampliar nosso alcance de mercado e desenvolver ainda mais estratégias e
iniciativas inovadoras de marketing projetadas para aumentar a divulgação das nossas marcas, de nossos valores
institucionais e impulsionar a fidelização dos nossos clientes.
Acreditamos na nossa responsabilidade social e respeito pelo meio ambiente como uma alavanca da nossa
imagem de compromisso com os nossos clientes. Acreditamos que esse posicionamento propicia a
sustentabilidade de longo prazo nos mercados aonde atuamos, diferencia dos nossos concorrentes e nos ajuda a
atrair e reter clientes, inclusive por meio da divulgação da nossa imagem.
Para aberturas de restaurantes, normalmente utilizamos a cobertura de estações de TV ou rádios. Acreditamos que
nosso compromisso em oferecer valor a nossos clientes permitiu que nossos novos restaurantes se beneficiem do
reconhecimento da marca e reputação desenvolvidos por nossos restaurantes existentes.
CUSTOMER EXCELLENCE
Em 2010, criamos um Departamento de Customer Excellence em cada país em que operamos. O objetivo deste
departamento é avaliar os níveis de serviço de atendimento a nossos clientes, visando assegurar o cumprimento
dos mais altos cânones de qualidade em nossas unidades de negócio. As atividades principais deste departamento
são: executar regularmente atividades de Mystery Shopper, que consiste num serviço terceirizado que nos garante
uma avaliação objetiva e qualidade operacional das nossas lojas e avaliar qualidade e segurança de alimentos.
Adicionalmente, através do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), são recebidas as opiniões e sugestões dos
clientes, que são utilizadas para a melhoria contínua de nossos serviços. De acordo com o resultado destes
métodos, atualmente 94% de nossas unidades cumprem de forma satisfatória os padrões estabelecidos.
ATENDIMENTO AO CLIENTE
Em nosso setor, a satisfação do cliente é baseada em grande parte em nossa capacidade de responder de forma
imediata e educada aos nossos clientes antes, durante e depois de suas refeições. Usamos técnicas de
atendimento ao cliente inovadoras e personalizadas, que incluem, entre outras, o seguinte:
x

uma central de atendimento dedicada e treinada para responder às dúvidas de nossos clientes;

x

o desenvolvimento de um “Manual de Relações com Clientes da IMC”; e

x

pesquisas de mercado para verificar a satisfação dos clientes com nossos produtos.

As pesquisas revelaram que a satisfação de nossos clientes é alta. Por exemplo, em uma pesquisa de satisfação
feita pela Toledo e Associados, em 2007, para a marca “Viena Delicatessen”, 97% dos clientes classificaram sua
experiência de refeição como boa ou excelente.
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7.9 - Outras informações relevantes

SEGUROS
Acreditamos que nossa política em relação à cobertura de seguros é consistente com a natureza de nossas
operações, com os riscos a que estamos expostos na condução de nossas atividades de negócios e com os
padrões aplicados em todo o nosso setor. Celebramos contratos para cobertura de seguros de imóveis, circulação
de veículos em aeroportos, veículos, responsabilidade civil, bem como seguros de lucros cessantes para nossas
principais atividades, o que nos protege contra eventuais paralisações. Estas apólices contêm condições padrão de
mercado para cada tipo de risco. Nossas principais seguradoras são Itaú Seguros S.A., Yasuda Seguros S.A., ACE
Seguradora S.A., Unibanco Saúde e Previdência, Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. e Zurich Brasil Seguros S.A.
no Brasil; AXA, Mapfre, GNP e Royal & SunAlliance Seguros (México), SA de CV no México; Ace Insurance, Real
Legacy Assurance, Mapfre, The Travellers Indemnity e Greenwich Insurance Co. no Caribe. Nossa Administração e
consultores de seguros consideram a cobertura de seguros fornecida e valores a pagar segundo estes contratos
como sendo suficientes e adequados. Entretanto, nenhuma garantia pode ser dada de que a cobertura de seguros
que temos será suficiente para cobrir potenciais danos futuros.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Sempre nos esforçamos para sermos proativos em termos de responsabilidade corporativa e sensíveis às
necessidades das comunidades que atendemos. Estamos comprometidos com a geração de empregos e
integração social, fornecendo aos nossos clientes o acesso a produtos de alta qualidade, desenvolvendo processos
de trabalho modernos e promovendo relações positivas com os funcionários. Ademais, promovemos vários projetos
que não agridem o meio ambiente, inclusive campanhas de reciclagem de papel e resíduos. Por exemplo,
trabalhamos com organizações locais para transformar o óleo de cozinha usado em biodiesel e instalamos painéis e
aquecedores solares em vários de nossos restaurantes no México.
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8.1 - Descrição do Grupo Econômico

a. Controladores diretos e indiretos
Segue abaixo uma descrição dos nossos acionistas controladores, diretos e indiretos:
Fundo de Investimento em Participações – Brasil Empreendimentos (“FIP-Brasil Empreendimentos”)
O FIP-Brasil Empreendimentos é o acionista controlador direto da Companhia e detém, na data deste Formulário de
Referência, 99,9% do seu capital social. FIP-Brasil Empreendimentos, constituído sob a forma de condomínio
fechado, regido pela Instrução CVM 391 e demais regulamentações aplicáveis, destina-se a investidores
qualificados, nos termos do artigo 109 da Instrução CVM 409. O objetivo do fundo é proporcionar aos seus
quotistas a valorização do capital investido, a longo prazo, em (i) carteira de valores mobiliários, participando do
processo decisório das companhias investidas, na qualidade de acionista controlador isolado ou de participante do
bloco de controle, e exercendo efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão e (ii)
outros ativos, observada a política de investimento deste Fundo de Investimento.
Para maiores informações sobre o quadro acionário do FIP Brasil Empreendimentos, veja os itens 15.1. e 15.2.
deste Formulário de Referência.
b. Controladas e coligadas
Somos uma companhia holding com participação direta em sociedades que concentram o controle das nossas
principais controladas indiretas, quais sejam: (i) RA Catering; (ii) Grupo Frango Assado por meio de onze
sociedades limitadas; (iii) IMC Puerto Rico, que controla as subsidiárias responsáveis por nossas operações no
Caribe; e (v) Mexico Premier Rest. LLC, que controla as subsidiárias responsáveis por nossas operações no
México.
c.

Participações de nossa Companhia em sociedades do grupo

Descrevemos as respectivas participações nos itens 8.1., alínea “a” e alínea “b”, acima.
d. Participações de sociedades do grupo em nossa Companhia
Descrevemos as respectivas participações nos itens 8.1., alínea “a” e alínea “b”, acima.
e. Sociedades sob controle comum
Não há sociedades sob controle comum.
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8.2 - Organograma do Grupo Econômico

(1)

(2)

(3)(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

“Advent Funds” é a representação da totalidade dos dezenove fundos de investimento controlados pela Advent International que, por sua vez, investem e controlam a
Companhia, a saber: Advent Latin American Private Equity Fund IV – E Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund III – B Limited Partnership, Advent
Latin American Private Equity Fund III Limited Partnership, Advent Partners III Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund III – G Limited Partnership,
Advent Latin American Private Equity Fund IV – F Limited Partnership, Advent Partners LAPEF III Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund IV – A
Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund III – A Limited Partnership, Advent Partners LAPEF IV Limited Partnership, Advent Latin American Private
Equity Fund IV – D Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund IV – C Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund III – E Limited
Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund IV – B Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund IV – G Limited Partnership, Advent Latin
American Private Equity Fund III – C Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund III – F Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity
Fund IV Limited Partnership.
A GIC SI detém sua participação indireta na Companhia por meio da empresa Maracana Investments Pte. Ltd. O GIC SI é controlado pelo Government of Singapore
Investment Corporation Pte. Ltd.
A BCIMC Investment Corporation detém sua participação indireta na Companhia por meio das empresas bcIMC Private Placement (2007) Investment Corporation e a
bcIM (WCBAF) Private Placement (2007) Investment Corporation.
Ex-controladores do Frango Assado, do RA e da IMC Caribe, bem como alguns administradores da Companhia.
As empresas Catering Businesses LLC, Latin America Restaurants LLC, Food Chain Investment LLC, Retail Concessions Enterprises LLC e Dining Investments LLC, todas
quotistas do FIP Brasil Empreendimentos, são controladas pela Advent Funds, pelo GIC SI, pelo BCIMC e outros acionistas na mesma proporção em cada uma delas.
Os acionistas indiretos da Companhia aprovaram em 31.01.2011 uma reorganização societária na qual a Catering Business LLC e a Dining Investments LLC
contribuíram em 24.02.2011 suas ações detidas diretamente na Companhia para o FIP Brasil Empreendimentos, sendo que este, por sua vez, passou a deter 99.99%
das ações da Companhia.
“Viena” representada pelas seguintes companhias operacionais: Pimenta Verde Alimentos Ltda., Liki Restaurantes Ltda., Viena Norte Ltda., Ara Restaurantes Ltda.,
Aratam Restaurantes Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Odanrio Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes Ltda. e Rao Restaurantes Ltda.
“Frango Assado” representada pelas seguintes companhias operacionais: Comercial Frango Assado Ltda., Comercial Carvalho Pinto Automotivos e Conveniências Ltda.,
Centro de Serviços Frango Assado Suleste Ltda., Centro de Serviços Frango Assado Sudoeste Ltda., Centro de Serviços Frango Assado Norte, Auto Posto Nova Taubaté Ltda.,
Pedro 66 Posto e Serviços Ltda., Pedro 66 Lanchonete Ltda., Restaurante Arco Íris Aparecida Ltda., Restaurante Arco Íris Lorena Ltda. e Restaurante Andaluzia Ltda.
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8.3 - Operações de reestruturação
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Para informações relativas às operações de reestruturação societária, veja o item 6.5 deste Formulário de Referência.
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8.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que julguemos relevantes com relação a esta Seção 8.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

Além do imóvel próprio e alugados descritos no item 9.1.a deste Formulário de Referência, a Companhia, por meio
de suas subsidiárias, utiliza diversos imóveis de terceiros em suas atividades, por meio de contratos de locação
comercial no caso de shopping centers e rodovias. As subsidiárias da Companhia possuem 18 estabelecimentos
comerciais localizados nos Municípios de Louveira, Itu, Cubatão, Diadema, Sumaré, Caieiras, Itupeva, Cajamar,
Taubaté, Atibaia, São Jose dos Campos, Aparecida, Lorena e Roseira, todos no Estado de São Paulo, onde opera
a rede Frango Assado, e 97 estabelecimentos comerciais localizados nos Municípios de (a) São Paulo, Ribeirão
Preto, São José dos Pinhais, São José dos Campos, Campinas, Santo André, Santos e Barueri, todos no Estado de
São Paulo, (b) Curitiba, no Estado do Paraná, (c) Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, (d) Porto Alegre, no
Estado do Rio Grande do Sul, (e) Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e (f) Brasília, no Distrito Federal, onde
opera a rede Viena.
Apresentamos, abaixo, a descrição dos imóveis que ocupamos em nossas operações, os quais estão divididos
entre locações e contratos de concessões em aeroportos.
Lojas em rodovias
Celebramos contratos de locação com os proprietários dos imóveis onde estão instaladas as nossas lojas do
Frango Assado. As remunerações pelos alugueis dos imóveis podem ser por valores fixos mensais ou de acordo
com o faturamento da loja da Rede Frango Assado com um valor fixo mínimo mensal.
Os postos de gasolina são explorados de acordo com os contratos de comissão mercantil com a Petrobras. Para
maiores informações, ver “– Contratos Relevantes – Contratos de Comissão Mercantil”, na seção 10.1., alínea (f),
subitem (i) deste Formulário de Referência.
Duas de nossas lojas da Rede Frango Assado localizadas na Rodovia dos Imigrantes operam sem a formalização
contratual direta com os proprietários do imóvel. Por esse motivo, poderemos, a qualquer momento, ser obrigados a
desocupar tais imóveis podendo, inclusive interromper as nossas atividades nesses estabelecimentos respeitandose o devido processo legal. De acordo com o contrato de compra e venda da Rede Frango Assado, até setembro
de 2010, os vendedores são obrigados a nos indenizar caso sejamos obrigados a desocupar o imóvel e, até o
presente momento, nenhuma notificação nos foi enviada.
Cozinhas Centrais
Operamos uma cozinha central da Rede Viena na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Está sendo movida
uma ação para cobrança de imposto predial territorial urbano pelo município com relação ao referido imóvel que foi
objeto de penhora no âmbito da referida ação. A ação versa sobre o questionamento da progressividade do IPTU
naquele município. Por esse motivo, o prazo do contrato de locação para o referido imóvel é indeterminado até a
conclusão do processo judicial, quando passará a ser por prazo determinado. No entanto, não vislumbramos
qualquer impedimento na utilização deste imóvel.
Concessões em aeroportos
Os contratos de concessão em aeroportos devem seguir a legislação aplicável com relação à contratação pelo
poder público, incluindo prazos, renovação e hipóteses de rescisão. Para maiores informações, veja o item
“Concessões de Serviços de Alimentação em Aeroportos”, na seção 7.5 deste Formulário de Referência. Os
contratos que celebramos determinam que devemos pagar contraprestações em valores fixos mensais ou
calculados como porcentagem do faturamento bruto mensal auferido pelo estabelecimento.
Lojas em shopping centers
Celebramos contratos de locação com as administradoras dos shopping centers em que atuamos. A remuneração
da locação, em geral, estabelece percentuais de acordo com o faturamento mensal da nossa loja e um valor
mínimo que deverá ser pago por nós caso o faturamento seja inferior a tal valor.
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel

Imóvel - Shopping Center Norte

Imóvel - Shopping Center Norte

Imóvel - Shopping Center Norte

Imóvel - Shopping Center Norte

Imóvel - Shopping Center Norte

Imóvel - Shopping Pátio Paulista

Imóvel - Shopping Pátio Paulista

Imóvel - Shopping Pátio Paulista

Imóvel - Shopping Eldorado
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SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Atibaia

Lorena

Roseira

Aparecida

Atibaia

Taubaté

São José dos Campos

Atibaia

Cajamar

Caieiras

Itu

Itupeva

Sumare

Jacarei

Diadema

Cubatão

Itu

Louveira

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Própria
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Brasil

Imóvel - Shopping D&D

Brasil

Imóvel - Shopping Tamboré

Brasil

Brasil

Imóvel - Shopping Tamboré

Brasil

Brasil

Imóvel - Shopping Metrô Tatuapé

Imóvel - Shopping Vila Olímpia

Brasil

Imóvel - Shopping Metrô Tatuapé

Imóvel - Shopping Vila Olímpia

Brasil

Brasil

Imóvel - Hospital Albert Einstein

Imóvel - Shopping Plaza Sul

Brasil

Imóvel - Hospital Albert Einstein

Brasil

Brasil

Imóvel - Vila Olímpia

Brasil

Brasil

Imóvel - Conjunto Nacional

Imóvel - Hospital Albert Einstein

Brasil

Imóvel - Conjunto Nacional

Imóvel - Hospital Albert Einstein

Brasil

Imóvel - Conjunto Nacional

Brasil

Brasil

Imóvel - Conjunto Nacional

Brasil

Brasil

Imóvel - Shopping West Plaza

Imóvel - Hospital Albert Einstein

Brasil

Imóvel - Shopping West Plaza

Imóvel - Hospital Albert Einstein

Brasil

Imóvel - Shopping West Plaza

SP

Brasil

Brasil

Imóvel - Shopping Morumbi
Brasil

Brasil

Imóvel - Shopping Iguatemi

Imóvel - Shopping Morumbi

Brasil

Imóvel - Shopping Iguatemi

Imóvel - Shopping West Plaza

SP

Brasil

Imóvel - Shopping Iguatemi

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Brasil
Brasil

Imóvel - Shopping Eldorado

UF de localização

Imóvel - Shopping Eldorado

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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382
Brasil

Imóvel - Norte Shopping

Brasil

Imóvel - Barra Shopping

Brasil

Brasil

Imóvel - Barra Shopping

Brasil

Brasil

Imóvel - Barra Shopping

Imóvel - Barra Shopping

Brasil

Imóvel - Ribeirão Shopping

Imóvel - Barra Shopping

Brasil

Brasil

Imóvel - Shopping Iguatemi

Imóvel - Shopping Vale Sul

Brasil

Imóvel - Shopping Galleria

Brasil

Brasil

Imóvel - Parque Dom Pedro

Brasil

Brasil

Imóvel - Shopping Granja Viana

Imóvel - Shopping ABC

Brasil

Imóvel - Shopping Santana

Imóvel - Shopping Praiamar

SP

Brasil

Imóvel - Shopping Bourbon

Brasil

Brasil

Imóvel - Shopping Bourbon

Brasil

Brasil

Imóvel - Shopping Bourbon

Imóvel - Shopping Iguatemi

Brasil

Imóvel - Shopping Praiamar

SP

Brasil

Imóvel - Shopping Villa Lobos

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Imóvel - Shopping Villa Lobos

Brasil

Imóvel - Shopping Market Place

SP

Brasil

Brasil

Imóvel - Shopping Lar Center

SP

SP

Brasil

Brasil

Imóvel - Shopping Lar Center

Imóvel - Shopping Santa Cruz

Brasil

Imóvel - Shopping Jardim Sul

SP

SP

UF de localização

Imóvel - Shopping Top Center

Brasil
Brasil

Imóvel - Shopping Pátio Higienópolis

Imóvel - Shopping Ibirapuera

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Ribeirão Preto

São José dos Campos

Santo Andre

Santos

Santos

Campinas

São Paulo

Campinas

Campinas

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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RJ
PR

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Imóvel - Shopping Rio Sul

Imóvel - Shopping Tijuca

Imóvel - Shopping Tijuca

Imóvel - Plaza Shopping Niterói

Imóvel - Plaza Shopping Niterói

Imóvel - Plaza Shopping Niterói

Imóvel - Nova America

Imóvel - Botafogo Shopping

Imóvel - Leblon Shopping

PR
RS

Brasil

Imóvel - Shopping Müller

SC
SC

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Imóvel - Shopping Barra Sul

Imóvel - Shopping Beiramar

Imóvel - Shopping Beiramar

Imóvel - Shopping Floripa

Imóvel - Shopping Iguatemi

DF

SC

RS

RS

Brasil
Brasil

Imóvel - Shopping Iguatemi

Imóvel - Shopping Bourbon Country

PR

Brasil
Brasil

Imóvel - Estação

Imóvel - Palladium

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

Imóvel - Shopping Rio Sul

Brasil

Imóvel - Shopping Rio Sul

RJ

Brasil

Brasil

Imóvel - Norte Shopping

RJ

RJ

Brasil

Brasil

Imóvel - Norte Shopping

Imóvel - Shopping Rio Sul

Brasil

Imóvel - Norte Shopping

RJ

RJ

UF de localização

Imóvel - Shopping Rio Sul

Brasil
Brasil

Imóvel - Norte Shopping

Imóvel - Norte Shopping

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Brasília

Florianópolis

Florianópolis

Florianópolis

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

São José dos Pinhais

Curitiba

Curitiba

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Marcas

Brunella - O
Encontro Mais
Doce de Sao
Paulo

Brunella

Marcas

Duração

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Descrição do ativo Território atingido

Tipo de ativo

São os mesmos eventos descritos
acima.

No âmbito administrativo, os pedidos de
registro de marca que estão sob análise
do INPI podem ser negados, bem como
não podemos assegurar que terceiros
(ou o próprio INPI) não tentem
prejudicar nossos registros de marca já
concedidos (com processos de nulidade
ou caducidade p.ex.). No âmbito judicial,
mesmo que sejamos titulares do registro
de nossas marcas e diversos nomes de
domínio, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que
estamos violando nossos direitos de
propriedade intelectual e eventualmente
obtenham alguma vitória. Com relação
às demais marcas, não temos
conhecimento da existência de nenhum
procedimento relativo à violação por
nossa parte ou de nossas Controladas
desses direitos de propriedade
intelectual. A manutenção dos registros
de marcas e nomes de domínio é
realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições aos órgãos
competentes. O pagamento das devidas
taxas também é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos
direitos

PÁGINA: 118 de 324

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

A eventual perda dos direitos sobre as
marcas registradas pela Companhia
acarretaria o fim do direito de uso exclusivo
sobre as mesmas em território nacional. Em
decorrência disso, a Companhia encontraria
grandes dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes as
suas para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes. Ainda, uma vez que a
Companhia não comprove ser legítima titular
das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de
marca e violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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RA: serviços de
comunicação,
publicidade,
propaganda,
armazenagem e
serviços de
alimentação

The Collection Restaurante

Pampulha Grill Restaurante

Congonhas
Restaurante Grill

Black Coffee bebidas,
restaurantes e
lanchonetes

Bon & Brunella:
serviços de
fornecimento de
comida e bebida:
bufês, cafés e
lanchonetes

SP Burger:
serviços de
restaurantes,
bares e
lanchonetes

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Descrição do ativo Território atingido

Tipo de ativo

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

Eventos que podem causar a perda dos
direitos

PÁGINA: 119 de 324

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

Consequência da perda dos direitos
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RA Food Service:
serviços de
comércio e
distribuição de
produtos
alimentícios

B Brunella
Cafeteria &
Confeitaria

RA: fornecimento Território brasileiro 10 anos a partir do
de comida, bebida
registro
e acomodações
temporárias

Frangolino:
serviços de
turismo,
comunicação,
armazenagem,
serviços de
alimentação e
hotelar

Frango Assado:
serviços de
turismo,
comunicação,
armazenagem,
alimentação e
hotelaria

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Grupo RA Food
Service: serviços
de comércio e
distribuição de
produtos
alimentícios

Marcas

Duração

Descrição do ativo Território atingido

Tipo de ativo

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

Eventos que podem causar a perda dos
direitos

PÁGINA: 120 de 324

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

Consequência da perda dos direitos
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Delicatessen:
serviços de
comunicação,
armazenagem,
serviços de
alimentaçao e
hotelaria

Vienense: serviços Território brasileiro 10 anos a partir do
de comunicação,
registro
armazenagem,
alimentação e
hotelaria

Viena: serviços de Território brasileiro 10 anos a partir do
bar, café,
registro
restaurantes e
lanchonetes,
comunicação,
armezenagem e
hotelaria

Viena
Delicatessen:
serviços de
comunicação,
armazenagem,
alimentação,
hotelaria e
restaurante

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Nonno Beppe:
propaganda,
gestão de
negócios e
alimentos

Marcas

Duração

Descrição do ativo Território atingido

Tipo de ativo

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

Eventos que podem causar a perda dos
direitos

PÁGINA: 121 de 324

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

Consequência da perda dos direitos
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Duração

Vienne: serviços
de comunicação,
armazenagem,
alimentação e
hotelaria

Viena.com:
comunicação por
terminais de
computador

Viena
Território brasileiro 10 anos a partir do
Sanduicheria:
registro
serviços de bar,
café, restaurantes
e lanchonetes

Viena K Express: Território brasileiro 10 anos a partir do
fornecimento de
registro
comidas e bebidas
e acomodações
temporárias

Bistrot Mosaico:
serviços de
restaurante, bar,
buffet, cafeterias,
cafés e
lanchonetes

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Viena Express:
serviços de
comunicação,
armazenagem,
alimentação e
hotelaria

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro.

Descrição do ativo Território atingido

Marcas

Tipo de ativo

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

Eventos que podem causar a perda dos
direitos

PÁGINA: 122 de 324

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

Consequência da perda dos direitos
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Aeroporto
Internacional de
Brasília –
Presidente
Juscelino
Kubitschek

Aeroporto
Internacional de
Brasília –
Presidente
Juscelino
Kubitschek

Aeroporto
Internacional
Tancredo Neves

Aeroporto
Internacional
Tancredo Neves

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Brasil

Brasil

Brasil

30/11/2014

31/10/2022

04/10/2017

04/10/2017

Grano:
Território brasileiro 10 anos a partir do
restaurantes, autoregistro
serviço, buffet,
lanchonetes, bar e
cafés.

Marcas

Brasil

São os mesmos eventos descritos
acima.

Território brasileiro 10 anos a partir do
registro

Viena Café: autoserviço, buffet,
restaurantes,
cantinas, bar,
cafés e
lanchonetes

Marcas

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

São os mesmos eventos descritos
acima.

São os mesmos eventos descritos
acima.

Território brasileiro 10 anos a partir do
V. Café:
registro
restaurantes, autoserviço, buffet,
lanchonetes, bar e
cafés.

Eventos que podem causar a perda dos
direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo Território atingido

Tipo de ativo

PÁGINA: 123 de 324

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

São as mesmas conseqüências descritas
acima.

Consequência da perda dos direitos
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Aeroporto
Internacional
Tancredo Neves

Aeroporto
Internacional
Tancredo Neves

Aeroporto da
Pampulha

Aeroporto
Internacional de
Congonhas

Aeroporto
Internacional de
Congonhas

Aeroporto
Internacional de
Congonhas

Aeroporto
Internacional de
Congonhas

Aeroporto
Internacional de
Congonhas

Aeroporto
Internacional de
Guarulhos

Aeroporto
Internacional de
Guarulhos

Aeroporto
Internacional de
Guarulhos

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

Eventos que podem causar a perda dos
direitos

30/11/2019

30/11/2019

19/02/2013

31/07/2011

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

Prazo Indeterminado A concedente rescindir o contrato de
concessão a qualquer momento.

02/08/2014

31/05/2012

31/10/2014

Brasil

Brasil

31/05/2017

31/08/2014

31/12/2011

Duração

Brasil

Brasil

Brasil

Descrição do ativo Território atingido

Tipo de ativo

PÁGINA: 124 de 324

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Consequência da perda dos direitos
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Aeroporto
Internacional de
Guarulhos

Aeroporto
Internacional do
Galeão - Antonio

Aeroporto
Internacional
Salgado Filho

Aeroporto
Internacional de
Tocumén

Aeroporto
Internacional de
San Juan

Aeroporto
Internacional de
Guarulhos

Aeroporto
Internacional de
Guarulhos

Aeroporto
Internacional do
Galeão - Antonio

Aeroporto
Internacional do
Galeão - Antonio

Aeroporto
Internacional
Salgado Filho

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

Concessões

31/08/2015

28/10/2025

Brasil

Panamá

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

30/11/2015

19/09/2017

31/07/2017

21/03/2015

30/11/2014

10/03/2019

19/09/2017

Brasil

Porto Rico

21/03/2015

Duração

Brasil

Descrição do ativo Território atingido

Concessões

Tipo de ativo

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

O prazo de um contrato de concessão
expirar, sem que haja renovação.

Eventos que podem causar a perda dos
direitos

PÁGINA: 125 de 324

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Impossibilidade de operar determinada loja.

Consequência da perda dos direitos
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-6,700000

0,000000

31/12/2008

5,600000

0,000000

31/12/2009

31/12/2008

-

-3,000000

0,000000

31/12/2008

-

31/12/2010

5,860000

Ara Restaurantes Ltda. 06.319.345/0001-99

Expansão de negócios.
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-2,300000

31/12/2010

00.000.000/0000-00

31/12/2009

Airport Shoppes
Corporation

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

37,200000

00.000.000/0000-00

31/12/2010

Airport Catering
Services Corporation

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-1,100000

31/12/2010

31/12/2009

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

00.000.000/0000-00

Airport Aviation
Services, Inc

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Razão social

Controlada

Controlada

Controlada

Controlada

2.783.686,21

87.298.786,00

63.826.145,00

59.396.141,00

531.037,00

610.797,00

798.078,00

16.237.702,00

11.418.973,00

10.758.594,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

EL

Data

UF sede

EL

EL

Valor mercado

Brasil

SP

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado 31/12/2010

Porto Rico

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado 31/12/2010

Porto Rico

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado 31/12/2010

Porto Rico

País sede

São Paulo

59.396.141,00

0,00

Porto Rico

798.078,00

0,00

Porto Rico

10.758.594,00

0,00

Porto Rico

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
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Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e a comercialização de
alimentos em geral, e o comércio de
artigos para fumantes, podendo participar
de outras sociedades com sócia, quotista
ou acionista.

Restaurante.

Catering.

Catering.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 126 de 324

99,990000

80,680000

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)
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0,000000

31/12/2008

-24,120000

0,000000

31/12/2009

31/12/2008

-

0,000000

0,000000

31/12/2008

-

2,500000

6,200000

0,000000

31/12/2009

31/12/2008

00.000.000/0000-00

31/12/2010

Cargo Service
Corporation

Expansão de negócios.
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-43,570000

31/12/2009

46.632.204/0001-46

31/12/2010

Auto Posto Nova
Taubaté Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

23,220000

08.699.742/0001-69

31/12/2010

Aratam Restaurantes
Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-63,610000

31/12/2009

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Razão social

Controlada

Controlada

Controlada

13.026.148,00

10.427.471,00

10.177.809,00

0,00

-331.532,00

-187.093,87

4.752.000,00

3.605.609,73

4.442.747,89

7.226.000,00

2.629.704,67

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade
Data

UF sede

SP

SP

EL

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado 31/12/2010

Porto Rico

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

País sede

10.177.809,00

0,00

Porto Rico

-187.094,00

Taubaté

4.442.747,89

Barueri

2.783.686,21

Valor (Reais)

Município sede
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Catering.

Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e a comercialização de
alimentos em geral, in natura ou
industrializados.

Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção, importação e exportação de
alimentos em geral.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 127 de 324

100,000000

100,000000

99,990000

Participação do emisor
(%)
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5,300000

0,000000

31/12/2008

-

0,000000

0,000000

31/12/2008

-

14,170000

0,000000

0,000000

31/12/2009

31/12/2008

02.896.671/0001-08

31/12/2010

Centro de Serviços
Frango Assado Norte
Ltda.

Expansão de negócios.
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

6,670000

31/12/2009

03.060.729/0001-41

31/12/2010

Carvalho Pinto
Automotivos e
Conveniências Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-2,800000

31/12/2010

00.000.000/0000-00

31/12/2009

Carolina Catering
Services Corporation

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Razão social

Controlada

Controlada

Controlada

0,00

8.360.145,80

9.544.539,31

0,00

4.958.881,27

5.289.742,57

96.569.552,00

68.920.366,00

63.824.708,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

EL

Data

UF sede

SP

SP

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado 31/12/2010

Porto Rico

País sede

9.467.529,71

Louveira

5.289.742,57

São José dos Campos

63.824.708,00

0,00

Porto Rico

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e a comercialização de
alimentos em geral, in natura ou
industrializados.

Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e a comercialização de
alimentos em geral, in natura ou
industrializados.

Catering.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 128 de 324

99,990000

99,990000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

395

0,000000

0,000000

31/12/2008

-

0,000000

0,000000

31/12/2008

-

90,320000

0,000000

0,000000

31/12/2010

31/12/2008

72.908.353/0001-03

31/12/2009

Comercial Frango
Assado Ltda.

Expansão de negócios.
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

6,900000

31/12/2010

31/12/2009

Centro de Serviços
02.928.132/0001-03
Frango Assado Suleste
Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

14,170000

31/12/2010

02.938.216/0001-28

31/12/2009

Centro de Serviços
Frango Assado
Sudoeste Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Razão social

Controlada

Controlada

Controlada

0,00

74.604.117,54

141.986.519,14

0,00

4.674.505,79

4.997.077,68

0,00

8.360.145,80

9.544.539,31

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

SP

SP

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

País sede

142.459.963,73

Louveira

4.997.077,68

Diadema

9.544.829,96

Cubatão

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
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Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e a comercialização de
alimentos em geral, in natura ou
industrializados.

Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e a comercialização de
alimentos em geral, in natura ou
industrializados.

Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e a comercialização de
alimentos em geral, in natura ou
industrializados.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 129 de 324

99,990000

99,990000

99,990000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

396

360,400000

0,000000

31/12/2009

31/12/2008

-

0,000000

0,000000

31/12/2008

-

0,000000

0,000000

31/12/2008

-

International Meal
Company D.R., S.A.

Expansão de negócios.

00.000.000/0000-00

-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2009

00.000.000/0000-00

31/12/2010

International Meal
Company

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

347,800000

31/12/2009

00.000.000/0000-00

31/12/2010

IMC Puerto Rico Ltd.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

57,300000

00.000.000/0000-00

31/12/2010

Grupo Restaurantero
Del Centro, S.A. de
C.V.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Razão social

Controlada

Controlada

Controlada

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.980.291,00

77.270.556,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

DF

Data

UF sede

HA

PA

República
Dominicana

DN

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado 31/12/2010

Panamá

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado 31/12/2010

Porto Rico

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado 31/12/2010

México

País sede

Santo Domingo

0,00

0,00

Cidade do Panamá

77.270.556,00

0,00

Hamilton

69.138.016,00

512.803.576,00

Cuauhtemoc

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
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Fabricação, exportação, importação de
produtos, transporte, publicidade, hotel,
alimentos e bebidas em geral, catering
aéreo.

Holding em participação em empresas.

Restaurantes.

Restaurantes.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 130 de 324

99,400000

100,000000

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

397

0,000000

0,000000

31/12/2008

0,000000

0,000000

31/12/2008

-

-1,500000

0,000000

31/12/2008

-

16,170000

-40,400000

0,000000

31/12/2009

31/12/2008

01.157.723/0001-61

31/12/2010

Liki Restaurantes Ltda.

Expansão de negócios.
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

1373,900000

31/12/2009

00.000.000/0000-00

31/12/2010

Inversionistas em
Restaurantes de
Carnes y Cortes, S. de
R.L. de C.V.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

44,800000

31/12/2009

00.000.000/0000-00

31/12/2010

Inversiones Llers, S.A.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2010

31/12/2009

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Razão social

Controlada

Controlada

Controlada

21.511.000,00

12.820.462,17

14.893.312,73

71.806.105,00

55.821.112,00

83.047.227,00

0,00

1.299.232,00

1.791.937,00

0,00

0,00

-201.657,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade
Data

UF sede

DN

DF

SP

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado 31/12/2010

México

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado 31/12/2010

República
Dominicana

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado 31/12/2010

País sede

14.893.312,73

São Paulo

83.047.227,00

0,00

Cidade do México

1.791.937,00

0,00

Santo Domingo

-201.657,00

0,00

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
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Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção, importação e exportação de
alimentos em geral.

Restaurantes.

Restaurantes.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 131 de 324

99,990000

100,000000

99,400000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

398

0,000000

31/12/2008

-

-87,610000

0,000000

31/12/2008

-

0,000000

31/12/2008

-

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

4,540000

-51,700000

31/12/2009

04.841.666/0001-23

31/12/2010

Odanrio Restaurantes
Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-145,890000

31/12/2010

09.072.520/0001-84

31/12/2009

Niad Restaurantes
Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

42,500000

14,900000

31/12/2010

00.000.000/0000-00

31/12/2009

México Premier
Restaurantes LLC

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Razão social

Controlada

Controlada

Coligada
0,00

0,00

0,00

16.838.000,00

8.131.952,53

8.501.443,40

20.638.000,00

2.556.331,00

-1.173.025,14

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

DL

Data

UF sede

RJ

RJ

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Estados Unidos

País sede

8.501.443,40

Rio de Janeiro

-1.173.025,14

Rio de Janeiro

512.803.576,00

Delaware

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e comercialização de
alimentos em geral.

Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e comercialização de
alimentos em geral.

Restaurantes

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 132 de 324

99,990000

99,990000

0,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

399

0,000000

31/12/2008

0,000000

31/12/2008

-

0,000000

0,000000

31/12/2008

-

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2010

05.192.381/0001-71

31/12/2009

Pedro 66 Posto e
Serviços Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

31/12/2010

06.330.467/0001-86

31/12/2009

Pedro 66 Lanchonete
Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

47,600000

18,400000

31/12/2010

31/12/2009

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

00.000.000/0000-00

Operadora IRCyC, S.
de R.L. de C.V.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Razão social

Controlada

Controlada

Controlada

0,00

0,00

-630.319,69

0,00

0,00

1.988.815,36

2.341.338,00

1.508.543,00

798.351,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

CH

Data

UF sede

SP

SP

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado 31/12/2010

México

País sede

-630.320,00

Atibaia

1.988.815,00

Atibaia

798.351,00

0,00

Cuauhtemoc

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e a comercialização de
alimentos em geral, in natura ou
industrializados.

Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e a comercialização de
alimentos em geral, in natura ou
industrializados.

Restaurantes.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 133 de 324

100,000000

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

400

-83,630000

0,000000

31/12/2009

31/12/2008

0,000000

0,000000

31/12/2009

31/12/2008

-

24,620000

-47,850000

0,000000

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

Rao Restaurantes Ltda. 05.124.897/0001-89

Expansão de negócios.
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

41,080000

17.314.329/0001-20

31/12/2010

RA Catering Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-8,020000

31/12/2010

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

09.060.964/0001-08

Pimenta Verde
Alimentos Ltda.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Razão social

Controlada

Controlada

Controlada

13.061.000,00

6.811.907,18

8.488.926,75

0,00

64.025.091,43

90.327.666,74

61.240.000,00

10.022.204,13

9.217.965,41

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

MG

SP

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

País sede

8.488.926,75

São Paulo

85.258.024,36

Confins

-4.137.831,12

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
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Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção, importação e exportação de
alimentos em geral.

Restaurantes, fornecimento de
alimentação em geral, catering aéreo,
limpeza, carga e descarga de aeronaves,
comércio, importação e exportação de
produtos alimentícios em geral, comércio
e a importação de máquinas, veículos,
elétricos, eletrônicos destinados à
hotelaria e participação em outras
sociedades.

Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e a comercialização de
alimentos em geral, in natura ou
industrializados, inclusive os destinados à
alimentação dietética.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 134 de 324

99,990000

100,000000

99,990000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

401

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

País sede
Data

UF sede

0,000000

0,000000

31/12/2008

-

0,000000

0,000000

31/12/2008

-

0,000000

0,000000

31/12/2009

31/12/2008

-

Rodean Restaurantes
Ltda.

Expansão de negócios.

07.894.938/0001-41

-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

11.950.513/0001-80

31/12/2010

Restaurante Arco Iris
Lorena Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2009

11.950.526/0001-59

31/12/2010

Restaurante Arco Iris
Aparecida Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2010

12.141.122/0001-87

31/12/2009

Restaurante Andaluzia
Ltda.

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Controlada

Controlada

Controlada

0,00

0,00

2.764.426,68

0,00

0,00

2.289.231,60

0,00

0,00

4.325.496,63

SP

SP

SP

Brasil

RJ

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Exploração da prestação de serviços de restaurante, lanchonete e bar, bem como a produção, importação e exportação de alimentos em geral.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Razão social

Rio de Janeiro

2.764.427,00

Lorena

2.289.232,00

Aparecida

4.325.497,00

Roseira

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
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Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção e comercialização de
alimentos em geral.

Restaurante.

Restaurante.

Restaurante

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 135 de 324

99,990000

100,000000

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

402

0,000000

31/12/2008

0,000000

-

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008

6,110000

-48,540000

31/12/2009

02.967.525/0001-26

31/12/2010

Viena Norte Ltda.

Expansão de negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-4,810000

-58,690000

31/12/2010

31/12/2009

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Razão social

Controlada

10.228.000,00

5.263.428,12

5.585.137,15

7.237.000,00

2.989.739,34

2.846.024,59

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade
Data

UF sede

SP

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2010

Valor mercado

País sede

5.585.137,15

São Paulo

2.846.024,59

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Exploração da prestação de serviços de
restaurante, lanchonete e bar, bem como
a produção, importação e exportação de
alimentos em geral.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 136 de 324

99,990000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

9.2 - Outras informações relevantes

Não existem outras informações que julguemos relevantes com relação a esta Seção 9.

403

PÁGINA: 137 de 324

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

(a) condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações contidas nos itens 10.1 a 10.8 deste Formulário de Referência refletem as demonstrações financeiras
consolidadas históricas da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010, 2009
e 2008, as quais foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (International
Financial Reporting Standards – IFRS) emitidas pelo Comitê Internacional de Normas Contábeis (International
Accounting Standards Board – “IASB”), e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e os
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e
homologadas pela CVM.
Considerando as reorganizações societárias ocorridas nos últimos anos e aquisições realizadas pelo Grupo IMC,
conforme detalhado no item 6.5 deste Formulário de Referência, e de modo a propiciar comparabilidade às
demonstrações financeiras consolidadas históricas da Companhia foram preparadas demonstrações financeiras
combinadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 e demonstração combinadas do
resultado, do resultado abrangente, da mutação do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2009, elaborados de acordo com o IFRS. Assim, as operações da
Companhia, bem como seus ativos e passivos, apresentam-se combinados com as demonstrações financeiras
históricas consolidadas da Companhia. As informações financeiras que derivam das demonstrações financeiras
combinadas e comparadas as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo IMC conforme descrito
anteriormente, encontram-se analisadas no item 10.11 deste Formulário de Referência.
O IFRS 8 e o CPC 22 exigem que os segmentos operacionais sejam apresentados no mesmo formato das
informações utilizadas internamente pelo principal tomador de decisões para alocar recursos e avaliar o
desempenho dos segmentos. Desta forma, avaliamos nossos segmentos baseados na categoria de cliente para
cada tipo de mercadoria e serviços ofertados através da seguinte classificação operacional para fins contábeis
(para informações sobre as categorias que utilizamos para elaborar nosso plano de negócio e administrar nossas
marcas, veja o item 7.3 deste Formulário de Referência):
x

rodovias: produtos e serviços rodoviários ao longo das mais importantes rodovias do Estado de São Paulo;

x

aeroportos: concessões de varejo de alimentação, Catering Aéreo e outros serviços a companhias aéreas nos
aeroportos do Brasil, Caribe (Porto Rico e República Dominicana) e México;

x

shopping centers: restaurantes Quick Casual e Casual Dining e cafeterias em shopping centers com alto fluxo
de pessoas no Brasil; e

x

outros: engloba restaurantes que oferecem serviço de mesa, tem licença para servir bebidas alcoólicas, e estão
preparados para servir uma ampla base de clientes por meio de preços moderados e ambientes confortáveis, e
outras despesas.

Informações de segmento relativas a nossas vendas por mercado geográfico estão baseadas na localização de
nossos clientes, independentemente da origem das mercadorias e serviços. De acordo com o IFRS 8 e CPC 22,
adotamos a seguinte classificação de segmento de mercado para apresentar nossos resultados de operações:
x

Brasil: compreende todas as nossas operações no Brasil;

x

Caribe: compreende todas as nossas operações em Porto Rico e na República Dominicana; e

x

México: compreende todas as nossas operações no México.

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise Horizontal” e
“Análise Vertical”, respectivamente.
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Acreditamos ser a rede multimarca e de restaurantes Quick Casual líder no Brasil com 214 restaurantes próprios, mais
de 8000 funcionários, e uma receita líquida de R$749,7 milhões e uma margem EBITDA Ajustado de 16,0% em 2010.
Concentramos nossa presença em mercados cativos com alto potencial de crescimento. No exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2010, 78,8% de nossas receitas líquidas foram geradas no Brasil, onde estamos
presentes em três segmentos: aeroportos, rodovias e shopping centers, segmentos que têm demonstrado forte
crescimento nos últimos anos. O restante de nossa receita líquida foi proveniente de nossas operações
internacionais, as quais são focadas principalmente no segmento de aeroportos. A presença nesses três mercados
cativos nos protege da imprevisibilidade de demanda à qual restaurantes tradicionais estão expostos.
Possuímos e operamos marcas premium no Brasil e na América Latina em mercados cativos dinâmicos,
fornecendo aos nosso clientes serviços de alta qualidade a preços atrativos. Por exemplo, em rodovias e shopping
centers no Brasil, atuamos sob as bandeiras Frango Assado e Viena, marcas altamente reconhecidas pela
qualidade dos produtos e serviços e com décadas de tradição no mercado. Por sua vez, no segmento de
aeroportos, temos uma rede conceituada de restaurantes e marcas reconhecidas, de modo a assegurar sempre a
entrega do melhor formato para atender as necessidades dos clientes e dos operadores de aeroporto. Além disso,
uma maioria significativa de nossos estabelecimentos opera por meio de contratos de locação, contratos de
arrendamento ou concessões de longo prazo, os quais são renováveis. Estimamos que mais de 70,0% de nossas
vendas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foram provenientes de estabelecimentos com
contratos de locação que podem ser automaticamente renovados, ou que possuem prazos remanescentes de
vencimento de mais de dez anos.
Desde o início de nossas atividades em 2006, temos implementado com sucesso uma estratégia de crescimento
rápido e lucrativo, focada no crescimento orgânico de nossas operações e em aquisições de redes de restaurantes
Casual Dining de alta qualidade nos segmentos e mercados geográficos nos quais operamos. Desde 2006,
abrimos aproximadamente 100 novos restaurantes e adquirimos e integramos sete companhias no Brasil, no Caribe
e no México.
Entre 2008 e 2010, aumentamos a área total da nossa rede de restaurantes em 7,5% ao ano, nossas vendas em
21,3% ao ano e nosso EBITDA Ajustado em 34,0% ao ano. Esses ganhos de eficiência são um reflexo de
nossa plataforma operacional integrada, que nos permitiu captar sinergias significativas à medida que crescemos
em escala.
A Diretoria entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar
seu plano de negócios e cumprir as suas obrigações no curto e médio prazo.
Nossa receita líquida é gerada pelas vendas de alimentos, produtos e serviços nas rodovias, aeroportos, shopping
centers e outros. Nossos principais custos incluem custos com vendas de alimentos, combustível (para nosso
negócio de revenda de combustível em nosso segmento de rodovias) e mão-de-obra direta, depreciação de ativos
operacionais, despesas administrativas operacionais (principalmente despesas relacionadas a concessões, locação,
manutenção de instalações, e salários de nossos profissionais), despesas comerciais (principalmente comissões de
cartão de crédito e custos de marketing) e despesas financeiras. O crescimento da nossa receita líquida e EBITDA
Ajustado tem sido, e estima-se que continue a ser, direcionado por uma combinação de crescimento orgânico
(melhoria e expansão das instalações existentes, bem como novos pontos de alimentação a varejo) e crescimento
por meio de aquisições selecionadas.
Aspectos macroeconômicos relevantes para a Companhia e suas subsidiárias
A seguir são analisados alguns dos principais aspectos macroeconômicos relevantes para o setor de atuação da
Companhia, bem como os seus impactos nas suas condições financeiras e patrimoniais gerais nos últimos
exercícios sociais e no exercício social corrente.
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Cenário Macroeconômico do Brasil
A maior parte de nossas operações é conduzida no Brasil e é influenciada pelo ambiente econômico brasileiro que
melhorou significativamente nos últimos anos, de acordo com o IBGE. Em 2009, a economia brasileira, demonstrou
uma resistência à crise econômica enfrentada por outros países. Os indicadores macroeconômicos melhoraram, e
apesar da desaceleração antecipada do crescimento do PIB para 2009, o PIB deve crescer a uma taxa de 7,6% em
termos reais em 2010, de acordo com o relatório Focus do Banco Central de 31 dezembro de 2010.
A inflação medida pelo IPCA, divulgado pelo IBGE, foi de 5,9%, 4,3% e 5,9% em 2008, 2009 e 2010, respectivamente.
Nos últimos anos, a taxa de juros no Brasil seguiu uma tendência de queda alcançando 8,75% no final de 2009, seu
nível mais baixo já registrado. Em fevereiro de 2003, a taxa SELIC alcançou 26,5% e atualmente é de 11,25% ao ano.
Em 30 de novembro de 2010, o total de crédito disponível do Sistema Financeiro Nacional representou 46,3% do PIB,
comparado a 28,13% do PIB em 31 de dezembro de 2005, de acordo com o Banco Central.
De janeiro de 2008 a dezembro de 2010, o real valorizou 6,3% frente ao dólar. As reservas internacionais
aumentaram de US$ 187,5 bilhões para US$ 288,6 bilhões no mesmo período. O desemprego caiu de 8,0% em
janeiro de 2008 para 5,7% em novembro de 2010 e a proporção de dívida pública com o PIB diminuiu de 44,7%
para 40,7% durante o mesmo período.
O Brasil recebeu uma classificação de grau de investimento de BBB- das agências de classificação Standard &
Poor’s e Fitch em 30 de abril de 2008 e 30 de maio de 2008, respectivamente. A classificação do grau de
investimento reforça as projeções de médio prazo favoráveis para a economia brasileira, refletindo a maturidade das
instituições financeiras do país e da estrutura política, além do progresso econômico em termos de políticas fiscais
e administração da dívida do setor público.
A estabilidade macroeconômica recente teve um impacto positivo nos indicadores sócio-econômicos, o que levou a
uma redução nos níveis de desigualdade sociais e a um aumento no poder de compra. De acordo com o IPEA, o
PIB brasileiro per capita cresceu de R$9,5 mil em 2003 para R$16,6 mil em 2009. O Brasil viu um aumento
significativo na participação da classe média (classe C) na população do país, combinada a um aumento na
participação das classes baixas (classes D e E). De acordo com o IBGE, a classe C representava 37% da
população brasileira em 2003, e as classes D e E juntas representavam 62% da população brasileira. Em 2008, a
participação da classe C aumentou para 49% enquanto a participação das classes D e E diminuiu para 40%. A
expansão da classe média favoreceu a expansão do setor de serviço de alimentação a taxas significativamente
mais altas do que o PIB brasileiro. De acordo com a ABIA, a receita de serviço de alimentação cresceu 148% entre
2002 e 2008, enquanto o crescimento do PIB foi de 105% no mesmo período.
Os principais indicadores macroeconômicos responsáveis pelo cenário econômico brasileiro favorável durante os
últimos anos estão indicados na tabela abaixo.
Exercício social findo em 31 de dezembro de
2009
2008
2010
Crescimento real do PIB(1) ............................................................
Inflação IGP-M(2) ...........................................................................
(3)
Inflação IPCA .............................................................................
Taxa de depósito interbancário – CDI(4) .......................................
Taxa SELIC(5) ...............................................................................
Taxa de juros de longo prazo (TJLP)(6) .........................................
Valorização (depreciação) do real frente ao dólar .......................
(7)
Taxa de câmbio no final do período – US $ 1,00 .......................
Taxa de câmbio média – US $ 1,00(8) ...........................................

n.d
11.3%
5,9%
9,8%
10,75%
6,0%
4,5%
R$1,666
R$1,759

(0,2)%
(1,7)%
4,3%
9,9%
8,75%
6,0%
34,2%
R$1,741
R$1,994

5,1%
9,8%
5,9%
12,4%
13,75%
6,3%
(24,2)%
R$2,337
R$1,837

Fontes: Banco Central, IBGE e CETIP.
(1)
PIB brasileiro conforme publicado usando a nova metodologia do IBGE.
(2)
O IGP-M é medido pela FGV, representando os dados cumulativos dos últimos 12 meses para cada período.
(3)
IPCA é medido pelo IBGE, representando os dados cumulativos dos últimos 12 meses para cada período.
(4)
O CDI é a média de taxa overnight interbancária no Brasil (taxa cumulativa para o período indicado).
(5)
A taxa SELIC é a taxa de empréstimo overnight do Banco Central. Refere-se à taxa alvo no final de cada período (taxa cumulativa para o período indicado).
(6)
A TJLP é o custo básico do financiamento concedido pelo BNDES.
(7)
Taxa de fechamento no final de cada período apresentado.
(8)
Média das taxas de fechamento diárias nos períodos apresentados.
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Cenário Macroeconômico do Caribe
Cenário Macroeconômico de Porto Rico
O PIB da economia de Porto Rico apresentou contração de 2,8% e 3,7% nos anos de 2008 e 2009,
respectivamente, como reflexo da crise econômica e financeira que afetou os Estados Unidos da América a partir
de 2008. Neste período, o país apresentou aumento na taxa de desemprego, que aumentou de 10,0% em
dezembro de 2006 para 13,5% em dezembro de 2008. O PIB per capita apresentou um declínio de 4% no ano de
2009. O turismo é tradicionalmente uma fonte importante de receita, com estimativas de 3.6 milhões de turistas em
2008. Seu maior parceiro comercial são os Estados Unidos, ao qual Porto Rico é estado associado.
Cenário Macroeconômico da República Dominicana
Em 2009 o país apresentou um aumento na taxa de desemprego que era em 2009 de 14,9% contra 14,1% em
2008. A economia é altamente dependente dos Estados Unidos, pois o país é destino de 60% das exportações. A
Central America-Dominican Republic Free Trade Agreement (CAFTA-DR) entrou em vigor em março de 2007,
aumentando os investimentos e exportações e reduzindo as perdas para a indústria de vestuário da Ásia. Em
meados de 2008, a economia da República Dominicana começou a diminuir, após vários anos de forte crescimento
do PIB, enquanto que a recessão global ocasionou um forte impacto negativo no turismo e nas remessas. A crise
financeira e a recessão nos EUA causaram uma queda no PIB em 2009, mas uma recuperação é esperada em
2010.
Cenário macroeconômico do México
A economia mexicana teve crescimento de 1,3% no ano de 2008, após ter crescido 4,6% e 3,3% em 2006 e 2007,
respectivamente. No ano de 2008, a moeda mexicana sofreu desvalorização de 19,7% frente ao dólar, e a taxa de
inflação do país alcançou 5,1%. O país passou por um período de contração econômica, como resultado da crise
internacional. Além disso, o país enfrentou problemas de liquidez, perdendo a confiança dos investidores. Houve
também uma alta da taxa inflacionária ao final da década de 90, porém nos últimos anos a taxa de inflação esteve
em patamares inferiores, tendo registrado taxas de 4,0% e 5,1% em 2007 e 2008, respectivamente. A taxa de
desemprego do país encerrou o ano de 2010 em 5,6%.
Efeitos do setor de viagens em nossos resultados operacionais
Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2010, 2009 e 2008, 33,1%, 31,6% e 39,4% de nossa receita
líquida, respectivamente, derivaram de nosso segmento de aeroportos. Nos mesmos anos, 33,5%, 32,6% e 14,3%
(quatro meses de operações) de nossa receita líquida, respectivamente, resultaram de nosso segmento rodoviário.
Assim, nossos resultados de operações foram altamente influenciados por fatores que afetam o setor de viagens
nos quatro países em que operamos.
(b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando (i) hipóteses de resgate;
(ii) fórmula de cálculo do valor de resgate
Em 31 de dezembro de 2010, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$514,7 milhões, enquanto o
endividamento líquido (empréstimos e financiamentos circulante e não circulante menos caixa e equivalentes de
caixa) representava um total de R$266,9 milhões, ou 23,9% do seu ativo total. Este endividamento é equivalente a
apenas 2,8 vezes a geração de caixa para o período. Dessa forma, a Diretoria da Companhia entende que a atual
estrutura de capital apresenta níveis conservadores de alavancagem.
Não há hipóteses de resgate de ações da Companhia além das legalmente previstas.
(c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010, de 2009 e de 2008, as necessidades de
tesouraria e financiamento da Companhia foram cobertas com a geração de caixa da Companhia e suas
subsidiárias e com a utilização de instrumentos bancários de financiamento.
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Nossos Diretores acreditam que possuímos capacidade de pagamento de nossos compromissos. Em 31 de
dezembro 2010, o nosso passivo circulante era de aproximadamente R$169,9 milhões, valor inferior ao ativo
circulante, que, na mesma data, era de R$204,6 milhões, com um destaque aos valores da conta caixa e
equivalentes de caixa, que representavam aproximadamente R$140,0 milhões.
Os nossos Diretores acreditam que temos liquidez e recursos de capital suficientes para cumprir com eventuais
gastos, pagamento de obrigações e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora não possamos
garantir que tal situação permanecerá igual. Caso seja necessário contrair empréstimos para financiar nossos
gastos e aquisições, os Diretores entendem que teremos plena capacidade para contratá-los.
Para o exercício de 2011, a Diretoria da Companhia não vislumbra necessidade de capital que não possa ser
coberta com os recursos atuais ou futuros dos quais poderá dispor. A Companhia acredita que os recursos
existentes e a sua geração de caixa, geridos de acordo com suas políticas de gestão de risco de liquidez, serão
suficientes para fazer frente às suas necessidades de caixa e seus compromissos financeiros futuros.
Apresentamos a seguir os principais indicadores da Companhia relacionados à disponibilidade de recursos e ao
endividamento:
Endividamento líquido

Empréstimos e financiamentos de curto prazo ............................
Empréstimos e financiamentos de longo prazo ...........................
(-) Caixa e equivalentes de caixa .................................................
(1)
Dívida financeira líquida .........................................................
(1)

Exercício social findo em 31 de dezembro de
2010
2009
2008
(consolidado)
(consolidado)
(consolidado)
(em R$ millhões)
83,0
47,7
29,3
323,9
395,8
224,3
(140,0)
(40,0)
(43,1)
266,9
403,5
210,5

Empréstimos e Financiamentos de curto e longo prazo, menos Caixa e equivalentes de caixa.

Diante do acima descrito, a Diretoria entende que a Companhia possui capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos, uma vez que o saldo da dívida financeira líquida, em 31 de dezembro de
2010, era de R$266,9 milhões, ou aproximadamente 2,2 vezes o EBITDA Ajustado dos últimos doze meses.
(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas
Historicamente, nossas atividades operacionais e nossos investimentos são financiados com uma combinação entre
a geração própria de caixa, o aporte de capital de acionistas e os recursos de terceiros, nas seguintes proporções:
-

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, 19,1% das nossas fontes de financiamento
corresponderam a geração própria de caixa, e 80,9% foram derivadas da contribuição de capital dos acionistas.

-

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, 79,3% das nossas fontes de financiamento
corresponderam a geração própria de caixa, e 20,7% derivaram da contratação de novos empréstimos com
entidades financeiras.

-

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, 21,7% das nossas fontes de financiamento
corresponderam a geração própria de caixa, e 78,3% da contratação de novos empréstimos com
instituições financeiras.

(e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A Diretoria não vislumbra necessidades de recursos que não possam ser suportadas com os recursos atuais ou
futuros dos quais a Companhia pode dispor. Caso sejam necessários recursos adicionais para cobertura de
deficiências de liquidez no curto prazo, a Companhia pretende captar recursos junto a instituições financeiras.
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(f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas
(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes
A tabela a seguir apresenta as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento da
Companhia com terceiros, bem como os respectivos saldos em aberto em 31 de dezembro de 2010. Para
informações acerca dos contratos com partes relacionadas, veja o item 16.2 deste Formulário de Referência.
Instituição financeira

Data do
empréstimo

País

Valor
Moeda (em R$ milhões)

Taxa de juros

Vencimento

Banco Itaú S.A. ............. Abril 2007
Brasil
Banco Bradesco S.A. .... Setembro 2008 Brasil
First Bank ...................... Março 2008
Porto Rico

Real
Real
US$

170,0
124,2
88,7

First Bank ..................... Março 2008
Dezembro
BNDES .......................... 2009
Dezembro
BNDES (PEC) ............... 2009
Outros............................ Vários

Porto Rico

US$

11,2

Brasil

Real

5,3

TJLP + 8,9%

Junho 2016

Brasil
Brasil

Real
Real

3,2
4,2
406,9

TJLP + 8,0 %

Janeiro 2013
Vários

Total ..............................

CDI + 1,4%
CDI +2,25%
LIBOR+ 175 a 250 bp

Janeiro 2015
Setembro 2015
Janeiro 2017
Abril, Julho e
LIBOR+ 175 a 250 bp Outubro 2011

Descrição dos Contratos Financeiros Relevantes
Descrevemos a seguir os nossos contratos financeiros relevantes na data deste Formulário de Referência.
Banco Itaú S.A.
Refere-se a um empréstimo obtido junto ao Banco Itaú S.A. (atual denominação do Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A.), em duas parcelas, no valor de R$185,0 milhões, mediante a emissão de Cédulas de Crédito Bancário
(CCBs), com vencimento final em janeiro de 2015 e os encargos financeiros indexados à variação do CDI, mais spread
de 1,4% ao ano, garantidos por penhor de 100% da participação da Companhia em certas subsidiárias e por penhor de
direitos creditórios de vendas realizadas por subsidiárias com cartões de crédito. Se o fluxo de recebíveis tornar-se
insuficiente, deverá ser concedida garantia adicional. O contrato inclui certas obrigações calculadas com base em
demonstrações financeiras combinadas das matrizes operacionais da RA Catering e Viena, elaborado em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tais cláusulas obrigacionais consistem basicamente em taxas calculados
sobre a dívida líquida / Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação, Amortização – EBITDA, e as ICSD, a partir de
2010 até o total reembolso do empréstimo. Para 2009, houve dispensa de obrigações definidas conforme o contrato.
Banco Bradesco S.A.
Refere-se a empréstimos obtidos junto ao Banco Bradesco S.A. no montante de R$120,0 milhões, mediante a
emissão de CCBs, e encargos financeiros indexados à variação do CDI, acrescida de spread de 2,25% ao ano,
garantidos por penhor de 100% da participação da Companhia em certas subsidiárias e por penhor de direitos
creditórios de vendas realizadas por subsidiárias através de cartões de crédito. Além disso, houve o compromisso
de não distribuir dividendos acima do mínimo obrigados por lei, e também a manter, em conformidade com as
demonstrações financeiras combinadas das matrizes operacionais do Frango Assado, preparado em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, determinadas obrigações calculadas com base na dívida líquida /
EBITDA e no ICSD a partir de 2009 até o até o total reembolso do empréstimo.
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Firstbank
Refere-se a um contrato de empréstimo a prazo junto ao Firstbank, no valor de US$51,0 milhões, pagáveis em
24 parcelas trimestrais, com início em abril de 2011. O empréstimo a longo prazo também é garantido por ativos e
100% das cotas emitidas da IMC Porto Rico e a cessão de direitos creditórios de contratos de franquia. O contrato
de empréstimo também exige que a IMC Porto Rico esteja de acordo, numa base consolidada, com algumas
obrigações afirmativas e negativas, e define o limite de distribuição de dividendos de 50% do lucro líquido do ano.
Os índices financeiros estabelecidos no contrato de empréstimo devem ser calculados pela instituição financeira,
numa base trimestral, com início em 31 de março de 2009.
Adicionalmente, há uma linha de crédito rotativo de três anos assinada com o Firstbank no valor de
US$14,0 milhões, com uma instituição financeira ligada à IMC Porto Rico, com juros a uma taxa anual equivalente à
taxa LIBOR de 90 dias acrescida de um spread, que varia de acordo com um número definido pela taxa. Esta linha
de crédito está garantida pela maioria dos ativos e 100% das ações ordinárias emitidas e em circulação pelas
subsidiárias em Porto Rico, e a cessão de direitos creditórios das atividades de locação e de contratos de franquia.
(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Buscamos sempre desenvolver boas relações comerciais com os principais agentes financeiros no mercado, visando a
potencializar o relacionamento com os nossos parceiros financeiros, além de possibilitar o pronto acesso a linhas de crédito
para financiamento de investimentos e eventuais demandas de capital de giro. Em 31 de dezembro de 2010, possuíamos
R$12,2 milhões em linhas de crédito disponíveis para utilização, e ainda não utilizadas, junto a instituições financeiras.
(iii) grau de subordinação entre as dívidas
Não existe grau de subordinação contratual entre nossas dívidas quirografárias. As dívidas que são garantidas com
garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.
(iv) eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de
novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à
alienação de controle societário
Os contratos descritos acima possuem cláusulas de vencimento antecipado usualmente utilizadas, tais como nas
hipóteses (i) de ocorrência de operações de incorporação, fusão ou cisão das companhias devedoras; (ii) de
mudanças adversas na situação financeira das companhias devedoras;e (iii) de alteração de controle societário
direto ou indireto das companhias devedoras.
(g) limites de utilização dos empréstimos e financiamentos já contratados
Em 31 de dezembro de 2010, possuíamos um total de R$406,9 milhões de empréstimos e financiamentos tomados.
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2010, a Companhia detinha linhas de crédito contratadas com instituições
financeiras no montante de R$23,4 milhões, dos quais utilizou 47,9% ou R$11,2 milhões, permanecendo
disponíveis R$12,2 milhões.
O nosso relacionamento com instituições financeiras de primeira linha nos permite ter acesso a linhas de créditos
adicionais não contratadas, na hipótese de haver necessidade, desde que não excedam as limitações
estabelecidas em contratos anteriormente firmados.
(h) variações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 comparado ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2009
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Resultados Operacionais
A tabela a seguir apresenta os valores relativos à demonstração de resultados consolidados da Companhia para os
períodos indicados:
Exercicio social encerrado em 31 de dezembro de

Receita líquida ..............................................
Custo de vendas e serviços........................
Lucro bruto...................................................
Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais ...................................
Despesas operacionais e administrativas ....
Outras despesas ..........................................
Outras receitas ............................................
Receitas financeiras.....................................
Despesas financeiras...................................
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
renda e da contribuição social ..................
Imposto de renda e contribuição social ....
Lucro (prejuízo) líquido do exercício .........
(1)
(2)

AV(1)

AV(1)

AH
2010/2009(2)

(%)
100,0
68,2
31,8

2009
(em R$ milhões)
(consolidado)
490,7
(359,5)
131,2

(%)
100,0
73,3
26,7

(%)
52,8
42,3
81,5

(9,4)
(185,1)
(3,3)
18,8
6,0
(42,6)

1,3
24,7
0,4
2,5
0,8
5,7

(9,9)
(93,7)
(1,2)
5,7
3,7
(39,8)

2,0
19,1
0,2
1,2
0,8
8,1

(5,2)
97,4
169,8
230,3
61,6
7,1

22,5
(14,7)
7,9

3,0
2,0
1,1

(4,1)
(14,1)
(18,2)

0,8
2,9
3,7

648,8
4,3
143,4

2010
(em R$ milhões)
(consolidado)
749,7
(511,6)
238,1

Análise Vertical – percentual em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.
Análise Horizontal – percentual resultante da comparação entre os dois períodos.

Receita Líquida
A receita líquida foi de R$749,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, em comparação
com R$490,7 milhões no exercício anterior, o que representou uma variação positiva de R$259,0 milhões ou 52,8%.
Este aumento em nossa receita líquida é atribuído principalmente a reestruturação societária do Grupo IMC,
conforme o descrito no item 6.5 deste Formuário de Referencia, por meio da qual as empresas dos Grupos RA
Catering (atuante no segmento de aeroportos no Brasil), IMC Porto Rico (segmento aeroportos no Caribe) e IMC
México (segmento aeroportos e outros no México), passaram a ser controladas pela Companhia. Após tais
reestruturações societárias, que ocorreram em setembro e outbro de 2009 respectivamente, a Companhia
consolidou apenas três meses de receita líquida da RA Catering, e apenas dois meses dos Grupos IMC Porto Rico
e IMC México em 2009, em comparação com 12 meses de receita líquida em 2010.
Custo de Vendas e Serviços
Nosso custo de vendas e serviços no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foi de R$511,6
milhões contra de R$359,5 milhões em 2009, o que representou uma variação positiva de R$152,1 ou 42,3%. Este
aumento no custo de nossas vendas e serviços, em termos de valor absoluto, é atribuído à introdução de novos
segmentos na consolidação de nosso negócio, pelas razões descritas na explicação para receita líquida acima. O
custo de vendas e serviços representou 68,2% e 73,3% da nossa receita líquida em 2010 e 2009, respectivamente.
Esta redução é atribuída à introdução dos segmentos de aeroportos no Brasil e no Caribe, segmentos estes que
possuem uma relação entre custo de venda e receita líquida menor do que os restantes segmentos do negócio,
adicionado à melhoria constante de nossa plataforma centralizada e aos programas de eficiência desenvolvidos por
nossas áreas técnicas, que conjuntamente com ao ganho de eficiência dos custos com pessoal, geraram um ganho
significativo no custo de vendas e serviços de 2009 para 2010.
Lucro bruto
Como resultado do acima descrito, nosso lucro bruto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foi
de R$238,1 milhões em comparação com R$131,2 milhões no exercício social anterior, o que representou uma
variação positiva de R$106,9 milhões ou 81,5%. Nosso lucro bruto representou 31,8% e 26,7% de nossa receita
líquida em 2010 e 2009, respectivamente. Este aumento em nosso lucro bruto deve-se principalmente as melhorias
nos custos com matérias–primas, nos custos com pessoal, e ao aumento da receita liquida de 2009 para 2010.
Adicionalmente o aumento de nosso lucro bruto, deve-se a introdução do segmento de aeroportos no Brasil e no
Caribe, uma vez que tal segmento apresenta margens de lucro superiores às margens de outros segmentos.
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Despesas Comerciais
Nossas despesas comerciais no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foram de R$9,4 milhões
em comparação com R$9,9 milhões em 2009, o que representou uma variação negativa de R$0,5 milhão ou 5,2%.
As despesas comerciais corresponderam a 1,3% e 2,0% do total da receita líquida nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2009, respectivamente. Esta redução em nossas despesas comerciais é
atribuída principalmente à redução das despesas de publicidade, provenientes dos segmentos de shopping centers
e rodovias, que em 2009 tiveram campanhas especias de mídia, as quais não foram repetidas com a mesma
intensidade em 2010.
Despesas operacionais e administrativas
Nossas despesas operacionais e administrativas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foram
de R$185,0 milhões contra R$93,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, o que
representou uma variação positiva de R$91,3 milhões ou 97,4%. Este aumento em nossas despesas operacionais e
administrativas, em termos de valor absoluto, é atribuído principalmente à introdução dos novos grupos na
consolidação da Companhia, segundo o comentado acima. As despesas operacionais e administrativas
corresponderam a 24,7% e 19,1% do total da receita líquida em 2010 e 2009, respectivamente. Este aumento das
despesas operacionais e administrativas em relação à receita líquida, deve-se principalmente a incorporação dos
segmentos de aeroportos no Caribe e de aeroportos e outros no México, os quais possuem diferentes estruturas de
resultado operacional e despesas operacionais e administrativas mais elevadas.
Outras despesas
Nossas outras despesas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foram de R$3,3 milhões contra
R$1,2 milhão no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, o que representou um aumento de R$2,1
milhões ou 169,8%. Outras despesas representaram 0,4% e 0,2% de nossa receita líquida em 2010 e 2009,
respectivamente. Este aumento em nossas outras despesas é atribuído principalmente à introdução dos novos
grupos na consolidação da Companhia, segundo o comentado acima, com a consequente variação entre os meses
de consolidação de um ano para outro.
Outras receitas
Outras receitas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foram de R$18,8 milhões em comparação
com R$5,7 milhões no exercício social anterior, o que representou um aumento de R$13,1 milhões ou 230,3% no
período. Este aumento em outras receitas é atribuído principalmente à introdução dos novos grupos na consolidação
da Companhia, segundo o comentado acima. Outras receitas representaram 2,5% e 1,2% de nossa receita líquida nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2009, respectivamente. Este aumento de outras receitas
em relacao a receita líquida de 2010, deve-se ao fato de termos centralizado nosso departamento de compras na
negociação com fornecedores, o que gerou a possibilidade de obtermos exclusividade na comercializacao de produtos
e a obtenção de receita destes fornecedores advinda desta exclusividade.
Receitas financeiras
Nossa receita financeira no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foi de R$6,0 milhões em
comparação com R$3,7 milhões em 2009, o que representou um aumento de R$2,3 milhões ou 61,6%. Este
aumento em nossa receita financeira é atribuído principalmente à remuneração de juros provenientes de aplicações
financeiras, devido ao reforço da posição de caixa e equivalentes de caixa da Companhia, decorrente do aumento
de capital realizado na Companhia em 2010. A receita financeira representou 0,8% de nossa receita líquida em
2010 e 2009.
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Despesas financeiras
Nossa despesa financeira no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foi de R$42,6 milhões contra
R$39,8 milhões em 2009, o que representou uma variação de R$2,8 milhões ou 7,1%. Este aumento em nossa
despesa financeira é atribuído à introdução do grupo IMC México na consolidação da Companhia, grupo que
possuía um empréstimo com o Banco IXE, o que adicionou seis meses de juros em 2010 comparados com apenas
dois meses em 2009 e à introdução da IMC Porto Rico que possuía um empréstimo com o First Bank, o que
adicionou 12 meses de juros em 2010 comparados com apenas dois meses em 2009, e a aquisição da RA Catering
que possuía um empréstimo com Banco Itaú, o que adicionou 12 meses de juros em 2010 comparados com quatro
meses em 2009. Esta despesa financeira correspondeu a 5,7% e 8,1% de nossa receita líquida em 2010 e 2009,
respectivamente. Esta redução em relação a receita líquida é a conseqüência da redução das dívidas dos
segmentos de shopping centers e rodovias no Brasil em 2009 quando comparado com 2010, por conta da maior
representação que esses segmentos tiveram no negócio total da Companhia em 2009.
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
Como resultado do acima mencionado, registramos lucro antes do imposto de renda e da contribuição social no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 de R$22,5 milhões contra um prejuízo de R$4,1 milhões em
2009, o que representa uma variação positiva de R$26,6 milhões. O lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social representou 3,0% e 0,8% de nossa receita líquida em 2010 e 2009.
Imposto de renda e contribuição social
A despesa de imposto de renda e contribuição social é baseada nas despesas com impostos de nossas subsidiárias,
que atuam em diferentes jurisdições. Despesas com impostos de renda e contribuição social no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2010 foram de R$14,7 milhões contra R$14,1 milhões em 2009, o que representou um
aumento de R$0,6 milhões ou 3,9%. O imposto de renda e a contribuição social representaram 2,0% e 2,9% de nossa
receita liquida em 2010 e 2009. Este aumento é atribuído à introdução do segmento de aeroportos no Brasil, que
adicionou apenas três meses de lucro em 2009 contra 12 meses em 2010. Adicionalmente no mês de outubro 2009
foram introduzidos os segmentos de aeroportos no Caribe e de aeroportos e outros no México, que aportaram apenas
dois meses de lucro em 2009, em comparação com 12 meses em 2010, efeito que foi parcialmente compensado pelo
aproveitamento do benefício fiscal de perdas acumuladas em períodos anteriores pelas mencionadas companhias.
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Como resultado do acima mencionado, nosso lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2010 foi de R$7,9 milhões contra um prejuízo líquido de R$18,2 milhões em 2009, o que representou um aumento
de R$26,1 milhões.
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Contas Patrimoniais
A tabela a seguir apresenta os valores relativos aos balanços patrimoniais da Companhia nas datas indicadas:
Ativo
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2010
2009
AH
AV
AV
(em R$ milhões
(em R$ milhões
2010/2009
(2)
(%)(1)
(%)(1)
consolidado)
consolidado)
(%)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa .............................
Contas a receber .................................................
Estoques ..............................................................
Outros ativos e adiantamentos ............................
Impostos a recuperar ...........................................
Despesas antecipadas .......................................
Total do Ativo Circulante .................................
Não circulante
Outros ativos .......................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos .
Contas a receber de partes relacionadas ............
Depósitos judiciais ..............................................
Imobilizado ........................................................
Ágio .....................................................................
Outros intangíveis ................................................
Total do Ativo não circulante............................
Total do Ativo .......................................................
(1)
(2)

140,0
33,4
18,2
4,6
5,2
3,1
204,6

12,5
3,0
1,6
0,4
0,5
0,3
18,3

40,0
31,0
14,9
4,8
9,4
3,1
103,2

4,1
3,2
1,5
0,5
1,0
0,3
10,7

250,2
7,9
22,2
(5,0)
(44,2)
1,1
98,3

8,7
16,6
–
2,6
170,7
510,0
202,3
910,9
1.115,5

0,8
1,5
–
0,2
15,3
45,7
18,1
81,7
100,0

3,8
10,5
–
1,3
133,8
507,2
207,6
864,2
967,4

0,4
1,1
–
0,1
13,8
52,4
21,5
89,3
100,0

126,2
58,9
–
96,4
27,6
0,6
(2,5)
5,4
15,3

Análise Vertical – percentual em relação ao ativo total.
Análise Horizontal – percentual resultante da comparação entre os dois períodos.
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Passivo
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2010
2009
AH
(em R$ milhões
(em R$ milhões
2009/2010
AV
AV
consolidado)
consolidado)
(%)(2)
(%)(1)
(%)(1)
Passivo
Circulante
Contas a pagar.....................................................
Empréstimos e financiamentos ............................
Salários e encargos sociais..................................
Impostos a recolher ..............................................
Receita diferida ....................................................
Contas a pagar partes relacionadas ....................
Outros passivos circulantes .................................
Total do Passivo Circulante ..............................
Não circulante
Empréstimos e financiamentos ............................
Receita diferida ....................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos .
Provisão para disputas trabalhistas, cíveis
e tributárias .........................................................
Outros passivos ...................................................
Total do passivo não circulante........................
Patrimônio líquido
Capital social ........................................................
Reserva de capital ...............................................
Prejuízos acumulados ..........................................
Outros resultados abrangentes ............................
Total do patrimônio liquido ...............................
Total do passivo e patrimônio líquido ...............
(1)
(2)

48,8
83,0
26,8
6,0
2,9
–
2,5
169,9

4,4
7,4
2,4
0,5
0,3
0,0
0,2
15,2

49,5
47,7
25,3
11,7
3,5
–
4,6
142,3

5,1
4,9
2,6
1,2
0,4
–
0,5
14,7

(1,5)
74,1
5,9
(48,8)
(16,0)
–
(46,8)
19,4

323,9
3,9
74,9

29,0
0,3
6,7

395,8
4,8
61,2

40,9
0,5
6,3

(18,2)
(18,0)
22,4

25,3
2,9
430,8

2,3
0,3
38,6

40,2
1,3
503,1

4,2
0,1
52,0

(37,1)
129,3
(14,4)

337,7
14,3
(29,0)
(1,0)
321,9
967,4

34,9
1,5
3,0
0,1
33,3
100,0

28,8
601,3
(27,1)
(146,2)
59,9
15,3

434,9
100,5
(21,1)
0,5
514,7
1.115,5

39,0
9,0
1,9
–
46,1
100,0

Análise Vertical – percentual em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.
Análise Horizontal – percentual resultante da comparação entre os dois períodos.

Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2010, o ativo circulante era de R$204,6 milhões, em comparação com R$103,2 milhões em
31 de dezembro de 2009. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de 18,3% em 31 de dezembro de 2010
e 10,7% em 31 de dezembro de 2009.
Tal variação, de R$101,4 milhões ou 98,3%, decorreu principalmente do aumento da caixa e equivalentes de caixa
no valor de aproximadamente R$100,0 milhões, o qual é resultante principalmente do aporte de capital realizado na
Companhia em 2010, e aumento de estoques e contas a receber decorrentes do aumento nas vendas da
Companhia quando comparado 2010 a 2009.
Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2010, o ativo não circulante era de R$910,9 milhões, em comparação com R$864,2 milhões
em 31 de dezembro de 2009. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante era de 81,7% em 31 de dezembro
de 2010 e 89,3% em 31 de dezembro de 2009.
Tal aumento, de R$46,7 milhões ou 5,4%, decorreu principalmente do aumento dos ativos imobilizados no valor de
R$36,9 milhões, como conseqüência do crescimento orgânico da companhia, que construiu 31 novas lojas em
2010. Os aumentos de depósitos judiciais em R$1,3 milhão e o imposto de renda e contribuição social diferido em
R$6,2 milhões complementaram a variação do período.
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Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2010, o passivo circulante era de R$169,9 milhões, em comparação com R$142,3 milhões
em 31 de dezembro de 2009. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo circulante era de 15,2%
em 31 de dezembro de 2010 e 14,7% em 31 de dezembro de 2009.
Tal aumento, de R$27,6 milhões ou 19,4%, decorreu principalmente da transferência de empréstimos e
financiamentos de longo prazo para o curto prazo em R$35,3 milhões, compensado parcialmente pela redução dos
impostos a recolher em R$5,7 milhões.
Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2010, o passivo não circulante era de R$430,8 milhões, em comparação com R$503,1
milhões em 31 de dezembro de 2009. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo não circulante
era de 38,6% em 31 de dezembro de 2010 e 52,0% em 31 de dezembro de 2009.
Tal redução, de R$72,3 milhões ou 14,4% decorreu principalmenteda diminuição dos empréstimos e financiamentos
em R$71,9 milhões, por meio da transferência de empréstimos e financiamentos de longo prazo que passaram para
o passivo circulante e aos pagamentos de empréstimos em 2010, em aproximadamente R$32,9 milhões.
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2010, o patrimônio líquido era de R$514,7 milhões, em comparação com R$321,9 milhões
em 31 de dezembro de 2009.
Tal variação, de R$192,8 milhões ou 59,9%, deu-se principalmente pelo aumento de capital realizado na
Companhia em 2010 no valor de R$183,4 milhões e o lucro do exercício em 2010 que contribuíu para diminuir os
prejuízos acumulados.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 comparado ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2008
Resultados Operacionais
A tabela a seguir apresenta os valores relativos à demonstração de resultados da Companhia para os períodos
indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
AV(1)
2008
AV(1)
AH 2009/2008(2)
2009

Receita líquida.....................................................
Custo de vendas e serviços ...............................
Lucro bruto ..........................................................
Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais ..........................................
Despesas operacionais e administrativas ...........
Outras despesas .................................................
Outras receitas ....................................................
Receitas financeiras ............................................
Despesas financeiras ..........................................
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
e da contribuição social ....................................
Imposto de renda e contribuição social............
Prejuízo líquido do exercício .............................
(1)
(2)

(em R$ milhões)
(consolidado)

(%)

(em R$ milhões)
(combinado)

490,7
(359,5)
131,2

100,0
73,3
26,7

255,3
(180,8)
74,4

100,0
70,8
29,2

92,2
98,8
76,2

(9,9)
(93,7)
(1,2)
5,7
3,7
(39,8)

2,0
19,1
0,2
1,2
0,8
8,1

(3,1)
(52,1)
(1,5)
5,7
7,0
(20,7)

1,2
20,4
0,6
2,2
2,7
8,1

224,1
79,8
(20,7)
0,4
(47,1)
92,4

(4,1)
(14,1)
(18,2)

0,8
2,9
3,7

9,7
(15,2)
(5,6)

3,8
6,0
2,2

(142,3)
(7,3)
226,7

(%)

(%)

Análise Vertical – percentual em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.
Análise Horizontal – percentual resultante da comparação entre os dois períodos.
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Receita Líquida
A receita líquida foi de R$490,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, em comparação
com R$255,3 milhões no exercício anterior, o que representou um aumento de R$235,4 milhões ou 92,2%. Este
aumento em nossa receita líquida é atribuído principalmente à reestruturação societária do Grupo IMC, conforme o
descrito no item 6.5 deste Formulário de Referencia, por meio da qual as empresas dos Grupos RA Catering
(atuante no segmento de aeroportos no Brasil), IMC Porto Rico (atuante no segmento aeroportos no Caribe) e IMC
México (atuante no segmento aeroportos e outros no México), passaram a ser controladas pela Companhia. Após
tais reestruturações societárias, que ocorreram em setembro e outubro de 2009 respectivamente, a Companhia
passou a consolidar três meses de receita líquida da RA Catering, e dois meses dos Grupos IMC Porto Rico e IMC
México em 2009, enquanto que em 2008 esses grupos não eram controlados pela Companhia e consequentemente
não foram consolidados naquele período. Adicionalmente, dado que a Companhia adquiriu a empresa Frango
Assado (atuante no segmento rodovias no Brasi) em setembro de 2008, apenas quatro meses de operação foram
consolidados nesse período, em comparação com 12 meses em 2009.
Custo de Vendas e Serviços
Nosso custo de vendas e serviços no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foi de R$359,5
milhões contra R$180,8 milhões em 2008, o que representou uma variação positiva de R$178,7 milhões ou 98,8%.
Este aumento no custo de nossas vendas e serviços, em termos de valor absoluto, é atribuído à introdução no
segmento de aeroportos no Brasil, por meio da reestruturação comentada acima, o que adicionou três meses de
custo de vendas e serviços em 2009, que não tínhamos em 2008. Adicionalmente no mês de outubro 2009 foram
introduzidos os segmentos de aeroportos no Caribe e de aeroportos e outros no México, com a consolidação da
IMC Porto Rico e da IMC México, que aportaram dois meses de custo de vendas e serviços adicionais em 2009, em
comparação com nenhum em 2008.
Finalmente a variação é complementada pelo custo de vendas e serviços adicional do segmento de rodovias, que
teve apenas quatro meses de operação em 2008, em comparação com 12 meses em 2009. O custo de vendas e
serviços representou 73,3% e 70,8% da nossa receita líquida em 2009 e 2008, respectivamente. Este aumento é
devido à venda de combustível no segmento de rodovias no Brasil e no segmento de aeroportos no Caribe, vendas
estas que possuem um custo de matéria-prima significativamente maior do que as vendas de alimentação.
Lucro bruto
Como resultado do acima descrito, nosso lucro bruto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foi
de R$131,2 milhões em comparação com R$74,4 milhões no exercício anterior, o que representou uma variação
positiva de R$56,8 milhões ou 76,2%. Este aumento em nosso lucro bruto, em termos absolutos, deve-se
principalmente à introdução dos segmentos mencionados nos items “Receita Líquida” e “Custo de Vendas e
Serviços” acima, por meio da reestruturação societária. Nosso lucro bruto representou 26,7% e 29,2% de nossa
receita líquida em 2009 e 2008, respectivamente. Esta redução do lucro bruto em relação a receita líquida e
atribuída à venda de combustível no segmento de rodovias no Brasil e no segmento aeroportos no Caribe, nos
termos mencionados no item “Custo de Vendas e Serviços” acima.
Despesas Comerciais
Nossas despesas comerciais no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram de R$9,9 milhões
em comparação com R$3,1 milhões em 2008, o que representou uma variação positiva de R$6,8 milhões ou
224,1%. As despesas comerciais corresponderam a 2,0% e 1,2% do total da receita líquida em 2009 e 2008,
respectivamente. Este aumento em nossas despesas comerciais, em termos absolutos, deve-se ao fato de que em
setembro de 2009 foi consolidado o segmento de aeroportos no Brasil nos reultados da Companhia, o que
adicionou três meses de despesas comerciais em 2009, que não tínhamos em 2008. Adicionalmente no mês de
outubro 2009 foram introduzidos os segmentos de aeroporto no Caribe e de aeroportos e outros no México, que
aportaram dois meses de despesas comerciais adicionais em 2009, em comparação com 2008. Finalmente a
variação é complementada pelo aumento das despesas do segmento rodovias no Brasil, que tinha apenas quatro
meses de operação em 2008, em comparação com 12 meses em 2009.
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Despesas operacionais e administrativas
Nossas despesas operacionais e administrativas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram
de R$93,7 milhões contra R$52,1 milhões em 2008, o que representou uma variação positiva de R$41,6 milhões ou
79,8%. As despesas operacionais e administrativas corresponderam a 19,1% e 20,4% do total da receita líquida em
2009 e 2008, respectivamente. Este aumento em nossas despesas operacionais e administrativas decorre do fato
de que em setembro de 2009 foi introduzido o segmento de aeroportos no Brasil na consolidação da Companhia, o
que adicionou três meses de despesas operacionais e administrativas em 2009, despesas que não tínhamos em
2008. Adicionalmente no mês de outubro 2009 comecaram a ser consolidados os segmentos de aeroportos no
Caribe e de aeroportos e outros no México, os quais aportaram dois meses adicionais de despesas operacionais e
administrativas em 2009, em comparação com 2008. Finalmente a variação é complementada pelas despesas
operacionais e administrativas do segmento rodovias no Brasil, que tinha apenas quatro meses de operação em
2008, em comparação com 12 meses em 2009.
Outras despesas
Nossas outras despesas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram de R$1,2 milhão contra
R$1,5 milhão em 2008, o que representou uma variação negativa de R$0,3 milhão ou 20,7%. Outras despesas
representaram 0,2% e 0,6% de nossa receita líquida em 2009 e 2008, respectivamente. Esta redução em outras
despesas é o resultado de uma classificação mais precisa das despesas e da implementação de mecanismos para
administração e controle das despesas.
Outras receitas
As outras receitas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram de R$5,7 milhões em
comparação com R$5,7 milhões em 2008. Outras receitas representaram 1,2% e 2,2% de nossa receita líquida em
2009 e 2008, respectivamente.
Receitas financeiras
Nossa receita financeira no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foi de R$3,7 milhões em
comparação com R$7,0 milhões no exercício anterior, o que representou uma variação negativa de R$3,3 milhões
ou 47,1%. Esta receita financeira representou 0,8% e 2,7% de nossa receita líquida em 2009 e 2008,
respectivamente. Esta redução em nossa receita financeira é atribuída à diminuicao da disponibilidade de caixa e
equivalentes de caixa pelas aplicações de caixa realizadas nas atividades de investimento em 2008, decorrentes da
aquisição da rede Frango Assado no Brasil e da introdução da IMC Porto Rico, no Caribe.
Despesas financeiras
Nossa despesa financeira no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foi de R$39,8 milhões contra
R$20,7 milhões em 2008, o que representou uma variação de R$19,1 milhões ou 92,4%. Esta despesa financeira
correspondeu a 8,1% e 8,1% de nossa receita líquida em 2009 e 2008, respectivamente. Este aumento em nossa
despesa financeira é resultado (i) da consolidação, em outubro de 2009 da IMC México, que possuía um
empréstimo com o Banco IXE no México, o que adicionou dois meses de juros em 2009, que não tínhamos em
2008, (ii) da consolidação em outubro de 2008 da IMC Porto Rico que possuía um empréstimo com o First Bank, o
que adicionou dois meses de juros em 2009 que não tínhamos em 2008, (iii) da consolidação a partir de setembro
2009, da RA Catering, que detinha um empréstimo com o Banco Itaú S.A., que adicionou três meses de juros em
2009 que não tínhamos em 2008, e (iv) o empréstimo do Frango Assado com o Banco Bradesco, que adicionou 12
meses de juros em 2009 contra apenas quatro meses em 2008.
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
Como resultado do acima mencionado, registramos prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 de R$4,1 milhões contra um lucro de R$9,7 milhões em
2008. O lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social representou 0,8% e 3,8% de nossa
receita liquida em 2009 e 2008.
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Imposto de renda e contribuição social
A despesa de imposto de renda e contribuição social é baseada nas despesas com impostos de nossas
subsidiárias, que atuam em diferentes jurisdições. Despesas com impostos de renda e contribuição social no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram de R$14,1 milhões contra R$15,2 milhões em 2008.
O imposto de renda e a contribuição social representaram 2,9% e 6,0% de nossa receita liquida em 2009 e 2008.
Esta redução se explica pela redução de R$13,7 milhões do nosso lucro liquido antes do imposto de renda no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 em relação ao exercício social anterior.
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Como resultado do acima mencionado, nosso prejuízo líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2009 foi de R$18,2 milhões contra um prejuízo líquido de R$5,6 milhões em 2008.
Contas Patrimoniais
A tabela a seguir apresenta os valores relativos aos balanços patrimoniais da Companhia nas datas indicadas:
Ativo
Em 31 de dezembro de

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa...............................
Contas a receber ...................................................
Estoques ...............................................................
Outros ativos e adiantamentos..............................
Impostos a recuperar ............................................
Despesas antecipadas ..........................................
Total do Ativo Circulante......................................
Não circulante
Outros ativos .........................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..
Contas a receber partes relacionadas ..................
Depósitos judiciais ...............................................
Imobilizado ...........................................................
Ágio .......................................................................
Outros intangíveis .................................................
Total do Ativo não circulante ...............................
Total do Ativo ........................................................
(1)
(2)

2009
(em R$
milhões)
consolidado

AV
(1)
(%)

40,0
31,0
14,9
4,8
9,4
3,1
103,2

4,1
3,2
1,5
0,5
1,0
0,3
10,7

3,8
10,5
–
1,3
133,8
507,2
207,6
864,2
967,4

0,4
1,1
0,0
0,1
13,8
52,4
21,5
89,3
100

2008
(em R$ milhões)
consolidado

AV
(1)
(%)

AH
2009/2008
(2)
(%)

43,1
18,3
8,5
1,1
–
0,4
71,3

8,2
3,5
1,6
0,2
–
0,1
13,6

(7,2)
68,9
76,0
352,6
–
768,1
44,7

–
1,9
2,5
0,5
45,4
373,2
29,5
453,1
524,4

–
0,4
0,5
0,1
8,7
71,2
5,6
86,4
100

447,4
(100,0)
151,7
194,8
35,9
604,2
90,8
84,5

Análise Vertical – percentual em relação ao ativo total.
Análise Horizontal – percentual resultante da comparação entre os dois períodos.
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Passivo
2009
(em R$ milhões)
consolidado
Ativo
Passivo
Circulante
Contas a pagar .....................................................
Empréstimos e financiamentos ..............................
Salários e encargos sociais ...................................
Impostos a recolher ..............................................
Receita diferida ......................................................
Contas a pagar partes relacionadas ......................
Outros passivos circulantes ...................................
Total do passivo circulante .................................
Não circulante
Empréstimos e financiamentos ..............................
Receita diferida ......................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..
Provisão para disputas trabalhistas, cíveis
e tributárias ...........................................................
Outros passivos .....................................................
Total do Passivo Não circulante .........................
Patrimônio líquido
Capital social..........................................................
Reserva de capital .................................................
Prejuízos acumulados ............................................
Outros resultados abrangentes ..............................
Total do patrimônio liquido .................................
Total do passivo e patrimônio líquido ...............
(1)
(2)

AV
(%)(1)

Em 31 de dezembro de
2008
(em R$ milhões)
AV
consolidado
(%)(1)

AH
2009/2008
(%)(2)

49,5
47,7
25,3
11,7
3,5
–
4,6
142,3

5,1
4,9
2,6
1,2
0,4
0,0
0,5
14,7

16,5
29,3
10,5
8,0
2,5
5,8
6,2
78,7

3,1
5,6
2,0
1,5
0,5
1,1
1,2
15,0

199,9
62,7
141,6
46,9
40,6
–
(25,3)
80,9

395,8
4,8
61,2

40,9
0,5
6,3

224,3
1,2
21,2

42,8
0,2
4,0

76,4
308,6
189,1

40,2
1,3
503,1

4,2
0,1
52,0

36,3
–
283,0

6,9
0,0
54,0

10,6
–
77,8

337,7
14,3
(29,0)
(1,0)
322,0
967,4

34,9
1,5
3,0
0,1
33,3
100

173,5
–
(10,8)
–
162,7
524,4

33,1
0,0
2,1
0,0
31,0
100

94,6
–
168,5
–
97,8
84,5

Análise Vertical – percentual em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.
Análise Horizontal – percentual resultante da comparação entre os dois períodos.

Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2009, o ativo circulante era de R$103,2 milhões, em comparação com R$71,3 milhões em 31
de dezembro de 2008. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de 10,7% em 31 de dezembro de 2009 e
13,6% em 31 de dezembro de 2008. Tal variação, de R$31,8 milhões, ou 44,7% decorreu principalmente do aumento
das contas a receber, dos estoques e de outros créditos e adiantamentos provenientes da incorporação na
Companhia das operações internacionais (IMC Porto Rico e IMC México), e da incorporação do RA Catering no Brasil.
Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2009, o ativo não circulante era de R$864,2 milhões, em comparação com R$453,1 milhões
em 31 de dezembro de 2008. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante era de 89,3% em 31 de dezembro
de 2009 e 86,4% em 31 de dezembro de 2008.
Tal aumento, de R$411,1 milhões, ou 90,8% decorreu principalmente da incorporação do ágio, que cresceu
R$134,0 milhões, dos ativos intangíveis que aumentaram em R$178,1 milhões e do ativo imobilizado que cresceu
R$88,5 milhões, como resultado da aquisição da RA Catering no Brasil, da IMC Porto Rico e da IMC México, que
incorporaram direitos de marcas, contratos de não concorrência, direitos de locação de ativos fixos, e bens imóveis
nos ativos da Companhia.
Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2009, o passivo circulante era de R$142,3 milhões, em comparação com R$78,7 milhões
em 31 de dezembro de 2008. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo circulante era de 14,7%
em 31 de dezembro de 2009 e 15,0% em 31 de dezembro de 2008.
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Tal aumento, de R$63,6 milhões ou 80,9% decorreu das variações registradas nas contas a pagar em R$33,0
milhões, nas dívidas de curto prazo com instituições financeiras em R$18,4 milhões e nos salários a pagar em
R$14,8 milhões e pela aquisição das operações no segmento de aeroportos no Brasil e no Caribe e das operações
dos segmentos aeroportos e outros no México.
Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2009, o passivo não circulante era de R$503,1 milhões, em comparação com R$283,0
milhões em 31 de dezembro de 2008. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo não circulante
era de 52,0% em 31 de dezembro de 2009 e 54,0% em 31 de dezembro de 2008.
Tal variação positiva, de R$220,1 milhões ou 77,8% deu-se principalmente pelo aumento dos empréstimos e
financiamentos de longo prazo no montante de R$171,5 milhões, decorrente das dívidas contraídas pelas
companhias incorporadas pela Companhia em 2009, com o Banco Itaú, o First Bank no Caribe e o IXE Bank no
México. Adicionalmente registrou-se um aumento no imposto de renda e da contribuição social diferido de R$40,0
milhões que completaram a variação desta conta.
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2009, o patrimônio líquido era de R$321,9 milhões, em comparação com R$162,7 milhões
em 31 de dezembro de 2008. Tal variação, de R$159,2 milhões ou 97,8%, foi devida principalmente ao aumento do
capital social de R$164,2 milhões realizado na Companhia em razão das incorporações ocorridas em 2009,
complementado pelo aumento das reservas de capital no montante de R$14,3 milhões, e parcialmente compensado
pelo prejuízo registrado no período e outros resultados abrangentes como conseqüência da variação monetária.
Informações selecionadas das demonstrações do Fluxo de Caixa da Companhia
Exercício social findo em 31 de dezembro de
2009
2008
2010
(consolidado)
(consolidado)
(consolidado)
(em R$ milhões)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
(antes de juros pagos e imposto de renda) ...............
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos .......................................................
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de financiamento ......................................

95,3

61,8

55,2

(91,7)

(40,5)

(212,5)

150,5

(0,8)

198,5

Fluxo de caixa das atividades operacionais (Consolidado)
O caixa gerado pelas atividades operacionais (antes dos juros e impostos de renda pagos) totalizou R$95,3 milhões
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010, comparado a R$61,8 milhões no mesmo período de 2009, um
aumento de R$33,5 milhões, ou 54,2%, principalmente devido ao aumento na atividade do negócio decorrente da
introdução dos Grupos RA Catering, IMC Caribe e IMC México na consolidação da Companhia, a partir de
setembro 2009, bem como o crescimento orgânico em nossos outros segmentos em 2010. As despesas com
pagamento de juros totalizaram totalizaram R$40,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2010, em
comparação com R$40,9 milhões no mesmo período do exercício anterior. Esta redução de R$0,7 milhão, ou 1,7%
deu-se principalmente devido ao pagamento do empréstimo com o Banco IXE no México.
O caixa gerado das atividades operacionais (antes dos juros e impostos de renda pagos) totalizou R$61,8 milhões
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2009, em relação aos R$55,2 milhões no mesmo período em 2008,
um aumento de R$6,5 milhões, ou 11,8%.
Fluxo de caixa das atividades de investimento (Consolidado)
Os gastos de capital representam nossa principal atividade de investimento e podem ser divididas em duas
categorias principais: operações atuais e novas operações. A primeira categoria inclui gastos com reforma e
manutenção dos restaurantes existentes e a construção de novos. A segunda categoria consiste na aquisição de
novas companhias. Ao se considerar um investimento em uma nova rede de restaurantes ou concessão, focamos
no crescimento dos lucros como nosso principal critério de investimento.
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O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento totalizou R$91,7 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2010, comparado a R$40,5 milhões no mesmo período em 2009. Um aumento de R$51,2 milhões, ou
126,5%, principalmente devido as adições de ativos intangíveis e adições de imobilizados, decorrentes da abertura
de 31 novos estabelecimentos em 2010 nos três principais segmentos que atuamos, incluindo aquisições de
empresas do segmento de rodovias.
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento totalizou R$40,5 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2009, comparado a R$212,5 milhões para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008, uma
redução de R$172,0 milhões, ou 80,9%, principalmente devido ao investimento em 2008 na aquisição da rede
Frango Assado em setembro de 2008.
Adicionalmente à construção de novos restaurantes, esperamos investir na reforma e manutenção de nossos
restaurantes existentes, incluindo alguns projetos de grande porte de reforma em cada ano. Atualmente não
estamos comprometidos com quaisquer pagamentos relacionados às novas concessões, mas pretendemos manter
nossa estratégia de expansão.
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (Consolidado)
O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento totalizou R$150,5 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2010, comparado aos R$0,8 milhão aplicados no mesmo período em 2009, um aumento de R$151,2
milhões, devido ao aumento de capital realizado na Companhia em 2010 no valor de R$183,4 milhões,
compensada pelo pagamento de amortização dos empréstimos no montante de R$32,9 milhões em 2010.
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento totalizou R$0,8 milhão no exercício findo em 31 de
dezembro de 2009, comparado aos R$198,5 milhões gerados no mesmo período em 2008, uma redução de
R$199,3 milhões, principalmente devido a dívida incorrida em 2008 para a aquisição do Frango Assado no
montante de R$199,0 milhões.
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(a) resultados das operações do emissor
(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita
Quase a totalidade da receita líquida de vendas da Companhia (85,0%, 85,5% e 93,8%nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2010, 2009 e de 2008, respectivamente) advém da venda de alimentos.
Adicionalmente, a Companhia vende combustíveis – em seus postos de gasolina no Brasil e em aeroportos no
Caribe - que complementam a totalidade de suas receitas.
(ii) principais fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de competência. A receita de venda é
reconhecida em nossa demonstração do lucro (prejuízo) quando os riscos e benefícios inerentes ao produto e aos
serviços são transferidos para o cliente. A receita está apresentada líquida de dedução, inclusive de tributos
incidentes sobre as vendas.
Nossa receita líquida é gerada pelas vendas de alimentos, produtos e serviços nas rodovias, aeroportos, shopping
centers e operações em outros segmentos. Nossos principais custos incluem custos com vendas de alimentos,
combustível, (para nosso negócio de revenda de combustível nos nossos centros de serviços de rodovias da Rede
Frango Assado) e mão-de-obra direta, depreciação de ativos operacionais, despesas administrativas operacionais
(principalmente despesas relacionadas a concessões, arrendamento, manutenção de instalações, e salários de
nossos profissionais), despesas comerciais (principalmente comissões de cartão de crédito e custos de marketing)
e despesas financeiras. O crescimento da nossa receita líquida e EBITDA tem sido, e estima-se que continue a ser,
direcionado por uma combinação de crescimento orgânico (melhoria e expansão das instalações existentes, bem
como novos pontos de alimentação) e crescimento por meio de aquisições selecionadas.
A descrição a seguir apresenta os principais componentes e direcionadores de nossos resultados operacionais.
Receita líquida
Nossa receita líquida é calculada pela soma das vendas líquidas de alimentos, produtos e serviços nas rodovias,
aeroportos, shopping centers e outros. As vendas líquidas são as vendas brutas deduzidas dos impostos aplicáveis
a nossos negócios de acordo com o local onde as receitas são geradas e os produtos e serviços são vendidos,
devoluções, descontos e outras provisões similares estimadas.
Fluxos de pessoas. A quantidade de consumidores nos shopping centers, passageiros transitando pelos aeroportos
e os motoristas que circulam nas rodovias onde temos praças de serviços são os principais fatores que afetam
nossas receitas líquidas.
Preço de nossos produtos. Geralmente revisamos os preços de nossos produtos duas vezes ao ano. Ao determinar
o preço de nossos produtos, consideramos a inflação, quaisquer alterações em nossos custos e a precificação
adotada por nossos concorrentes. Também oferecemos descontos promocionais em determinados dias e durante
determinadas horas do dia para aumentar a circulação de pessoas em nossos restaurantes. Também consideramos
as combinações de produtos que nos fornecem margens maiores para decidirmos sobre as promoções a serem
oferecidas a nossos clientes.
Produtividade das receitas líquidas. Em relação aos nossos quatro segmentos de negócios operacionais,
geralmente procuramos aumentar nossa receita líquida por meio da nossa penetração entre os consumidores, do
aumento do percentual de pessoas que compram nossos produtos durante as viagens, bem como o aumento do
gasto médio por cliente. A nossa penetração e o gasto médio por cliente podem aumentar por meio de restaurantes
mais atrativos. Obtemos isso reformando os restaurantes existentes, melhorando continuamente os serviços
prestados aos nossos clientes, introduzindo novos layouts, mudando os cardápios e apresentando novos conceitos
em termos de alimentação. Adicionalmente, nos esforçamos constantemente em introduzir produtos ou mix de
produtos que atraiam demanda e aumentem a lucratividade.
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Oscilações de preço de combustível. Uma parte de nossa receita líquida é derivada da venda de combustível
vendido em postos de gasolina localizados em nossos centros de serviços de rodovias. Nos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2010, 2009 e 2008, 44,7%, 44,7% e 44,9% da receita liquida do segmento de
rodovias, respectivamente, foi proveniente das vendas dos postos de combustível. Como conseqüência, nossa
receita está sujeita a oscilações baseada no preço do combustível, que historicamente, tem sido volátil. Além disso,
o preço do combustível esta ligado ao mercado internacional de petróleo, que é estabelecido em dólares.
Lucro Bruto e Custo de Vendas e Serviços
Nosso lucro bruto é calculado subtraindo os custos de vendas e serviços do total da receita líquida. O custo das
vendas e serviços é reconhecido quando vendemos um produto; e compreende o preço de compra e o custo
incorrido pelo produto a ser oferecido nos restaurantes, incluindo custos com alimentos, bebidas, transporte e
manuseio, bem como a mão-de-obra operacional direta. Adicionalmente, custos de vendas e serviços também
compreendem custos operacionais diretamente relacionados às atividades de cada loja e restaurante, inclusive
equipamentos, materiais e despesas de manutenção. Incluímos também a depreciação dos ativos operacionais
(como, por exemplo, móveis de cozinha) no nosso custo de vendas e serviços.
Nossa política de precificação e o mix de produtos também afetam nosso lucro bruto e geralmente direcionamos
nossas ofertas de alimentos e bebidas de forma a reforçar nossas categorias de produtos de margens mais altas.
Consideramos o nosso custo de vendas e serviços e o lucro bruto resultante como medidas importantes de nosso
desempenho operacional. Buscamos reduzir nosso custo de vendas e serviços por meio de nossa estratégia de
administrar ativamente nosso relacionamento com fornecedores e negociar de forma centralizada em relação a
todos os nossos restaurantes. Em decorrência do nosso contínuo crescimento orgânico, nos beneficiamos de um
maior poder de compra na negociação destes contratos que possuem descontos relacionados aos volumes
adquiridos. Também nos beneficiamos de redução de custos decorrente de economias de escala em nossos
processos industriais, especialmente em nossas cozinhas centralizadas. Investimentos em equipamentos industriais
nos permitem capturar sinergias com ganho de eficiência. Adicionalmente, acreditamos que nossos sistemas de
tecnologia da informação, incluindo o controle SAP (administração da cadeia de fornecimento e estoques)
contribuíram para o aumento em nosso lucro bruto através da elevação do nível de informações centralizadas
disponíveis para auxiliar nossas negociações com os fornecedores. Nossos sistemas de tecnologia de informação
nos permitem calcular custos hipotéticos para cada mix de produtos, de modo que possamos visualizar os desvios
entre os custos hipotéticos e os efetivos dos alimentos. O controle destes desvios permite uma sensível redução
nos desperdícios e nos permite visualizar melhor as margens dos nossos produtos. Compreendendo melhor nossas
margens por produtos, podemos obter melhores margens por mix de produtos, protegendo e incrementando nosso
lucro bruto.
Despesas Operacionais e Administrativas
As despesas operacionais e administrativas compreendem despesas com folha de pagamento, impostos e
contribuições, aluguel, suprimentos, comissões de cartão de crédito. Adicionalmente, pagamos taxas de concessão
de acordo com o valor de nossas vendas. Considerando-se a mesma quantidade de clientes, nossas vendas por
metro quadrado em nossas lojas variam consideravelmente dependendo do tipo de loja, o tipo de canal (por
exemplo, shopping centers, praças de serviços em rodovias, aeroportos ou outras lojas) e a região ou país onde a
loja está localizada.
Nós negociamos com vendedores e prestadores de serviço não apenas quanto ao preço e condições de
pagamento da matéria-prima, mas também quanto às despesas operacionais, tais como limpeza, seguros, cartões
de crédito, tecnologia de informação, comunicação e combustíveis, dentre outras.
Despesas Comerciais
Despesas comerciais consistem basicamente de despesas de marketing e publicidade.
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Custos Variáveis e Fixos
Determinados custos de vendas, despesas operacionais e administrativas e despesas comerciais, como custos com
alimentação e bebidas, combustível, outros custos com suprimentos, comissões de cartão de crédito e serviços
profissionais, variam de acordo com sua natureza e geralmente aumentam ou diminuem de acordo com as
alterações proporcionais em nossas vendas. Por outro lado, outras despesas operacionais e administrativas, como
reparos e manutenção, locações a taxas fixas para nossos restaurantes e escritórios administrativos, administração
e marketing geral são determinadas no curto prazo. Adicionalmente, as despesas com pessoal compreendem
componentes fixos e variáveis, uma vez que a mão-de-obra é administrada no médio prazo com o objetivo de
manter os níveis de produtividade, bem como devido ao fato de que o bônus e as comissões são baseados no
desempenho operacional de nossos negócios. Outras despesas e receitas operacionais refletem ganhos ou perdas
sobre a venda do imobilizado ou dos ativos intangíveis, bem como alterações na perda de valor e nas provisões.
Sazonalidade
Nossos resultados operacionais estão sujeitos a variações sazonais. Feriados, férias escolares e condições
climáticas adversas, bem como acidentes nos aeroportos e rodovias onde operamos podem afetar o volume de
nossas vendas de forma sazonal. Nosso portfólio diversificado de segmentos de atuação, no entanto, protege
nossas atividades contra certos efeitos climáticos: dias chuvosos favorecem nossos negócios de shopping center
em detrimento do nosso segmento de rodovias, enquanto dias ensolarados têm efeito contrário. Nossas vendas são
normalmente maiores em janeiro (por causa da concentração de pessoas em período de férias) e começam a
declinar em junho. Voltamos a registrar aumento nas vendas em julho (também por causa da concentração de
pessoas em período de férias), permanecendo estáveis até setembro. As vendas tipicamente aumentam mais de
outubro a dezembro, principalmente devido aos feriados. Dessa forma, os meses de pico de vendas são janeiro,
julho, outubro, novembro e dezembro. Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, 49,2% de
nossas receitas anuais foram registradas no primeiro semestre do ano, e os 50,8% restantes no segundo semestre.
Depreciação e Amortização
Nosso imobilizado é depreciado de forma linear dependendo da vida útil estimada do ativo (por exemplo, cinco
anos para móveis e pelo prazo do contrato para benfeitorias em imóveis de terceiros) ou do prazo estimado da
concessão à qual os ativos estejam relacionados, se inferior. Os ativos intangíveis com vida útil finita são
amortizados durante suas vidas econômicas úteis, as quais são revisadas anualmente de forma a determinar se
a avaliação de vida útil indeterminada será mantida. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida, incluindo ágio,
são testados anualmente de forma individual ou no nível da unidade geradora de caixa para determinar se há
redução ao valor recuperável (impairment).
Receitas (Despesas) Financeiras
As receitas (despesas) financeiras incluem despesas de juros sobre os empréstimos de terceiros e variações
cambiais. As receitas financeiras resultam do adicional de caixa alocado às aplicações financeiras.
Imposto de Renda
As despesas com imposto de renda dependem da tributação do lucro de nossas controladas. Beneficiamo-nos de
créditos fiscais significativos como resultado do ágio registrado em nosso balanço patrimonial geralmente
amortizável para fins de imposto de renda. Dessa forma, existem diferenças positivas significativas entre nossas
alíquotas locais de imposto de renda e as alíquotas fiscais efetivas aplicáveis a nossas controladas. As alíquotas
fiscais obrigatórias aplicáveis em cada pais que atuamos são: 34% no Brasil, 30% no México, 25% em Porto Rico e
25% na República Dominicana.
Impostos Retidos
Os dividendos pagos por nossas subsidiárias em Porto Rico para não residentes em Porto Rico são tributados em
10%. Os dividendos pagos por nossas subsidiárias na República Dominicana para não residentes da República
Dominicana são tributados em 25%. Dividendos pagos por nossas subsidiárias no México para residentes
brasileiros são tributados em 10%.
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Vendas em Mesmas Lojas
A variação das vendas em mesmas lojas é uma medição utilizada no mercado varejista como indicação do
desempenho de estratégias e iniciativas comerciais implementadas, e também representam as tendências da
economia local e dos consumidores. As nossas vendas em mesmas lojas são contabilizadas e analisadas com
base na moeda funcional de cada país em que operamos. Portanto, como as nossas informações financeiras são
convertidas e demonstradas em reais, moeda brasileira, utilizando-se as taxas cambiais médias dos períodos
comparados, os valores de vendas em uma mesma loja podem apresentar certas distorções resultantes de
flutuações da moeda do país onde se localiza essa mesma loja. Vendas em mesmas lojas não é uma medida de
desempenho financeiro segundo o BR GAAP ou IFRS e não deve ser considerado como alternativa ao lucro líquido,
como indicador de desempenho operacional, como alternativa ao fluxo de caixa operacional, ou como indicador de
liquidez. Vendas em mesmas lojas não tem significado padronizado no mercado, e nossa definição pode não ser a
mesma definição de vendas em mesmas lojas utilizada por outras companhias. Os aumentos ou as reduções nas
vendas das mesmas lojas representam a variação percentual nas vendas em relação ao mesmo período no ano
anterior para todas as lojas que mantiveram operações em períodos comparáveis, incluindo as lojas que estão ou
estiveram temporariamente fechadas. Alguns dos motivos do fechamento temporário de nossas lojas incluem
reforma ou remodelagem, reconstrução, construção de rodovias e desastres naturais.
Preparamos relatórios anuais e, posteriormente, providenciamos comparações do mesmo mês, trimestre e ano com
o período correspondente do ano anterior para avaliarmos o impacto de acordo com o mix dos dias. A quantidade
de dias da semana, dias de fim de semana e feriados em um dado período pode representar um impacto positivo
ou negativo nas vendas. Referimo-nos a esses impactos como ajustes de turno/dia de comércio. Esses impactos
variam geograficamente devido aos padrões do consumidor e representam os efeitos mais significativos nas
vendas, enquanto os impactos anuais são tipicamente mínimos.
Ciclo de Amadurecimento – Novas Lojas
Para abertura de cada uma de nossas lojas estimamos um ciclo de amadurecimento, que leva em consideração o
tipo e a marca de loja, o local e fluxo de clientes. O ciclo de amadurecimento consiste no periodo estimado para que
determinada loja aufira a receita projetada. No caso das lojas green field do Frango Assado o ciclo de
amadurecimento dura em média 24 meses. No caso das lojas do Viena o ciclo de amadurecimento é de
aproximadamente 12 meses, enquanto nas lojas localizadas nos aeroportos do Brasil, Caribe e México tal período
equivale a seis meses. Ressaltamos que tais ciclos foram estimados com base em aberturas de lojas anteriores, e
portanto não podemos assegurar os prazos de nossas aberturas futuras.
(b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços.
A quantidade de consumidores nos shopping centers, passageiros transitando pelos aeroportos e os motoristas que
circulam nas rodovias onde temos praças de serviços são os principais fatores que afetam nossas receitas.
Geralmente revisamos os preços de nossos produtos duas vezes ao ano. Ao determinar o preço de nossos
produtos, consideramos a inflação, quaisquer alterações em nossos custos e a precificação adotada por nossos
concorrentes.
Por outro lado, uma parte de nossa receita é derivada da venda de combustível vendido em nossos postos de
gasolina no Brasil e em aeroportos no Caribe. Como consequencia, nossa receita está sujeita a oscilações baseada
no preço do combustível, que historicamente, tem sido volátil por conta das oscilações no mercado internacional de
petróleo, que é estabelecido em dólares.
O preço de nossos produtos alimentícios e bebidas é denominado em reais no Brasil e na moeda local de cada país
onde possuímos operações.
Nos esforçamos constantemente em introduzir produtos ou mix de produtos que atraiam demanda e aumentem a
lucratividade.
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(c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de
juros no resultado operacional e financeiro do emissor.
No Brasil, nossas receitas, despesas com aluguéis, e o custo de compra de nossas matérias-prima, itens para
revenda, e produtos são principalmente denominados em reais. Existem também outros gastos, como salários
e outras despesas gerais, que também são denominadas em reais. Somente no México os valores pagos a título
de arrendamento nos aeroportos em que operamos são pagos em dólares, enquanto nossas receitas são
denominadas na moeda local. Devido à importância dessas operações (apenas oito restaurantes), não estamos
expostos a um valor significativo em termos de risco cambial. Por isso, atualmente não realizamos operações de
hedge cambiais.
Estamos expostos a riscos de mercado relativos a taxas de juros. Particularmente, estamos expostos à variação da
taxa CDI referente aos nossos empréstimos no Brasil, e a taxa LIBOR para nossos empréstimos no Caribe. Em 31
de dezembro de 2010, aumentos ou reduções na taxa CDI aumentariam ou reduziriam as nossas despesas das
taxas de juros de acordo com as informações a seguir, cuja análise da sensibilidade foi efetuada pela Companhia
utilizando taxas de mercado obtidas da BM&FBovespa – Bolsa de Mercadorias, Valores e Futuros, em 31 de
dezembro de 2010, e nos cenários I e II, considerando o aumento (redução) nessa taxa de 5% e 10%,
respectivamente. Veja abaixo os resultados:
Isenção:
Cenário
Taxa CDI (p.a.) .................................................................................
Alterações estimadas (+/-) ................................................................

Provável

Cenário I

Cenário II

10%
29.000

10,5%
30.450

11%
31.900

Para efetuar a análise da sensibilidade da taxa de juros Libor (London Inter-Bank Offer Rate), a Companhia utiliza
taxas de mercado obtidas por meio da ISE – International Stock Exchange, e em 31 de dezembro de 2010, e nos
cenários I e II, considerando o aumento (redução) nessa taxa de 5 % e 10%, respectivamente. Veja abaixo os
resultados:
Cenário
Taxa Libor (p.a.).................................................................................
Alterações estimadas (+/-) .................................................................

Provável

Cenário I

Cenário II

2%
2.040

2,1%
2.142

2,2%
2.244

Compramos nossas principais matérias-prima e itens para revenda, incluindo carne, frango, produtos agrícolas,
queijo, produtos líquidos e laticínios, suportados por contratos com nossos fornecedores que definem os respectivos
preços de compra. Esses preços tem influência significativa dos mercados internacionais, por se tratar em grande
parte, de commodities agrícolas e pecuárias. Portanto, estamos expostos a variações positivas nos preços dessas
commodities. Não contratamos nenhum tipo de termo futuro ou opções como forma de hedge dessas variações nos
preços de commodities. Buscamos reduzir nosso risco por meio de acordos de preço anuais e semestrais com
nossos principais fornecedores. Isso permite nos beneficiar dos custos incorridos enquanto evitamos os custos
relacionados à utilização de instrumentos derivativos.
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(a) da introdução ou alienação de segmento operacional
Em 2008, introduzimos em nossas operações o segmento de rodovias, formado por restaurantes de beira de
rodovias e postos de combustíveis anexos, mediante a compra do Frango Assado. Esta aquisição incrementou
significativamente nossa receita atual e gerou alterações significativas em nossa estrutura de custo, principalmente
tendo em vista que passamos a operar postos de combustíveis, que é caracterizado por margens menores de
rentabilidade do que as margens de nossos negócios em geral. Porém, a operação com postos de combustíveis em
rodovias nos cria a capacidade de atrair consumidores para nossos restaurantes.
Nossa atividade no segmento rodoviário adicionou ao nosso negócio uma receita líquida de R$73,0 milhões
em 2008, R$219,6 milhões em 2009, e R$251,2 milhões em 2010, representando 14,3%, 32,6% e 33,5% da
nossa receita líquida total de 2008, 2009 e 2010, respectivamente.
O custo total de vendas e serviços da Companhia aumentou em R$120,5 milhões ou 33,5% de R$359,5 milhões
em 2008 para R$480,0 milhões em 2009, devido, entre outras causas à incorporação do segmento mencionado
acima em setembro de 2008. O custo de vendas e serviços representou 70,6% e 71,2% de nossa receita
líquida em 2008 e 2009, respectivamente, aumento percentual decorrente do menor margem de contribuição do
segmento incorporado.
(b) da constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Para informações sobre este item, ver item 6.5 deste Formulário de Referência.
(c) dos eventos ou operações não usuais
Não há.
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(a) mudanças significativas nas práticas contábeis
Elaboramos as nossas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards – “IFRS”) emitidas pelo Comitê Internacional de
Normas Contábeis (International Accounting Standards Board – “IASB”), e as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC
e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
Elaboramos nossas demonstrações financeiras individuais da controladora de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
As práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais contemplam os pronunciamentos, orientações e interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estão substancialmente convergidas as IFRS, uma vez
que estes pronunciamentos técnicos contábeis vêm sendo expedidos em consonância com as IFRS. As
demonstrações financeiras individuais apresentam a avaliação dos investimentos em controladas pelo método da
equivalência patrimonial, de acordo com a legislação brasileira vigente. Dessa forma, essas demonstrações
financeiras individuais não são consideradas como estando conforme os IFRS, que exigem a avaliação desses
investimentos nas demonstrações separadas da controladora pelo seu valor justo ou pelo custo.
Como decidimos por adotar o IFRS desde o início de nossas operações em 2007 e pelo fato de as práticas
contábeis adotadas no Brasil estarem substancialmente convergidas as IFRS, nosso patrimônio líquido constante
nas demonstrações financeiras individuais reflete o mesmo saldo do patrimônio liquido consolidado preparado
conforme as IFRS.
Adicionalmente, não ocorreram mudanças significativas em nossas práticas contábeis, uma vez que estas foram
aplicadas em todos os períodos apresentados.
(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não há.
(c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
O Auditor independente emitiu seu relatório com parágrafo de ênfase quanto a preparação das demonstrações
financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Companhia essas
práticas diferem do IFRS, aplicável às demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação
dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial,
enquanto para fins de IFRS seria custo ou valor justo.
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As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia em 31 de dezembro de 2010, 2009 e 2008 foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros
(International Financial Reporting Standards – IFRS) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, identificadas como
IFRS e BR GAAP, sendo que a Companhia apresenta suas demonstrações financeiras de acordo com o IFRS
desde o início de suas operações em 2007.
Consideramos uma prática contábil crítica quando ela é importante para retratar a situação financeira da
Companhia e resultados operacionais, e requer julgamentos e estimativas complexos ou significativos por parte da
administração da Companhia. Para um resumo de todas as práticas contábeis da Companhia, vide as
demonstrações financeiras consolidadas.
Na elaboração das demonstrações financeiras, realizamos estimativas e julgamentos que afetam os montantes de
ativos, passivos, receitas e despesas divulgados, bem como todos os dados relacionados divulgados.
Constantemente avaliamos nossas estimativas e julgamentos com base em nossa experiência e em outros fatores
diversos que acreditamos ser razoáveis diante das circunstâncias. Os resultados reais, quando efetivados podem
ser diferentes daqueles estimados.
Nós revisamos nossas demonstrações financeiras para assegurar que vão resultar em informações precisas e
transparentes relativas às condições econômicas vigentes e ao ambiente de negócios.
Práticas Contábeis Críticas
As práticas contábeis críticas adotadas na elaboração das demonstrações financeiras são as listadas abaixo.
Moeda estrangeira
Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras
A moeda funcional de uma entidade é a moeda do principal ambiente econômico primário onde tal entidade opera. Para
definir a moeda funcional de cada controlada, consideramos a moeda que significativamente influencia o preço de
venda de seus produtos e serviços e a moeda na qual parte do custo de fabricação de tal controlada é paga ou incorrida.
A moeda funcional de cada controlada é determinada pelo país onde cada subsidiária opera, conforme
demonstrado a seguir:
País

Moeda funcional

Brasil .............................................................................................................................................
Porto Rico .....................................................................................................................................
República Dominicana ..................................................................................................................
México ..........................................................................................................................................
Panamá ........................................................................................................................................

Real – R$
Dólar – US$
Peso Dominicano – DOP$
Pesos Mexicanos – P$
Balboa – PB$

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda de apresentação do Grupo, e os ajustes
de conversão estão reconhecidos na demonstração do resultado abrangente, em “Ajustes acumulados de conversão”.
Transações e saldos
Contabilizamos as transações em moeda estrangeira pela taxa de câmbio do dia da transação. Os ativos e
passivos denominados em moeda estrangeira são convertidos de acordo com a taxa de câmbio das datas do
balanço patrimonial e as respectivas variações cambiais são registradas nas demonstrações de resultado como
receitas ou despesas financeiras, conforme incorridas.
Controladas
Os resultados operacionais e as situações financeiras de nossas controladas incluídas em nossas demonstrações
financeiras (nenhuma delas pertencem a economias hiperinflacionárias), as quais possuem uma moeda funcional
diferente da moeda funcional, são convertidos para a moeda de apresentação da seguinte forma:
x

Os saldos ativos e passivos são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos balanços.
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x

As contas de resultado são convertidas pela taxa média mensal de câmbio.

Todas os ajustes de conversão cambiais são reconhecidos na demonstração dos outros resultados abrangentes, na
rubrica “Ajustes acumulados de conversão”.
Perda de Valor de Ativos Tangíveis e Intangíveis excluindo o ágio
No final de cada exercício, o Grupo revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se
há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda do valor recuperável. Se houver tal indicação, o
valor recuperável do ativo é estimado com a finalidade de determinar a extensão da perda do valor recuperável (se
houver). Quando não for possível estimar o valor recuperável de um ativo individualmente, o Grupo calcula o valor
recuperável da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo.
Os ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ainda não disponíveis para uso são submetidos ao teste de perda
do valor recuperável pelo menos anualmente e sempre que houver uma indicação de que o ativo possa ter perdido
valor recuperável.
O valor recuperável é o valor justo menos os custos de alienação ou o valor em uso, dos dois o maior. Na avaliação
do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente pela taxa de desconto
antes dos impostos que reflete uma atual avaliação do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e dos riscos
específicos para o ativo para o qual a estimativa de fluxo de caixa futuro não foi ajustada.
Caso o valor recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) seja menor que seu valor contábil, o valor
contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. Uma perda do valor
recuperável é reconhecida imediatamente no resultado do exercício.
Quando a perda do valor recuperável é revertida em período subsequente, o valor contábil do ativo (ou unidade
geradora de caixa) é aumentado para a estimativa revisada de seu valor recuperável de modo que esse valor não
exceda o valor contábil que teria sido determinado caso não tivesse sido reconhecida nenhuma perda do valor
recuperável para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios anteriores. A reversão de uma perda do
valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado do exercício.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda e a contribuição social são calculados e contabilizados de acordo com a legislação fiscal
vigente na jurisdição de cada sociedade. Os efeitos do imposto de renda e da contribuição social sobre as
diferenças temporárias entre os valores contábeis e as bases fiscais dos ativos e passivos são diferidos até o
montante considerado razoável, de acordo com suas expectativas de realização.
O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado nas datas dos balanços e reduzido quando não seja mais
provável que lucros tributáveis suficientes estejam disponíveis ´para permitir a recuperação total ou parcial do ativo.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são medidos às taxas fiscais estimadas para serem aplicadas no período
liquidação do passivo ou de realização do ativo, com base nas alíquotas (e na legislação tributária) vigentes,
substantivamente vigentes, até as datas dos balanços. O cálculo dos passivos e ativos fiscais diferidos reflete
consequências fiscais que resultariam da maneira pela qual o Grupo espera, nas datas dos balanços, recuperar
liquidar o valor contábil de seus ativos e passivos.

de
ou
as
ou

Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados quando existe um direito legalmente executável de compensar o
ativo fiscal circulante com o passivo fiscal circulante e quando eles estão relacionados ao imposto de renda aplicado pela
mesma autoridade fiscal e o Grupo pretende liquidar seus ativos e passivos fiscais circulantes de acordo com o seu
valor líquido.
Reconhecimento das Receitas – Venda de Produtos alimentícios e outros
As receitas são mensuradas ao valor justo do montante recebido ou a receber. As receitas são reduzidas pelas
devoluções de clientes, estornos e outros abatimentos semelhantes estimados.
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As receitas das vendas de produtos serão reconhecidas mediante o cumprimento de todas as condições a seguir:
x

A refeição é consumida pelo comprador.

x

O Grupo transferiu para o comprador os riscos e os benefícios significativos relacionados com a propriedade das
refeições e produtos.

x

A importância da receita pode ser medida com segurança.

É provável que os benefícios econômicos decorrentes da transação sejam repassados ao Grupo.
Provisões
Reconhecidas apenas quando um evento passado resulta em uma obrigação legal ou implícita, uma saída de
recursos é considerada como provável e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.
O valor reconhecido como provisão corresponde à melhor estimativa do pagamento necessário para liquidar
a obrigação presente nas datas dos balanços, tendo em consideração os riscos e as incertezas que cercam
a obrigação.
Provisão para disputas trabalhistas, cíveis e fiscais
A provisão para disputas trabalhistas, cíveis e tributárias é calculada com base na análise individual de
contingências e possíveis contingências ainda não reclamadas. Com base na opinião dos assessores jurídicos, é
avaliada a probabilidade de perda e são estimados os valores prováveis de pagamento dessas contingências.
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eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor

(a) Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas
para corrigi-las
Os administradores da Companhia acreditam que os procedimentos internos e sistemas de elaboração das
demonstrações financeiras da Companhia são suficientes para assegurar a eficiência, precisão e confiabilidade.
x

A Companhia possui políticas de gestão de risco, as quais visam a mitigar diversos riscos inerentes aos países
e mercados nos quais opera e às atividades que desenvolve em cada um deles. Neste contexto, existe uma
equipe de auditoria interna, independente e responsável por fiscalizar o cumprimento das políticas internas da
Companhia.

As políticas de auditoria interna estão contempladas nos manuais de gestão de risco da Companhia, que foram
preparados por consultores externos especialmente contratados para elaboração de tais políticas.
A auditoria interna é uma atividade de revisão e consultoria independente estruturada e focalizada em agregar valor
e aprimorar as operações da Companhia, auxiliando-a a alcançar seus objetivos por meio da análise e melhoria do
ambiente de controles internos de todas as operações e processos de negócio e da gestão de riscos , e tem como
principais objetivos:
x

Identificar e avaliar exposições significativas a riscos, contribuindo para melhoria dos sistemas de
gerenciamento de riscos e de controles;

x

Contribuir para a manutenção de controles confiáveis, avaliando sua efetividade e eficiência e sugerindo
melhorias contínuas para mitigação dos riscos identificados.

x

Identificar e reportar despesas e custos com potencial de redução, independente de operação, área ou
processo, encaminhado–as aos devidos responsáveis para devidas ações, embora não seja objetivo primário da
Auditoria Interna.

Durante os exercícios de 2010 e 2009, e apesar da situação de crise global, graças a esta política geral de detecção
e gestão de riscos, não houve uma materialização relevante dos riscos e aqueles os quais foram identificados foram
devidamente solucionados. Por este motivo, não ocorreram nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2010, 2009 e de 2008, impactos significativos nos resultados da Companhia em decorrência de eventuais falhas
em seus controles internos e sistemas de gestão.
(b) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor
independente
Nossos auditores não realizaram suas auditorias com o objetivo de opinar sobre os controles internos, mas apenas
para opinar sober as demonstrações financeiras da Companhia. No entanto, no contexto de suas auditorias sobre
nossas demonstrações financeiras, nossos auditores emitiram carta de recomendações. A nossa administração
entende que os principais pontos de melhoria identificados e reportados por nossos auditores são a ausência de
manuais formalizados com as práticas e políticas e procedimentos contábeis e ausência de manuais formalizados
de atividades e processos de controle interno para a preparação das demonstrações financeiras. Em relação ás
recomendações mencionadas, a Companhia tem atuando na resolução dos pontos, e já tem implementado as
recomendações recebidas.
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(a) como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Não aplicável.
(b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação
divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável.
(c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não aplicável.
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(a) os ativos e passivos detidos pela emissora, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
Não há.
(ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando
respectivos passivos
Não há.
(iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
As controladas do grupo pertencentes ao antigo grupo “Frango Assado” mantêm certos compromissos de compra
de volumes mínimos com fornecedores de combustíveis, segundo os quais em caso de inadimplência o grupo fica
obrigado a pagar 10% do custo total do volume adquirido no período como multa.
(iv) contratos de construção não terminada
Não há.
(v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Não há.
(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Os compromissos, obrigações e direitos contratuais concedidos ou recebidos não registrados no balanço em 31 de
dezembro de 2010, 2009 e 2008 são os seguintes:
Tipo
Garantias ......................................................
Linhas de crédito disponíveis ........................
Compromissos contratos comerciais ............

2010

2009
(em R$ milhões)

5.851
12.193
76.353
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(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da emissora
Não aplicável.
(b) natureza e o propósito da operação;
Não aplicável.
(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da emissora em
decorrência da operação;
Não aplicável.
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(a) investimentos, incluindo:
(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos;
Os investimentos de capital previstos pela Companhia consistem fundamentalmente em investimentos associados a
implantação de novas lojas e reforma das lojas existentes. Para os anos de 2011 e 2012, estão previstos
investimentos da ordem de R$221,5 milhões e R$200,6 milhões, respectivamente. Nos anos de 2010 e 2009,
a Companhia investiu R$65,0 milhões e R$30,4 milhões, respectivamente, especialmente na expansão dos
segmentos operacionais de rodovias, aeroportos e shopping centers.
(ii) fontes de financiamento dos investimentos
As principais fontes de financiamento dos investimentos de capital que a Companhia costuma realizar são (i) a
geração de caixa; (ii) obtenção de crédito junto a entidades financeiras independentes, conforme descritos no item
10.1 (c) deste Formulário de Referência; e (iii) capitalização da Companhia, por meio do aporte de capital de atuais
e novos acionistas.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, 19,1% das nossas fontes de financiamento corresponderam
a geração própia de caixa, e 80,9% de contribuição de capital dos acionistas.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, 79,3% das nossas fontes de financiamento corresponderam
a geração própia de caixa, e 20,7% derivaram da contratação de novos empréstimos com instituições financeiras.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, 21,7% das nossas fontes de financiamento corresponderam
a geração própia de caixa, e 78,3% derivaram da contratação de novos empréstimos com instituições financeiras.
(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.
Não há.
(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que
devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da emissora
Não há.
(c) novos produtos e serviços, indicando:
(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas;
Não há.
(ii) montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços;
Não há.
(iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e
Não há.
(iv) montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
Não há.
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Demonstrações Financeiras Combinadas
O Grupo IMC iniciou as suas atividades operacionais em novembro de 2006 por meio da aquisição de cadeia de
restaurantes La Mansión no México. A Companhia foi constituída em 15 de junho de 2007, com a finalidade de deter
os ativos no setor de varejo de alimentação do Grupo IMC no Brasil. Pelo fato de termos passado por uma significativa
reestruturação societária em setembro e outubro de 2009, como descrito no item 6.5 deste Formulário de Referência,
somos o resultado da associação das atividades no Brasil, Porto Rico, República Dominicana e México.
Considerando os diversos eventos societários ocorridos em 2007, 2008 e 2009, para fins da Oferta e apresentação
aos potenciais investidores, conforme descritos no item 6.5 deste Formulário de Referência, preparamos
demonstrações financeiras combinadas do Grupo IMC, elaboradas com base nas demonstrações financeiras
históricas para o período em que as sociedades combinadas passaram a possuir controle e administração comum.
Dessa forma, nossas demonstrações financeiras combinadas foram preparadas para apresentarem a posição
patrimonial e financeira combinada, o resultado combinado das operações, as mutações combinadas do patrimônio
líquido e os fluxos de caixa combinados do Grupo IMC e não necessariamente representam as condições que
existiriam ou os resultados das operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa caso as
operações das sociedades combinadas estivessem sido efetivamente conduzidas como um grupo ou estivessem
concentradas em uma única sociedade.
Essas demonstrações financeiras combinadas são relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2008 e, demonstração combinada do resultado, do resultado abrangente, da mutação do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, ambas elaboradas de acordo
com os IFRS, e refletem a estrutura atual da Companhia. Assim, as operações da Companhia, bem como seus
ativos e passivos, apresentam-se combinados com as demonstrações financeiras consolidadas da IMC México e
RA Catering, desde o exercício de 2008, e da IMC Caribe, desde março de 2008, independentemente da data em
que foram passadas ao controle da Companhia.
Tais informações financeiras combinadas e consolidadas encontram-se analisadas neste item 10.11 deste
Formulário de Referência. A Administração entende que a apresentação das informações financeiras combinadas
proporciona informações, úteis e representativas aos seus destinatários, para que as operações, a gestão e a
posição patrimonial da Companhia e suas controladas sejam compreendidas no atual contexto societário,
possibilitando uma análise adicional para tomada de decisão de investimento nas ações de emissão da Companhia.
As informações financeiras históricas da Companhia, as quais derivam de suas demonstrações financeiras
consolidadas, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010, 2009 e 2008, e que foram
elaboradas de acordo com Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (International Financial Reporting
Standards – IFRS) emitidas pelo Comitê Internacional de Normas Contábeis (International Accounting Standards
Board – “IASB”), e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estão analisadas e incluídas nos itens
10.1 a 10.10 deste Formulário de Referência.
As referências na discussão abaixo a “abertura líquida de loja” “fechamento líquido de loja” ou expressões similares
são a soma das aberturas e reaberturas de lojas menos o fechamento de lojas em cada exercício.
Resultados Operacionais
A discussão dos resultados operacionais a seguir basea-se nas demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia e combinadas do Grupo IMC, ambas preparadas de acordo com o IFRS, conforme comentado acima. A
discussão relativa aos aumentos ou reduções em cada período ou exercício foi comparada ao período do ano
anterior respectivamente, exceto se indicado de outra forma.
As informações financeiras apresentadas na tabela a seguir são derivadas das demonstrações financeiras
consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 e combinados para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2009 e 2008:
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2009
2008
2010
(consolidado)
(combinado)
(combinado)
(em milhões de R$)
Receita Líquida
Rodovias ........................................................................................................
Aeroportos .....................................................................................................
Shopping Centers ..........................................................................................
Outros ............................................................................................................
Total Receita Líquida ...................................................................................
Custos de Vendas e Serviços
Rodovias ........................................................................................................
Aeroportos .....................................................................................................
Shopping Centers ..........................................................................................
Outros ............................................................................................................
Total de custos de Vendas e Serviços ...........................................................
Lucro Bruto ....................................................................................................
Receitas Operacionais (Despesas)
Despesas Comerciais ....................................................................................
Despesas Operacionais e Administrativas .....................................................
Receitas Financeiras .....................................................................................
Despesas Financeiras ...................................................................................
Outras Receitas .............................................................................................
Outras Despesas ...........................................................................................
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ..............
Imposto de Renda e Contribuição Social .......................................................
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício .......................................................

251,2
248,1
203,9
46,6
749,7

219,6
213,2
193,9
47,9
674,7

73,0
200,6
182,2
53,6
509,4

(192,3)
(149,0)
(143,7)
(26,6)
(511,6)
238,1

(170,4)
(138,0)
(144,2)
(27,5)
(480,0)
194,6

(44,8)
(143,3)
(137,8)
(33,6)
(359,5)
149,9

(9,4)
(185,1)
6,0
(42,6)
18,8
(3,3)
22,5
(14,7)
7,9

(11,5)
(163,8)
4,3
(51,3)
10,2
(1,2)
(18,8)
(13,9)
(32,7)

(6,0)
(115,4)
7,9
(43,0)
11,4
(3,1)
1,6
(20,0)
(18,4)

Bases de Consolidação
Nossas demonstrações financeiras combinadas para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 incluem
as demonstrações financeiras de nossas controladas. O controle é obtido quando uma controlada tem o poder de
exercer as políticas operacionais e financeiras de outra entidade de modo a obter benefícios de suas atividades.
Quando necessário, serão feitos ajustes nas demonstrações financeiras das controladas consolidadas para deixar
as práticas contábeis em linha com as usadas por outros membros do nosso grupo.
Na consolidação, todas as transações entre as partes relacionadas e o saldo de contas a receber e a pagar foram
eliminados. Todas as transações entre o grupo, saldos, receita e despesas foram totalmente eliminados nas
demonstrações financeiras consolidadas.
As participações de não controladores nos ativos líquidos (excluindo o ágio) das subsidiárias consolidadas são
identificadas separadamente do patrimônio do grupo. As participações de não controladores consistem nos valores
dessas participações na data da combinação original do negócio e da participação de não controladores no
patrimônio na data da combinação. Os prejuízos aplicáveis a participação de não controladores a mais do que a
participação de não controladores no patrimônio das subsidiárias são apropriados na participação do grupo exceto
na extensão em que a participação dos não controladores tiver uma obrigação vinculada e for capaz de fazer um
investimento adicional para cobrir os prejuízos.
Estoques
Os estoques são contabilizados ao custo médio ponderado de aquisição ou produção, não superior ao valor de
realização.
Imobilizado
O imobilizado é contabilizado ao custo de aquisição ou construção deduzido dos ajustes de perda de valor quando
aplicável. O imobilizado que existia na data da aquisição da empresa adquirida é registrado pelo valor justo de
acordo com a IFRS. A depreciação é calculada com base no método linear, de acordo com a vida útil e econômica
estimada dos ativos.
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Aquisições de negócios
Aquisições de controladas e negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. O custo da aquisição de
negócios é calculado por meio da soma do valor justo (na data da troca) dos ativos transferidos, dos passivos
incorridos ou assumidos e das participações emitidas por uma das empresas do Grupo em troca do controle da
adquirida. Os ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis da adquirida que satisfazem as condições de
reconhecimento do CPC 15 – Aquisições de Negócios são contabilizados ao valor justo na data de aquisição.
O CPC 15 altera o reconhecimento e posterior contabilização de pagamentos contingentes. Anteriormente, os
pagamentos contingentes apenas eram reconhecidos na data de aquisição se fossem prováveis e pudessem ser
mensurados com segurança; eventuais ajustes posteriores eram sempre debitados do custo de aquisição. Pela
Norma revisada, os pagamentos contingentes são mensurados ao valor justo na data de aquisição; ajustes
posteriores são reconhecidos em contrapartida ao custo de aquisição apenas na medida em que resultem de novas
informações obtidas dentro do período de mensuração (máximo de 12 meses após a data de aquisição) sobre o
valor justo na data de aquisição.
Todos os ajustes posteriores dos pagamentos contingentes classificados como ativo ou passivo são reconhecidos
no resultado.
Em uma aquisição de negócios entre partes que mantem relacionamento comercial os respectivos saldos
a receber/pagar serão considerados nulos e o respectivos registrado como ganho ou perda na demonstração
do resultado.
O CPC 15 exige que os custos relativos à aquisição sejam contabilizados separadamente da aquisição de
negócios, o que geralmente faz com que esses custos sejam reconhecidos como despesa no resultado quando
incorridos, enquanto anteriormente eram registrados como parte do custo de aquisição. O ágio resultante da
aquisição é reconhecido como um ativo e inicialmente mensurado pelo valor de custo, que é o excedente do custo
da aquisição de negócios sobre a participação do Grupo no valor justo líquido dos ativos, passivos e passivos
contingentes reconhecidos. Se, após a reavaliação, a participação do Grupo no valor justo líquido dos ativos,
passivos e passivos contingentes identificáveis da adquirida exceder o custo da aquisição de negócios, esse
excedente será imediatamente reconhecido no resultado. Os ajustes do período de mensuração são ajustes
decorrentes de informações adicionais obtidas durante o “período de mensuração” (que não pode exceder um ano
após a data de aquisição) sobre fatos e circunstâncias existentes na data de aquisição.
Caso a contabilização inicial da aquisição de negócios esteja incompleta nas datas dos balanços em que a
combinação ocorre, o Grupo apresenta valores provisórios para os itens cuja contabilização está incompleta. Esses
valores provisórios são ajustados durante o período de mensuração ou são reconhecidos ativos ou passivos
adicionais a fim de refletir novas informações obtidas sobre fatos e circunstâncias existentes na data de aquisição
que, caso fossem conhecidos, afetariam os valores reconhecidos naquela data.
A participação dos acionistas minoritários na adquirida é inicialmente calculada na proporção de sua participação no
valor justo líquido dos ativos, passivos e passivos contingentes reconhecidos. Não é reconhecido ágio relativo à
participação minoritária.
Ativos intangíveis – adquiridos em uma combinação de negócios
Os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios e reconhecidos separadamente do ágio são
reconhecidos inicialmente ao valor justo na data de aquisição (com base nos respectivos custos).
Posteriormente ao reconhecimento inicial, os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios são
reportados ao custo menos a amortização e das perdas do valor recuperável acumulado do custo de aquisição,
semelhantemente aos ativos intangíveis adquiridos separadamente.
Ágio
O ágio resultante de uma combinação de negócios é reconhecido como um ativo na data em que o controle foi adquirido
(a data de aquisição). O ágio é medido como o valor excedente da soma do valor transferido, o valor de qualquer
participação minoritária no vendedor e o valor justo da participação anteriormente detida pelo comprador (se houver) na
entidade, líquidos dos valores, na data de aquisição, dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos.
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Caso, posteriormente à reavaliação, nossa participação no valor justo dos ativos identificáveis do vendedor exceda
a soma do valor transferido, o valor de qualquer participação minoritária no vendedor e o valor da participação
anteriormente detida pelo comprador no vendedor (se houver), é feita uma reanálise da identificação e mensuração
dos ativos adquiridos, passivos e passivos contingentes reconhecidos, e tal valor excedente será imediatamente
reconhecido como lucro ou prejuízo como um ganho de compra.
O ágio não é amortizado, mas tem sua perda de valor revista, pelo menos, anualmente. Para fins de teste de perda
de valor, o ágio é destinado a cada uma de nossas unidades geradoras de caixa a serem beneficiadas com as
sinergias da combinação. As unidades geradoras de caixa, às quais o ágio foi destinado, são testadas anualmente
em termos de desvalorização, ou mais frequentemente quando existe uma indicação de que a unidade possa estar
perdendo valor. Caso o valor recuperável da unidade geradora de caixa seja inferior ao valor contábil, o prejuízo de
tal perda de valor será alocado primeiramente para reduzir o valor contábil de qualquer ágio destinado à unidade e,
posteriormente, aos outros ativos da unidade, proporcionalmente ao valor contábil de cada ativo na unidade. O
prejuízo de perda de valor reconhecido como ágio não será revertido em um período posterior.
Na venda de uma controlada, o valor atribuível do ágio é incluído no cálculo do lucro ou prejuízo sobre a venda.
Arrendamentos
Os arrendamentos são classificados como arrendamentos financeiros sempre que as condições do arrendamento
transferirem substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade ao tomador. Todos os demais
arrendamentos são classificados como arrendamentos operacionais.
Os ativos sujeitos a arrendamentos financeiros são inicialmente reconhecidos como nossos ativos ao valor justo no
início do arrendamento ou, se inferior, ao valor presente dos pagamentos de arrendamentos mínimos. O passivo
correspondente ao credor será incluído no balanço patrimonial como uma obrigação de arrendamentos financeiro.
Os pagamentos de arrendamentos são divididos entre despesas financeiras e redução das obrigações de
arrendamentos de forma a garantir uma taxa de juros constante sobre o saldo remanescente do passivo. As
despesas financeiras serão reconhecidas imediatamente como lucro ou prejuízo.
Os pagamentos de arrendamentos operacionais são reconhecidos como despesas pelo método linear ao longo do
período do contrato, exceto nos casos em que outra base sistemática seja mais representativa do padrão de tempo em
relação ao qual os benefícios econômicos do ativo serão consumidos. Os arrendamentos contingentes decorrentes dos
arrendamentos operacionais são reconhecidos como despesa no período em que tiverem sido incorridos.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 comparado ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2009
Receita Líquida
Nossa receita líquida aumentou R$75,0 milhões, ou 11,1 %, passando de R$674,7 milhões em 2009 para R$749,7
milhões em 2010. Este aumento em nossa receita líquida é resultante, principalmente dos seguintes fatores:
x

a abertura líquida de 17 novos restaurantes, o que acrescentou R$30,7 milhões em receita líquida; e

x

um aumento na venda das mesmas lojas de R$44,3 milhões, ou 6,6%, devido ao incremento do fluxo de
clientes nos segmentos em que operamos e a consequente captação de clientes nas lojas dos diferentes em
que operamos.
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Rodovias
A receita líquida de nossas operações em rodovias aumentou em R$31,5 milhões, ou 14,4% passando de R$219,6
milhões em 2009 (sendo R$98,1 milhões derivados de venda de combustível, que corresponde a 44,7% de e
R$121,5 milhões de vendas de alimentos no varejo, que corresponde a 55,3%) para R$251,2 milhões em 2010
(sendo R$112,2 milhões derivados de vendas de combustível, que corresponde a 44,7% de e R$139,0 milhões
derivados de vendas de alimentos no varejo, que corresponde a 55,3%). Nossa receita de operações no segmento
rodoviário representou 32,6% e 33,5% de nossa receita total em 2009 e 2010, respectivamente. Este aumento em
nossa receita do segmento rodoviário foi atribuído principalmente aos seguintes fatores:
x

a abertura de seis novas lojas Frango Assado que adicionou R$20,8 milhões à receita líquida; e

x

um aumento nas vendas das mesmas lojas Frango Assado de R$10,7 milhões, ou 4,6%, devido ao aumento do
fluxo de veiculos nas rodovias nas quais operamos, bem como a captação de novos clientes.

Aeroportos
A receita líquida de nossas atividades no segmento de aeroportos aumentou em R$34,8 milhões, ou 16,3%,
passando de R$213,2 milhões em 2009 para R$248,1 milhões em 2010. A receita de nossas operações no
segmento de aeroportos representou 31,6% e 33,1% de nossa receita total em 2009 e 2010, respectivamente. Este
aumento em nossa receita de segmento de aeroportos foi atribuído aos seguintes fatores:
x a abertura líquida de 11 novas lojas nos aeroportos do Brasil, Caribe e México que adicionaram R$8,2 milhões
à receita líquida;
x

um aumento nas vendas das mesmas lojas no Brasil de R$17,5 milhões, ou 16,0%, devido ao aumento do fluxo
de passageiros nos aeroportos nos quais operamos e a captação de novos clientes.

x

um aumento nas vendas das mesmas lojas no Caribe de R$8,8 milhões, ou 10,8%. Esse
por uma desvalorização de 1,6% do real em relação ao dólar; e

x

um aumento nas vendas das mesmas lojas no México do segmento de aeroportos de R$0,3 milhões, ou 1,9%.
Este aumento foi afetado por uma desvalorização de 3,8% do peso mexicano em relação ao real.

aumento foi afetado

Shopping centers
A receita líquida de nosso segmento de shopping centers aumentou em R$10,0 milhões, ou 5,2% de R$193,9
milhões em 2009 para 203,9 milhões em 2010. Nossa receita de operações no segmento de shopping centers
representou 28,7% e 27,2% de nossa receita total em 2009 e 2010, respectivamente. Este aumento em nossa
receita do segmento de shopping centers foi atribuído aos seguintes fatores:
x

a abertura líquida de uma nova loja nos shopping centers no Brasil que adicionou R$3,0 milhões à receita
líquida; e

x

um aumento nas vendas das mesmas lojas Viena de R$7,1 milhões, ou 3,7%, devido ao incremento do fluxo de
passageiros nos aeroportos em que operamos e a consequente captação de clientes nas lojas de tal segmento.

Outros
A receita líquida de nossos restaurantes de nossos outros segmentos reduziu em R$1,4 milhões, ou 2,8% de
R$47,9 milhões em 2009 para R$46,6 milhões em 2010. Nossa receita de operações nos outros segmentos
representou 7,1% e 6,2% de nossa receita total em 2009 e 2010, respectivamente. Esta redução em nossa receita
dos outros segmentos foi atribuída a uma redução nas vendas das mesmas lojas no México do segmento outros de
R$2,5 milhões, ou 5,8%, devido a desvalorização de 3,8% do peso mexicano em relação ao real e a queda do
consumo no México decorrente da crise economica que afetou toda a América do Norte. Essa redução foi
parcialmente compensada pela a abertura líquida de uma loja no México que adicionou R$1,2 milhões à receita
líquida.aos seguintes fatores:
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Custo de Vendas e Serviços
Nossos custos de vendas e serviços aumentaram em R$31,6 milhões, ou 6,6% de R$480,0 milhões em 2009 para
R$511,6 milhões em 2010. Os custos de vendas e serviços representaram 71,2% e 68,2% da nossa receita líquida
em 2009 e 2010, respectivamente. Este aumento nos custos de nossas vendas e serviços, em termos de valor
absoluto, foi atribuído principalmente à abertura líquida de 17 novas lojas de alimento no varejo e ao consequente
aumento em nossa receita e com custos de pessoal incorridos em 2010, no montante de R$3,3 milhões,
decorrentes da aquisição de novos negócios e gastos pré-operacionais, enquanto que em 2009 não incorremos
com estes custos.
Rodovias
Os custos de vendas e serviços em nossas operações em rodovias aumentaram em R$21,9 milhões, ou 12,9%,
passando de R$170,4 milhões em 2009 (sendo R$86,3 milhões derivados de vendas de combustível,
correspondente a 50,6% e R$84,1 milhões derivados de vendas de alimentos no varejo, correspondente a 49,4%)
para R$192,3 milhões em 2010 (sendo R$97,4 milhões derivados de vendas de combustível, correspondente a
50,6% e R$94,9 milhões derivados de vendas de alimentos no varejo, correspondente a 49,4%). Este aumento em
nossos custos de vendas e serviços do segmento rodoviário, em termos de valor absoluto, foi atribuído à abertura
de cinco novas lojas Frango Assado, com consequente aumento na receita, conforme descrito acima. Não obstante,
o custo da vendas e serviços de nossas operações no segmento rodoviário como percentagem da receita líquida
diminuiu de 77,6% em 2009 para 76,6% em 2010, como conseqüência de uma maior alavancagem da nossa
plataforma operacional.
A tabela abaixo apresenta informações adicionais de nossos custos de vendas e serviços das operações no
segmento rodoviário para os períodos indicados:
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro
2010
2009
(consolidado)
(combinado)
(em R$ milhões, exceto porcentagens)
Brasil
Receita líquida ........................................................................................

251,2

219,6

Custo de vendas e serviços
mão de obra direta ...............................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros ..................................
Depreciação e amortização .................................................................
Total .......................................................................................................

37,2
153,2
1,8
192,3

30,3
139,1
0,9
170,4

Custo de vendas e serviços / receita líquida ...........................................
mão de obra direta / receita líquida ......................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros...................................
Depreciação e amortização / receita líquida ........................................

76,6%
14,8%
61,0%
0,7%

77,6%
13,8%
63,3%
0,4%

Aeroportos
Os custos de vendas e serviços em nosso segmento de aeroportos aumentaram em R$11,0 milhões ou 8,0% de
R$138,0 milhões em 2009 para R$149,0 milhões em 2010. Este aumento em nosso custo de vendas e serviços do
nosso segmento de aeroportos, em termos de valor absoluto, foi atribuído à abertura líquida de 11 novas lojas,
sendo nove lojas no Brasil, uma loja no Caribe e uma loja no México, como consequente aumento na receita. Não
obstante, os custos de vendas e serviços como percentual da receita líquida de nossas operações no segmento de
aeroportos diminuíram de 64,7% em 2009 para 60,1% em 2010 como conseqüência de um melhor aproveitamento
da nossa plataforma operacional.
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A tabela abaixo apresenta informações adicionais sobre nossos custos de vendas e serviços para nosso segmento
de aeroportos brasileiros, caribenhos e mexicanos para os períodos indicados:
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro
2010
2009
(consolidado)
(combinado)
(em R$ milhões, exceto porcentagens)
Operações totais em aeroportos
Receita líquida ......................................................................................

248,1

213,2

Custo de vendas e serviços
mão de obra direta ..............................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros .................................
Depreciação e amortização ................................................................
Total ......................................................................................................

60,0
81,4
7,5
149,0

57,0
74,1
6,9
138,0

Custo de vendas e serviços / receita líquida ..........................................
mão de obra direta / receita líquida .....................................................
refeição, combustivel, outros produtos e outros / receita líquida.........
Depreciação e amortização / receita líquida .......................................

60,1%
24,2%
32,8%
3,0%

64,7%
26,7%
34,7%
3,2%

Exercícios social encerrado em 31 de dezembro
2010
2009
(consolidado)
(combinado)
(em R$ milhões, exceto porcentagens)
Brasil
Receita líquida .......................................................................................

135,3

114,2

Custo de vendas e serviços
mão de obra direta ...............................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros ..................................
Depreciação e amortização .................................................................
Total .......................................................................................................

33,1
43,5
5,5
82,1

31,0
42,9
5,1
79,0

Custo de vendas e serviços / receita líquida ...........................................
mão de obra direta / receita líquida ......................................................
refeição, combustivel, outros produtos e outros / receita líquida..........
Depreciação e amortização / receita líquida ........................................

60,7%
24,5%
32,1%
4,1%

69,2%
27,1%
37,6%
4,5%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2010
2009
(consolidado)
(combinado)
(em R$ milhões, exceto porcentagens)
Caribe (Porto Rico e República Dominicana)l
Receita líquida ......................................................................................

96,2

82,8

Custo de vendas e serviços
mão de obra direta ..............................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros .................................
Depreciação e amortização ................................................................
Total ......................................................................................................

23,7
33,7
1,1
58,5

22,5
27,6
0,9
50,9

Custo de vendas e serviços / receita líquida ..........................................
mão de obra direta / receita líquida .....................................................
refeição, combustivel, outros produtos e outros / receita líquida.........
Depreciação e amortização / receita líquida .......................................

60,8%
24,6%
35,1%
1,1%

61,5%
27,1%
33,3%
1,0%
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2010
2009
(consolidado)
(combinado)
(em R$ milhões, exceto porcentagens)
México
Receita líquida ......................................................................................

16,6

16,3

Custo de vendas e serviços
mão de obra direta ..............................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros .................................
Depreciação e amortização ................................................................
Total ......................................................................................................

3,2
4,2
0,9
8,3

3,6
3,5
0,9
8,0

Custo de vendas e serviços / receita líquida ..........................................
mão de obra direta / receita líquida .....................................................
refeição, combustivel, outros produtos e outros / receita líquida.........
Depreciação e amortização / receita líquida .......................................

50,2%
19,5%
25,2%
5,6%

49,4%
22,0%
21,7%
5,7%

Shopping centers
Os custos de vendas e serviços de nosso segmento de shopping centers diminuíram em R$0,4 milhões ou 0,3% de
R$144,2 milhões em 2009 para R$143,7 milhões em 2010. Esta redução em nosso custos de vendas e serviços do
segmento de shopping centers, em termos de valor absoluto, foi atribuída à melhoria constante de nossa plataforma
centralizada e programas de eficiência desenvolvidos por nossas áreas técnicas, que foram suficientes para
compensar o aumento gerado pela abertura líquida de uma nova loja Viena, com consequente aumento da receita.
Como conseqüência, os custos de vendas e serviços como percentagem da receita líquida total caíram de 74,4%
em 2009 para 70,5% em 2010.
A tabela abaixo apresenta informações adicionais de nossos custos de vendas e serviços em operações do
segmento de shopping centers para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2010
2009
(consolidado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)
Brasil
Receita líquida ...............................................................................................

203,9

193,9

Custos de vendas e serviços
mão de obra direta ......................................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros .........................................
Depreciação e amortização ...........................................................................
Total ..............................................................................................................

52,9
84,7
6,1
143,7

50,5
86,0
7,6
144,2

Custos de vendas e serviços / receita líquida ................................................
mão de obra direta / receita líquida .............................................................
refeição, combustivel, outros produtos e outros / receita líquida.................
Depreciação e amortização / receita líquida ..................................................

70,5%
25,9%
41,5%
3,0%

74,4%
26,0%
44,4%
3,9%

Outros
Os custos de vendas e serviços de nossas operações em outros segmentos diminuíram em R$0,9 milhões ou 3,2%
de R$27,5 milhões em 2009 para R$26,6 milhões em 2010. Os custos de vendas e serviços de nossas operações
em outros segmentos representaram 57,4% e 57,2% de nossa receita líquida total para este segmento em 2009 e
2010, respectivamente. Esta redução em nossos custos de vendas e serviços em outros segmentos foi atribuída à
redução da receita líquida que tivemos nesse segmento, e pelos programos de eficiência implementados por
nossos departamentos técnicos.
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A tabela abaixo apresenta informações adicionais sobre nossos custos de vendas e serviços de operações em
outros segmentos períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2010
2009
(consolidado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)
México
Receita líquida ...............................................................................................
Custos de vendas e serviços
mão de obra direta ......................................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros .........................................
Depreciação e amortização ...........................................................................
Total ..............................................................................................................
Custos de vendas e serviços / receita líquida ................................................
mão de obra direta / receita líquida .............................................................
refeição, combustivel, outros produtos e outros / receita líquida.................
Depreciação e amortização / receita líquida ..................................................

46,6
12,5
12,1
2,1
26,6
57,2%
26,7%
26,0%
4,4%

47.9
13.9
12.3
1.4
27,5
57,4%
28,9%
25,6%
2,8%

Lucro bruto
Como resultado do exposto acima, nosso lucro bruto aumentou em R$43,5 milhões ou 22,3% de R$194,6 milhões
em 2009 para R$238,1 milhões em 2010. Nossa margem bruta incrementou-se também de 28,8% em 2009 para
31,8% em 2010. Este aumento na nossa margem bruta deve-se principalmente à implementação de programas de
eficiência para reduzir os custos de vendas (como sistemas de controle de desperdício, ferramentas de tecnologia
da informação para controlar nossos estoques e produção), bem como a melhoria de nossa plataforma
centralizada, sustentada pela produção alimentícia e logística, o que contribiu para diluir nossos custos e obter
ganhos de escala. Além disso, a otimização de nosso quadro de funcionários também contribuiu para a redução de
nossas despesas com pessoal como parte da receita líquida.
Rodovias
O lucro bruto de nossas operações em rodovias aumentou em R$9,6 milhões ou 19,5%, passando de R$49,2
milhões em 2009 (sendo R$11,9 milhões decorrentes de vendas de combustível e R$37,3 milhões resultantes da
venda de alimentos no varejo) para R$58,8 milhões em 2010 (sendo R$14,8 milhões decorrentes da venda de
combustível e R$44,0 milhões oriundos de vendas de alimentos no varejo). A margem bruta também se
incrementou de 22,4% em 2009 para 23,4% em 2010. Este aumento em nosso lucro bruto no segmento rodoviário,
em termos de valor absoluto, foi atribuído principalmente à abertura de cinco novas lojas Frango Assado e receita
adicional derivada dessas novas lojas.
A melhoria na nossa margem bruta deve-se principalmente à implementação de nossos programas de eficiência
mencionados acima (incluindo análise do mix de produtos e sistemas de controle de desperdício), ganhos de escala
gerados por nossa plataforma centralizada e otimização de nosso quadro de funcionários.
A tabela abaixo apresenta informações adicionais de nosso lucro bruto das operações no segmento rodoviário para
os períodos indicados:
Brasil

Lucro bruto ....................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) .................................

Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2010
2009
(consolidado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)
58,8
49,2
23,4%
22,4%

Aeroportos
O lucro bruto de nossas concessões em aeroportos aumentou em R$24,7 milhões ou 32,9% de R$75, 2 milhões em
2009 para R$100,0 milhões em 2010. Este aumento em nosso lucro bruto no segmento de aeroportos, em termos
de valor absoluto, foi explicado pela abertura líquida de 11 novas lojas em aeroportos, sendo nove no Brasil, uma
no Caribe, e uma no México, e, consequentemente, um aumento na receita derivada dessas novas lojas.
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Além disso, a nossa margem bruta no segmento de aeroportos aumentou também de 35,3% em 2009 para 40,3%
em 2010 devido principalmente à implementação de nossos programas de eficiência mencionados acima, ganhos
de escala gerados por nossa plataforma centralizada e otimização de nosso quadro de funcionários.
A tabela abaixo apresenta informações adicionais sobre nosso lucro bruto de operações no segmento de
aeroportos brasileiros, caribenhos e mexicanos para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2010
2009
(consolidado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)
Operações totais em aeroportos
Lucro bruto ........................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) .....................................

100,0
40,3%

75,2
35,3%

Brasil
Lucro bruto ........................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) .....................................

53,1
39,3%

35,1
30,8%

Operações no Caribe ( Porto Rico e República Dominicana)
Lucro bruto ........................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) .....................................

38,8
40,3%

31,9
38,5%

México
Lucro bruto ........................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) .....................................

8,1
48,8%

8,2
50,6%

Shopping centers
O lucro bruto de nossas atividades em shopping centers aumentou em R$10,5 milhões ou 21,1% passando de
R$49,7 milhões em 2009 para R$60,2 milhões em 2010. Este aumento em nosso lucro bruto no segmento de
shopping centers, em termos de valor absoluto, foi atribuído à abertura líquida de uma nova loja em shopping
centers do Brasil e um aumento nas vendas de mesmas lojas Viena.
A margem bruta de nossas atividades em shopping centers aumentou também de 25,6% em 2009 para 29,5% em
2010 devido principalmente à implementação de nossos programas de eficiência mencionados acima, ganhos de
escala gerados por nossa plataforma centralizada e otimização de nosso quadro de funcionários.
A tabela abaixo apresenta informações adicionais sobre o lucro bruto de nossas atividades em shopping centers
para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2010
2009
(consolidado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)

Brasil

Lucro bruto .......................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) ....................................

60,2
29,5%

49,7
25,6%

Outros
O lucro bruto de nossos restaurantes em outros segmentos diminuiu em R$1,4 milhões ou 6,8% passando de
R$20,4 milhões em 2009 para R$19,0 milhões em 2010. Esta redução em nosso lucro bruto total em nossos outros
segmentos foi atribuída principalmente à redução de nossa receita líquida desse segmento, como mecionado
acima. Não obstante isso, a nossa margem bruta dos restaurantes em outros segmentos auemntou de 42,6% em
2009 para 42,8% em 2010 devido principalmente a iniciativas internas para racionalizar nosso quadro de
funcionários, o que refletiu positivamente na redução de nossas despesas com pessoal como parte de nossa
receita líquida desse segmento.
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A tabela abaixo apresenta informações adicionais sobre nosso lucro bruto de operações nos outros segmentos para
os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2010
2009
(consolidado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)

México

Lucro bruto ........................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) .....................................

20,0
42,8%

20,4
42,6%

Despesas comerciais
Nossas despesas comerciais diminuíram em R$2,1 milhões ou 18,6% de R$11,5 milhões em 2009 para R$9,4
milhões em 2010. Estas despesas representaram 1,7% e 1,3% de nossa receita líquida no período em 2009 e 2010,
respectivamente. Esta redução foi atribuída principalmente à redução nas despesas com publicidade, enquanto a forte
redução como percentual da receita deviu-se à diliução destas despesas numa maior base de receitas.
Despesas operacionais e administrativas
x

Nossas despesas operacionais e administrativas (excluindo depreciação e amortização) aumentaram em
R$21,4 milhões ou 15,6% de R$137,1 milhões em 2009 para R$158,5 milhões em 2010. Este aumento em
nossas atividades operacionais e administrativas foi atribuído principalmente ao aumento de nossa comissão de
cartão de crédito, em linha com o crescimento de nossa receita e com o aumento de nossas despesas com
aluguel devido à abertura líquida de 17 novas lojas que conforme descrito no item “Ciclo de Amadurecimento”
acima geram um aluguel completo e que, no entanto, a receita não atingiu ainda a projeção estimada, bem
como aumento em nossas despesas com suprimentos e operacionais, refletindo o crescimento orgânico de
nossas lojas, muitas das quais ainda estão passando por seus ciclos de maturação naturais. Por este último
motivo, as despesas operacionais e administrativas (excluindo depreciação e amortização) como percentagem
da receita líquida, sofreram um aumento de 20,3% em 2009 para 21,1% em 2010. Adicionalmente, este
aumento é atribuído a despesas com diligencias para aquisições de novos negócios e gastos e investimentos
pré-operacionais necessários para o início de operações de novos pontos comerciais, os quais montaram R$8,6
milhões em 2010, quando comparado a R$3,7 milhões de despesas relativas a propostas de aquisições no ano
de 2009, as quais não foram completadas.
Tal aumento em nossas despesas operacionais e administrativas foi parcialmente compensado por: (i) um
decréscimo de R$16,0 milhões (de R$18,4 milhões em 2009 para R$2,4 milhões em 2010) referentes a
despesas com nossa primeira tentativa de IPO no final de 2009, a qual não foi completada; (ii) R$2,7 milhões
em despesas em 2009 de fundo de garantia pago a antigos funcionários que foram dispensados por conta da
redução do quadro de empregados dada a integração dos negócios adquiridos, enquanto que em 2010 não
incorremos nesta despesa, e (iii) R$3,7 milhões em despesas em 2009 relacionadas a baixa de imobilizado e
multas de arrendamento relacionadas ao fechamento de algumas lojas, enquanto que em 2010 não incorremos
nestas despesas.

x

R$2,4 milhões originados na tentativa de abertura de capital em 2010.

Receita financeira
Nossa receita financeira aumentou em R$1,7 milhões, ou 39,3%, passando de R$4,3 milhões em 2009 para R$6,0
milhões em 2010. Esta receita financeira representou 0,6% e 0,8% de nossa receita líquida em 2009 e 2010,
respectivamente. Este aumento em nossa receita líquida foi atribuído aos juros gerados sobre um maior saldo meio
de caixa e equivalentes de caixa durante o ano, decorrente do aumento de capital da Companhia.
Despesa financeira
Nossa despesa financeira diminuiu em R$8,7 milhões, ou 17,0%, de R$51,3 milhões em 2009 para R$42,6 milhões
em 2010. Esta despesa financeira correspondeu a 7,6% e 5,7% de nossa receita líquida em 2009 e 2010
respectivamente. Esta redução em nossa despesa financeira foi atribuída ao pré-pagamento da totalidade dos
empréstimos obtidos no México do Banco Ixe. A queda no percentual da despesa financeira sobre as receitas
líquidas foi mais acentuada por conta do aumento da receita líquida do período.
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Outras receitas
Outras receitas aumentaram em R$8,7 milhões ou 85,4% de R$10,2 milhões em 2009 para R$18,8 milhões em
2010. Outras receitas representaram 1,5% e 2,5% de nossa receita líquida total em 2009 e 2010, respectivamente.
Este aumento em outras receitas deve-se ao fato de termos centralizado nosso departamento de compras na
negociação com fornecedores, o que gerou a possibilidade de obtermos exclusividade na comercializacao de
produtos e a obtenção de receita destes fornecedores advinda desta exclusividade.
Outras despesas
Nossas outras despesas aumentaram em R$2,1 milhões, ou 169,4% de R$1,2 milhões em 2009 para R$3,3
milhões em 2010. Outras despesas representaram 0,2% e 0,4% de nossa receita líquida total em 2009 e 2010,
respectivamente. Este aumento em nossas outras despesas foi atribuído à redução do valor recuperável dos ativos
(impairment) por R$2,4 milhões, referente aos contratos de operação de Aeroportos no Caribe, diretamente
relacionado à redução do numero de voos da America Airlines em 2009.
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
Como resultado do acima mencionado, registramos prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social de
R$18,8 milhões em 2009, e um lucro antes dos impostos de R$22,5 milhões em 2010.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social são baseados nas despesas com impostos de nossas subsidiárias, que
atuam em diferentes jurisdições. Despesas com imposto de renda e contribuição social aumentaram em R$0,8
milhões, ou 5,9% de R$13,9 milhões em 2009 para R$14,7 milhões em 2010. Este aumento foi atribuído ao
aumento do lucro antes do imposto de renda e da contribuição social comentado no item acima.
Lucro (prejuízo) líquido do período
Como resultado do exposto acima, nosso lucro líquido aumentou em R$40,6 milhões, ou 124,1% de um prejuízo
líquido de R$32,7 milhões em 2009 para um lucro líquido de R$7,9 milhões em 2010.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 comparado ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2008
Receita líquida
Nossa receita líquida total aumentou em R$165,3 milhões ou 32,4% de R$509,4 milhões em 2008 para R$674,7
milhões em 2009. Esse aumento em nossa receita líquida resultou principalmente dos fatores descritos a seguir:
x

aquisição da Airport Shoppes (antes denominada Empresas Santana) em março de 2008 que foi refletida em
nossos resultados de operações de 2008 somente para o período de nove meses quando comparado ao
período de doze meses em 2009;

x

aquisição do Frango Assado em setembro de 2008 (iniciando operações como parte da Companhia em outubro
de 2008) que foi refletido em nossos resultados de operações para 2008 somente por quatro meses, quando
comparado ao período de doze meses em 2009; e

x

abertura líquida de três novos pontos de alimentação a varejo.

Rodovias
Nosso segmento de rodovias consiste exclusivamente do Frango Assado, que adquirimos em setembro de 2008
(iniciando operações como parte do IMC em outubro de 2008). Conseqüentemente, nossa receita do segmento
rodoviário em 2008 refletiu somente quatro meses de operações, quando comparado ao período de doze meses em
2009. Como conseqüência do acima mencionado, nossa receita líquida do segmento rodoviário em 2008 não é
diretamente comparável a nossa receita neste segmento em 2009.
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Nossa receita líquida da atividade no segmento rodoviário aumentou R$146,6 milhões ou 200,8% (em comparação
a R$73,0 milhões em 2008), totalizando R$219,6 milhões em 2009. Nossa receita das operações no segmento de
rodovias representou 14,3% e 32,6% de nossa receita líquida total em 2008 e 2009, respectivamente. Este aumento
na receita líquida de nosso segmento de rodovias deveu-se principalmente aos seguintes fatores:
x

R$139,5 milhões foram provenientes do resultado das vendas do Frango Assado no período de janeiro de 2009
a agosto de 2009. Não detínhamos o Frango Assado no período correspondente de 2008;

x

um aumento nas vendas de mesma loja do Frango Assado de R$7,1 milhões ou 9,3%, devido a devido ao
aumento do fluxo de veiculos nas rodovias nas quais operamos, bem como a captação de novos clientes.

Aeroportos
Nossa receita líquida proveniente de concessões em aeroportos aumentou em R$12,7 milhões ou 6,3%, passando
de R$200,6 milhões em 2008 para R$213,2 milhões em 2009. Nossa receita líquida proveniente de nosso
segmento de aeroportos representou 39,4% e 31,6% de nossa receita líquida total em 2008 e 2009,
respectivamente. Este aumento na receita líquida proveniente de nossas concessões em aeroportos resultou
principalmente dos fatores descritos a seguir:
x

R$19,3 milhões foram vendas da IMC Porto Rico no período de janeiro de 2009 a março de 2009. Não
possuíamos a IMC Porto Rico no período correspondente em 2008.

x

O início de operações na República Dominicana, em março de 2009, por meio de sete lojas, que acrescentaram
R$4,4 milhões à nossa receita líquida no segmento de aeroportos;

x

um aumento nas vendas das mesmas lojas no Brasil de R$4,5 milhões ou 4,4%, devido ao aumento do fluxo de
passageiros nos aeroportos nos quais operamos e a captação de novos clientes;

x

um aumento na receita líquida de Lojas Não Comparáveis, que acrescentou R$2,3 milhões à nossa receita
líquida desse segmento, sendo R$1,9 milhões de nossas operações no Brasil e R$0,4 milhões de nossas
operações no México;

x

uma redução nas vendas das mesmas lojas em Porto Rico (pelos meses nos dois períodos em que possuíamos
tais lojas) de R$15,1 milhões, ou 22,3%, devido principalmente à queda no tráfego de passageiros, resultado do
cancelamento de vários vôos da American Airlines, o que afetou diretamente os terminais onde operamos. Além
disso, a redução nas vendas da mesma loja em Porto Rico foi impactada pela desvalorização de 5,3% do real
em relação ao dólar; e

x

uma redução nas vendas das mesmas lojas no México (pelos meses nos dois períodos em que possuíamos
tais lojas) de R$2,3 milhões, ou 12,9%, resultado da redução no tráfego de passageiros nos aeroportos devido
à crise econômica mundial, o surto do vírus H1N1 no México no segundo trimestre de 2009. A desvalorização
de 12,8% no peso mexicano em relação ao real também foi um fator na redução de nossa receita líquida.

Shopping centers
Nossa receita líquida proveniente do nosso segmento de shopping centers aumentou em R$11,6 milhões ou 6,4%,
passando de R$182,2 milhões em 2008 para R$193,9 milhões em 2009. Nossa receita líquida proveniente do
nosso segmento de shopping centers representou 35,8% e 28,7% de nossa receita líquida em 2008 e 2009,
respectivamente. Este aumento na receita líquida proveniente do nosso segmento de shopping centers resultou dos
seguintes fatores:
x

um aumento das vendas mesmas lojas da Rede Viena de R$4,2 milhões, ou 2,3% devido ao incremento do
fluxo de clientes em shopping centers e a consequente captação de clientes nas lojas deste segmento; e

x

um aumento na receita líquida de nossas Lojas Não Comparáveis, que acrescentou R$7,5 milhões à nossa
receita líquida nesse segmento.
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Outros
Nossa receita líquida proveniente de outros segmentos diminuiu em R$5,7 milhões, ou 10,5% de R$53,6 milhões
em 2008 para R$47,9 milhões em 2009. Esta redução na receita líquida proveniente de outros segmentos resultou,
principalmente, dos fatores descritos a seguir:
x

redução nas vendas no México de 25,7% ou R$13,3 milhões devido a crise econômica mundial que afetou o
México no final de 2008, agravada no segundo trimestre de 2009 pelo surto do vírus H1N1. Além disso, a
promulgação da nova lei anti fumo no México e a desvalorização de 12,8% do peso mexicano em relação ao
real brasileiro também contribuíram para tal redução; e

x

um aumento na receita líquida de Lojas Não Comparáveis, que acrescentou R$7,7 milhões à nossa receita
líquida nesse segmento.

Custo de vendas e serviços
O custo total de vendas e serviços aumentou em R$120,5 milhões ou 33,5% de R$359,5 milhões em 2008 para
R$480,0 milhões em 2009. O custo de vendas e serviços representou 70,6% e 71,2% de nossa receita líquida em 2008
e 2009, respectivamente. Este aumento foi devido principalmente à aquisição da Airport Shoppes em abril de 2008 e do
Frango Assado em setembro de 2008 (iniciando operações como parte da Companhia em outubro de 2008).
Rodovias
Nosso segmento de rodovias consiste unicamente do Frango Assado, que adquirimos em setembro de 2008
(iniciando operações como parte da Companhia em outubro de 2008). Conseqüentemente, nosso custo de vendas
e serviços do segmento rodoviário em 2008 só refletiu quatro meses de operações quando comparado aos doze
meses de 2009. Como conseqüência do acima mencionado, nosso custo de vendas e serviços do segmento
rodoviário em 2008 não é diretamente comparável ao nosso custo de vendas e serviços neste segmento em 2009.
Nosso custo de vendas e serviços da atividade no segmento rodoviário foi de R$44,8 milhões em 2008 e R$170,4
milhões em 2009. O custo de vendas e serviços do segmento rodoviário representou 61,4% e 77,6% de nossa
receita líquida total para este segmento em 2008 e 2009, respectivamente.
A tabela abaixo fornece informações adicionais sobre nossos custos de vendas e serviços em conexão com o
nosso negócio de rodovias para os períodos indicados:
Brasil

Receita Líquida ..............................................................................................................
Custo de vendas e serviços
Mão de obra direta ......................................................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros .........................................................
Depreciação e amortização ........................................................................................
Total ..............................................................................................................................
Custo de vendas e serviços / receita líquida ..................................................................
mão de obra direta / receita líquida .............................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros / receita líquida ................................
Depreciação e amortização / receita líquida ...............................................................
(1)

2009
2008
janeiro a
setembro a
(1)
dezembro
dezembro
(combinado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)
219,6
73,0
30,3
139,1
0,9
170,4

10,4
34,4
0,0
44,8

77,6%
13,8%
63,3%
0,4%

61,4%
14,2%
47,1%
0,0%

Adquirimos o Frango Assado em setembro de 2008 (iniciando operações como parte da Companhia em outubro de 2008). Consequentemente, nossa receita do
Frango Assado em 2008 só refletiu quatro meses de operações, quando comparada aos doze meses em 2009.
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Aeroportos
O custo de vendas e serviços proveniente de nosso segmento de aeroportos diminuiu em R$5,3 milhões, ou 3,7% de
R$143,3 milhões em 2008 para R$138,0 milhões em 2009. O custo de vendas e serviços proveniente de nosso
segmento de aeroportos representou 71,5% e 64,7% de nossa receita proveniente de nosso negócio de concessões em
aeroportos em 2008 e 2009, respectivamente. A redução no custo de vendas e serviços como porcentagem da receita
líquida proveniente de nosso negócio de concessões em aeroportos resultou principalmente de uma redução geral em
nossas operações no Brasil, Caribe e México devido a economias de escala e eficiências de custo de matéria prima,
insumos, itens de revenda e produção indireta, que incluiu um programa de redução de custo com pessoal.
A tabela abaixo fornece informações adicionais sobre custos de vendas e serviços em conexão com os nossos
negócios de concessões aéreas no Brasil, Caribe e México para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2009
2008
(combinado)
(combinado)
(em R$ milhões, exceto porcentagens)
Operações totais em aeroportos
Receita líquida .......................................................................................

213,2

200,6

Custo de vendas e serviços
Mão de obra direta ...............................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros ..................................
Depreciação e amortização .................................................................
Total .......................................................................................................

57,0
74,1
6,9
138,0

63,1
66,9
13,2
143,3

Custo de vendas e serviços / receita líquida ...........................................
mão de obra direta / receita líquida ......................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros / receita líquida .........
Depreciação e amortização / receita líquida ........................................

64,7%
26,7%
34,7%
3,2%

71,5%
31,5%
33,4%
6,6%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2009
2008
(combinado)
(combinado)
(em R$ milhões, exceto porcentagens)
Brasil
Receita líquida .......................................................................................

114,2

108,3

Custo de vendas e serviços
Mão de obra direta ...............................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros ..................................
Depreciação e amortização .................................................................
Total .......................................................................................................

31,0
42,9
5,1
79,0

30,0
46,9
7,5
84,5

Custo de vendas e serviços / receita líquida ...........................................
mão de obra direta / receita líquida ......................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros / receita líquida .........
Depreciação e amortização / receita líquida ........................................

69,2%
27,1%
37,6%
4,5%

78,0%
27,7%
43,3%
7,0%

2009
2008
(1)
Janeiro a dezembro
Abril a dezembro
(combinado)
(combinado)
(em R$ milhões, exceto porcentagens)
Caribe (Porto Rico e República Dominicana)l
Receita líquida .......................................................................................

82,8

74,0

Custo de vendas e serviços
Mão de obra direta ...............................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros ..................................
Depreciação e amortização .................................................................
Total .......................................................................................................

22,5
27,6
0,9
50,9

29,2
15,0
5,7
50,0

Custo de vendas e serviços / receita líquida ...........................................
mão de obra direta / receita líquida ......................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros / receita líquida .........
Depreciação e amortização / receita líquida ........................................

61,5%
27,1%
33,3%
1,0%

67,5%
39,5%
20,3%
7,7%
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2009
2008
(combinado)
(combinado)
(em R$ milhões, exceto porcentagens)
México
Receita líquida ......................................................................................

16,3

18,2

Custo de vendas e serviços
Mão de obra direta ..............................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros .................................
Depreciação e amortização ................................................................
Total ......................................................................................................

3,6
3,5
0,9
8,0

3,9
5,0
0,0
8,8

Custo de vendas e serviços / receita líquida ..........................................
mão de obra direta / receita líquida .....................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros / receita líquida ........
Depreciação e amortização / receita líquida .......................................

49,4%
22,0%
21,7%
5,7%

48,5%
21,2%
27,3%
0,0%

(1)

Adquirimos a Aeroporto Shoppes em abril de 2008.

O custo de vendas e serviços do nosso segmento de aeroportos no Brasil representou 78,0% da nossa receita
líquida proveniente do segmento de aeroportos em 2008 e 69,2% em 2009. As despesas de pessoal de nossas
operações no segmento de aeroportos no Brasil como participação em nossas receita líquida foram de 27,7% em
2008 e 27,1% em 2009, respectivamente. Esta melhoria foi atribuída principalmente às sinergias obtidas pela
RA Catering onde reduzimos as despesas com pessoal ano a ano.
Shopping centers
O custo de vendas e serviços proveniente do nosso negócio de shopping centers aumentou em R$6,4 milhões, ou
4,6% de R$137,8 milhões em 2008 para R$144,2 milhões em 2009. O custo de vendas e serviços proveniente do
nosso negócio de shopping centers representou 75,6% e 74,4% da receita líquida proveniente do nosso negócio de
shopping centers em 2008 e 2009, respectivamente. Este aumento no custo de vendas e serviços proveniente de
shopping centers resultou, principalmente do aumento de vendas e o respectivo aumento na matéria prima, custos
com mão-de-obra.
Apesar do aumento, em termos de valor absoluto descrito acima, conseguimos reduzir nosso custo de matéria
prima, insumos, itens de revenda e custo de produção indireta como porcentagem de nossa receita líquida para
este segmento, de 55,1% em 2008 para 44,4% em 2009, devido a, entre outras coisas, eficiência gerada pelo maior
poder de compra de nosso departamento de compras centralizado, sinergias e iniciativas de redução de custo.
A tabela abaixo fornece informações adicionais sobre os custos de vendas e serviços em conexão com o nosso
negócio de shopping centers para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2009
2008
(combinado)
(combinado)
(em R$ milhões, exceto porcentagens)
Brasil
Receita líquida ......................................................................................

193,9

182,2

Custo de vendas e serviços
Mão de obra direta ..............................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros .................................
Depreciação e amortização ................................................................
Total ......................................................................................................

50,5
86,0
7,6
144,2

35,6
100,4
1,8
137,8

Custo de vendas e serviços / receita líquida ..........................................
mão de obra direta / receita líquida .....................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros /receita líquida .........
Depreciação e amortização / receita líquida .......................................

74,4%
26,0%
44,4%
3,9%

75,6%
19,5%
55,1%
1,0%
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Outros
O custo de vendas e serviços proveniente de nosso negócio de lojas em outros segmentos diminuiu em R$6,1
milhões, ou 18,2% de R$33,6 milhões em 2008 para R$27,5 milhões em 2009. O custo de vendas e serviços
proveniente de nosso negócio de outros segmentos representou 62,7% e 57,4% de nossa receita líquida
proveniente deste segmento em 2008 e 2009, respectivamente Esta redução no custo de vendas e serviços das
nossas operações neste segmento foi principalmente devido a redução de custos de matéria prima como resultado
da crise financeira internacional em 2008 que reduziu o consumo de refeições fora de casa.
Nossos custos com matéria prima, insumos, itens de revenda e custo de produção indireta nos outros segmentos
diminuíram de R$4,2 milhões, ou 25,4%, de R$16,5 milhões em 2008 para R$12,3 milhões em 2009. Nossos custos
com matéria prima, insumos, itens de revenda custo de produção indireta de nossas operações neste segmento
representaram 25,5% e 28,9% de nossa receita líquida para este segmento em 2008 e 2009, respectivamente.
Essa melhoria foi devido à negociação de melhores prazos com fornecedores e à economia de escala gerada pelo
departamento de compras centralizado.
A tabela abaixo fornece informações adicionais dos custos de vendas e serviços relativos ao nosso negócio de
segmento outros nos períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2009
2008
(combinado)
(combinado)
(em R$ milhões, exceto porcentagens)
México
Receita líquida ......................................................................................

47,9

53,6

Custo de vendas e serviços
Mão de obra direta ..............................................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros .................................
Depreciação e amortização ................................................................
Total ......................................................................................................

13,9
12,3
1,4
27,5

13,7
16,5
3,4
33,6

Custo de vendas e serviços / receita líquida ..........................................
mão de obra direta / receita líquida .....................................................
refeição, combustível, outros produtos e outros / receita líquida ........
Depreciação e amortização / receita líquida .......................................

57,4%
28,9%
25,6%
2,8%

62,6%
25,5%
30,8%
6,4%

Lucro bruto
Em vista do acima exposto, nosso lucro bruto aumentou em R$44,7 milhões, ou 29,9% de R$149,9 milhões em
2008 para R$194,6 milhões em 2009. O lucro bruto representou 29,4% e 28,8% da nossa receita líquida em 2008 e
2009, respectivamente. Esta redução no lucro bruto como participação na receita líquida resultou principalmente da
incorporação do segmento rodoviário em nossas operações, que tem menores margens de lucro bruto que outros
segmentos, particularmente no caso do negócio de combustível.
Rodovias
Nosso segmento de rodovias consiste unicamente do Frango Assado que adquirimos em setembro de 2008
(iniciando operações como parte do IMC em outubro de 2008) Conseqüentemente, nosso lucro bruto do segmento
de rodovias em 2008 só refletiu quatro meses de operações quando comparado aos doze meses em 2009. Como
resultado do acima mencionado, nosso lucro bruto no segmento rodoviário em 2008 não é diretamente comparável
a nosso lucro bruto neste segmento em 2009.
O lucro bruto das nossas operações no segmento rodoviário foi de R$28,2 milhões em 2008 e R$49,2 milhões em
2009. O lucro bruto de nossas operações no segmento rodoviário representou 38,6% e 22,4% de nossa receita
líquida para este segmento em 2008 e 2009, respectivamente.
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A tabela abaixo apresenta informações adicionais de nosso lucro bruto no segmento rodoviário para os períodos
indicados:
2009
2008
(1)
Janeiro a dezembro
Setembro a dezembro
(combinado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)

Operações no Brasil

Lucro bruto .................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) ..............................
(1)

49,2
22,4%

28,2
38,6%

Adquirimos o Frango Assado em setembro de 2008, (iniciando operações como parte do IMC em outubro de 2008). Conseqüentemente, nossa receita do Frango
Assado em 2008 só refletiu quatro meses de operações, quando comparado aos doze meses em 2009 e 2010

Aeroportos
Nosso lucro bruto das operações no segmento de aeroportos aumentou em R$17,9 milhões, ou 31,4% de R$57,3
milhões em 2008 para R$75,2 milhões em 2009. A margem de contribuição para nosso segmento de aeroportos
aumentou de 28,5% em 2008 para 35,3% em 2009. Esta melhoria resultou principalmente da consolidação de
nossas lojas de aeroportos, bem como da abertura de novas lojas e a realocação de outras lojas para portões de
terminais com maior fluxo de pessoas.
A tabela abaixo apresenta informações adicionais de nosso lucro bruto no segmento de aeroportos no Brasil, Caribe
e México para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2009
2008
(combinado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)
Operações totais em aeroportos
Lucro bruto ................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) .............................

75,2
35,3%

57,3
28,5%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2009
2008
(combinado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)
Brasil
Lucro bruto ................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) .............................

35,1
30,8%

23,8
22,0%

2009
2008
(1)
Janeiro a dezembro
Abril a dezembro
(combinado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)
Operações no Caribe (Porto Rico e República Dominicana)
Lucro bruto ................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) .............................

31,9
38,5%

24,0
32,5%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2009
2008
(combinado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)
México
Lucro bruto ................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) .............................
(1)

8,2
50,6%

9,4
51,5%

Adquirimos a Aeroporto Shoppes em abril de 2008.
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Shopping centers
Nosso lucro bruto nas operações no segmento de shopping centers aumentou em R$5,3 milhões, ou 12,0% de
R$44,4 milhões em 2008 para R$49,7 milhões em 2009. A margem de contribuição para nosso segmento de
shopping centers aumentou de 24,4% em 2008 para 25,6% em 2009. Esse aumento na margem de contribuição
resultou principalmente das sinergias geradas por nossas cozinhas centralizadas.
A tabela abaixo apresenta informações adicionais sobre nosso lucro bruto e em relação ao nosso negócio de
shopping centers para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2009
2008
(combinado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)
Operações no Brasil
Lucro bruto ................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) .............................

49,7
25,6

44,4
24,4%

Outros
Em relação aos nossos outros segmentos, nosso lucro bruto aumentou em R$0,4 milhões, ou 2,0% de R$20,0 milhões
em 2008 para R$20,4 milhões em 2009. Esse aumento do lucro bruto como uma parcela de nossas receitas líquidas
desse segmento resultou principalmente da implementação de nossos programas de eficiência, incluindo sistemas de
controle e ferramentas de tecnologia da informação para controlar nossos estoques e produção, bem como ganhos de
escala resultante de nossa plataforma centralizada por nossa produção alimentícia e sistema de logística.
A tabela abaixo apresenta informações adicionais sobre o lucro bruto em relação ao nosso negócio em outros
segmentos para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2009
2008
(combinado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)
Operações no México
Lucro bruto ................................................................................................
Lucro bruto / receita líquida (margem de contribuição) .............................

20,4
42,6%

20,0
37,4%

Despesas comerciais
Nossas despesas comerciais aumentaram em R$5,5
milhões em 2009. Essas despesas representaram
respectivamente. O aumento em nossas despesas
marketing, com novas campanhas de marketing para
no segundo trimestre de 2009.

milhões, ou 90,6% de R$6,0 milhões em 2008 para R$11,5
1,3% e 1,7% da nossa receita líquida em 2008 e 2009,
comerciais resultou em parte das maiores despesas com
focar nosso negócio novamente após o surto do vírus H1N1

Despesas operacionais e administrativas
Nossas despesas operacionais e administrativas (excluindo amortização e depreciação) aumentaram em R$31,2
milhões ou 29,5% de R$105,8 milhões em 2008 para R$137,1 milhões em 2009. As despesas operacionais e
administrativas (excluindo amortização e depreciação) representaram 17,9% de nossa receita líquida em 2008 e
20,3% em 2009. O aumento em despesas operacionais e administrativas, em termos absolutos deve-se ao aumento
do volume do negócio da Companhia, que incorporou um exercício social completo do Frango Assado e das
operações no Caribe, comparado com somente quatro e nove meses respectivamente dessas operações em 2008. A
redução como um percentual da receita líquida resultou principalmente das sinergias associadas ao Frango Assado
junto com uma maior escala do negócio, o que diluiu os custos fixos quando comparando resultados ano a ano.
Adicionalmente, nossas despesas operacionais e administrativas foram impactadas negativamente quando
comparadas a 2008, devido ao fato de termos incorrido em 2009 em: (i) R$18,4 milhões referentes a despesas com
nossa primeira tentativa de IPO, a qual não foi completada; (ii) R$2,8 milhões em despesas relativas a propostas de
aquisições, que não completamos; (iii) R$2,7 milhões em despesas com fundo de garantia pago a antigos funcionários
que foram dispensados para reduzir a redundância no número de funcionários e (iv) R$3,7 milhões em despesas
relacionadas a baixa de imobilizado e multas de arrendamento relacionadas ao fechamento de algumas lojas.
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Receitas financeiras
Nossas receitas financeiras diminuíram em R$3,6 milhões ou 45,6% de R$7,9 milhões em 2008 para R$4,3 milhões
em 2009. As receitas financeiras representaram 1,5% e 0,6% da nossa receita líquida em 2008 e 2009,
respectivamente. Essa redução resultou do uso dos recursos excedentes na aquisição do Frango Assado em 2008.
Despesas financeiras
Nossas despesas financeiras aumentaram em R$8,3 milhões, ou 17,4% de R$43,0 milhões em 2008 para R$51,3
milhões em 2009. As despesas financeiras representaram 8,4% e 7,6% da nossa receita líquida em 2008 e 2009,
respectivamente. O aumento das despesas financeiras resultou principalmente da dívida adicional incorrida devido
às aquisições realizadas em 2008.
Outras receitas
Nossas outras receitas diminuíram em R$1,3 milhão, ou 11,2% de R$11,4 milhões em 2008 para R$10,2 milhões
em 2009. Outras receitas representaram 2,2% e 1,5% de nossa receita líquida em 2008 e 2009, respectivamente.
Esta redução resultou de negociações com os fornecedores durante 2008 para obter contratos de exclusividade
com o benefício de tais contratos totalmente refletidos em 2009.
Outras despesas
Nossas outras despesas reduziram em R$1,9 milhões ou 60,6% de R$3,1 milhões em 2008 para R$1,2 milhões em
2009. Outras despesas representaram 0,6% e 0,2% de nossa receita líquida em 2008 e 2009, respectivamente.
Esta redução resultou principalmente de uma classificação mais precisa de despesas e da implementação de
mecanismos da administração de controle das despesas, refletidas positivamente neste item.
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
Como resultado do exposto acima, registramos um lucro de R$1,6 milhões em 2008 antes do imposto de renda e da
contribuição social e um prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social de R$18,8 milhões em 2009.
Imposto de renda e contribuição social
As despesas com imposto de renda e contribuição social são baseadas nas despesas fiscais de nossas controladas
que operam em diferentes jurisdições tributáveis. Nossas despesas com imposto de renda e contribuição social
diminuíram em R$6,2 milhões, ou 30,8% de R$20,0 milhões em 2008 para R$13,9 milhões em 2009.
Essa redução resultou principalmente da amortização dos impostos diferidos relativos ao ágio sobre aquisições e
utilização do prejuízo líquido passível de compensação.
Prejuízo líquido do exercício
Nosso prejuízo líquido aumentou em R$14,3 milhões, ou 77,5% de R$18,4 milhões em 2008 para um prejuízo
líquido de R$32,7 milhões em 2009.
Informações selecionadas do fluxo de caixa
Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2010
2009
2008
(combinado)
(combinado)
(combinado)
(em milhões de R$, exceto percentuais)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
(antes de imposto de renda, contribuição social e juros pagos)...................
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento ...................................
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento .........
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95,3
(91,7)
150,5

107,4
(52,2)
(23,6)

80,7
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Fluxo de caixa das atividades operacionais
O caixa gerado pelas atividades operacionais (antes de impostos e juros pagos) totalizou R$95,3 milhões para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2010, comparado a R$107,4 milhões no mesmo período de 2009, o que
representou uma redução de R$12,2 milhões, ou 11,3%, principalmente devido ao aumento nos saldos das contas
a receber de clientes, e da redução nas contas a pagar aos fornecedores.
As despesas com serviços de dívida totalizaram R$40,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2010,
em comparação com R$51,1 milhões no mesmo período do exercício anterior. Uma redução de R$10,9 milhões, ou
21,3% principalmente devido ao pagamento de principal do empréstimo com o Banco Itau (Viena), e a
reestruturação da dívida com esse mesmo Banco no Brasil.
O caixa gerado das atividades operacionais (antes de impostos e juros pagos) totalizou R$107,4 milhões para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2009, em relação aos R$80,7 milhões no período de 2008, um aumento de
R$26,8 milhões, ou 33,2%, devido, principalmente, ao aumento na atividade do negócio relacionado a aquisição do
Frango Assado no quarto trimestre de 2008, bem como crescimento orgânico em nossos outros segmentos.
As despesas de serviços de dívida totalizaram R$51,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2009,
comparado a R$9,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2008, um aumento de R$41,2 milhões, ou
417,2%, principalmente devido a despesas de juros dos empréstimos obtidos para financiar as aquisições da Airport
Shoppers (anteriormente denominada Empresas Santana) em Porto Rico e do Frango Assado no Brasil.
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Os gastos de capital representam nossa principal atividade de investimento e podem ser divididas em duas
categorias principais: operações atuais e novas operações. A primeira categoria inclui gastos com reforma e
manutenção dos restaurantes existentes e a construção de novos. A segunda categoria consiste na aquisição de
novas companhias. Ao se considerar um investimento em uma nova rede de restaurantes ou concessão, focamos
no crescimento dos lucros como nosso principal critério de investimento.
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento totalizou R$91,7 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2010, comparado a R$52,2 milhões no mesmo período em 2009, o que significou um aumento de
R$39,6 milhões, ou 75,8%, principalmente devido as adições de ativo fixo, decorrentes da abertura de 31 novos
establecimentos em 2010.
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento totalizou R$52,2 milhões para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2009, comparado a R$477,8 milhões para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008, uma
redução de R$425,6 milhões, ou 89,1%, principalmente devido à aquisição da IMC Porto Rico e Frango Assado em
2008 e à reforma nas lojas de alimentos no varejo existentes e a abertura de novas lojas.
Adicionalmente à construção de novos restaurantes, esperamos investir na reforma e manutenção de nossos
Restaurantes existentes, incluindo alguns projetos de grande porte de reforma em cada ano. Atualmente não
estamos comprometidos com quaisquer pagamentos relacionados às novas concessões, mas pretendemos manter
nossa estratégia de expansão, e, dessa forma, tais pagamentos poderiam ser realizados.
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento totalizou R$150,5 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2010, comparado aos R$23,6 milhões aplicados no mesmo período em 2009, um aumento de R$174,0
milhões principalmente devido a contribuição de capital recebida no mês de junho de 2010 por R$183,4 milhões.
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento totalizou R$23,6 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2009, comparado aos R$445,4 milhões gerados no exercício findo em 31 de dezembro de 2008, uma
redução de R$469,0 milhões ou 105,3% devido a dívida incorrida para a aquisição do Frango Assado em 2008.
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Obrigações Contratuais
A tabela a seguir apresenta informações sobre nossas obrigações contratuais em 31 de dezembro de 2010 e nos
exercícios seguintes:
Obrigação Contratual
Dívidas Financeiras ...................................
Empréstimos Financeiros...........................
Empréstimos Operacionais ........................
Obrigações de Compra ..............................
Leasing Operacional ..................................
Total ..........................................................

2010
406.360
184
24.899
91.625
12.693
535.762

2011
272.014
0
28.625
101.015
13.984
415.637

459

2012
2013
(em milhares de R$)
196.865
129.235
0
0
30.251
31.346
82.513
49.007
14.330
14.814
323.959
224.402

2014

Após 2014

71.335
0
32.970
49.208
15.318
168.830

50.798
0
392.793
75.807
305.910
825.308
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

A Companhia não divulga ao mercado projeções ou estimativas de qualquer tipo, sejam operacionais, técnicas,
administrativas, financeiras ou de qualquer outro tipo.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

A Companhia não divulgou ao mercado projeções ou estimativas de qualquer tipo, sejam operacionais, técnicas,
administrativas, financeiras ou de qualquer outro tipo, nos últimos 3 exercícios sociais.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

Nossa administração é composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria, regidos pelo disposto na Lei
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ou Lei das Sociedades por Ações, e em nosso Estatuto Social.
a. Atribuições de cada órgão e comitê.
Conselho de Administração:
De acordo com o nosso Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que
lhe sejam atribuídas por lei: (a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (b) aprovar o planejamento
anual da Companhia, estabelecendo objetivos, metas e planos de negócio para cada área de atuação da
Companhia; (c) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições; (d) fiscalizar a gestão dos
Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; (e) deliberar sobre a emissão de ações da
Companhia, nos termos do Artigo 5º, Parágrafo Primeiro, do nosso Estatuto Social, bem como redução ou exclusão
do direito de preferência, nos termos do Artigo 6º do nosso Estatuto Social; (f) convocar a Assembleia Geral
Ordinária e, quando necessária, a Assembleia Geral Extraordinária, bem como determinar as situações em que
deverá haver aumento do prazo de convocação, nos termos do Artigo 13, Parágrafo Primeiro do nosso Estatuto
Social; (g) manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as demonstrações
financeiras do exercício social e examinar os balancetes mensais; (h) apreciar os resultados trimestrais das
operações da Companhia, bem como deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, na
forma prevista no nosso Estatuto Social e na lei; (i) determinar a realização de inspeções, auditoria ou tomada de
contas nas subsidiárias, controladas ou coligadas da Companhia; (j) escolher e destituir os auditores
independentes; (k) sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, deliberar sobre a emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações e sem garantia real; (l) definir lista tríplice de empresas especializadas em
avaliação econômica de empresas, para a preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia em caso de
cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado; (m) exercer outras atribuições legais ou
que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral; (n) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da
Companhia para cancelamento ou manutenção em tesouraria e, neste último caso, deliberar acerca da eventual
alienação; (o) aprovar qualquer aquisição, alienação ou oneração de bens ou direitos da Companhia, que não
sejam essenciais à condução das atividades da Companhia, cujo valor, considerado de forma individual ou
agregada, seja igual ou superior a R$5,0 milhões; (p) aprovar qualquer aquisição, alienação ou oneração de bens
ou direitos do ativo permanente da Companhia ou essenciais à condução das atividades da Companhia, cujo valor,
considerado de forma individual ou agregada, seja igual ou superior a R$25,0 milhões; (q) aprovar a outorga de
garantias a terceiros, cujo valor seja igual ou superior a R$25,0 milhões; (r) requerer a recuperação judicial ou
extrajudicial ou a falência da Companhia; (s) deliberar sobre a criação e supressão de controladas ou subsidiárias
integrais, e a participação da Companhia em outras sociedades, ou empreendimentos no País ou no exterior;
(t) aprovar emissão de notas promissórias para distribuição pública, estabelecendo seus termos e condições em
que a emissão será realizada; (u) outorgar opção de compra ou subscrição de ações a seus administradores ou
empregados da Companhia, sem direito de preferência para os acionistas, observado o plano aprovado pela
Assembleia Geral; (v) deliberar sobre qualquer transação ou transações sucessivas no período de 1 (um) ano cujo
valor seja igual ou superior a R$5,0 milhões entre a Companhia e (i) seus Acionistas Controladores, (ii) qualquer
pessoa física, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica que detenha, direta ou
indiretamente, o controle das pessoas jurídicas controladoras da Companhia, ou (iii) qualquer pessoa jurídica em
que quaisquer dos acionistas controladores, direta ou indiretamente, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro
grau, detenham participação societária. Independentemente do valor envolvido, todas as transações entre a
Companhia e as pessoas acima previstas devem ser realizadas em termos e condições comutativas de mercado.
Fica assegurado a qualquer membro do Conselho de Administração a possibilidade de requisitar uma avaliação
independente de qualquer transação prevista neste item; e (w) contratar financiamentos bancários ou qualquer
outra operação financeira e de crédito, inclusive através do Sistema Financeiro de Habitação, e ainda a celebração
de contratos e outros compromissos, bem como contrair obrigações com instituições de direito público ou privado,
desde que relativas à condução das atividades da Companhia, cujo valor seja igual ou superior a R$10,0 milhões.
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Diretoria:
A Diretoria tem as atribuições e os poderes que lhe forem conferidos por lei e pelo nosso Estatuto Social,
observadas as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração para assegurar o
regular funcionamento da Companhia, competindo-lhe, especialmente: (a) deliberar sobre a condução dos
negócios, conforme orientação fixada pelo Conselho de Administração, organizando planos gerais do
desenvolvimento da Companhia; (b) solucionar as dúvidas e divergências suscitadas no exercício das
competências de seus membros e conceder-lhes licenças; (c) autorizar a criação, transferência e encerramento de
filiais, agências, dependências, escritórios, depósitos e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia em
qualquer parte do território nacional ou no exterior; (d) apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administração,
o balancete econômico-financeiro e patrimonial detalhado, da Companhia e suas controladas; (e) apresentar
anualmente ao Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados
do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício
anterior; (f) observar e fazer cumprir o nosso Estatuto Social, bem como fazer cumprir as deliberações das
Assembleias Gerais e do Conselho de Administração; (g) representar a Companhia perante as repartições públicas
federais, estaduais e municipais, autarquias, empresas de serviços públicos e quaisquer outros órgãos do Poder
Público; (h) aprovar qualquer aquisição, alienação ou oneração de bens ou direitos que não sejam essenciais à
condução das atividades da Companhia, desde que tal aprovação não seja de competência do Conselho de
Administração da Companhia, de acordo com os limites estabelecidos em nosso Estatuto Social; (i) aprovar
qualquer aquisição, alienação ou oneração de bens ou direitos do ativo permanente da Companhia ou essenciais à
condução das atividades da Companhia, desde que tal aprovação não seja de competência do Conselho de
Administração da Companhia, de acordo com os limites estabelecidos em nosso Estatuto Social; (j) aprovar a
outorga de garantias a terceiros, desde que tal aprovação não seja de competência do Conselho de Administração
da Companhia, de acordo com os limites estabelecidos em nosso Estatuto Social; (k) contratar financiamentos
bancários ou qualquer outra operação financeira e de crédito, inclusive através do Sistema Financeiro de
Habitação, e ainda a celebração de contratos e outros compromissos, bem como contrair obrigações com
instituições de direito público ou privado, desde que relativas à condução das atividades da Companhia e que a
aprovação de tais atos não seja de competência do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com os
limites estabelecidos em nosso Estatuto Social; e (l) deliberar sobre qualquer transação ou transações sucessivas
no período de um ano entre a Companhia e (i) seus Acionistas Controladores, (ii) qualquer pessoa física, incluindo
o cônjuge e parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica que detenha, direta ou indiretamente, o controle das
pessoas jurídicas controladoras da Companhia, ou (iii) qualquer pessoa jurídica em que quaisquer dos acionistas
controladores, direta ou indiretamente, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, detenham participação
societária, desde que a aprovação de tal(is) ato(s) não seja de competência do Conselho de Administração da
Companhia, de acordo com os limites estabelecidos em nosso Estatuto Social. Independentemente do valor
envolvido, todas as transações entre a Companhia e as pessoas acima previstas devem ser realizadas em termos e
condições comutativas de mercado. Fica assegurado a qualquer membro do Conselho de Administração a
possibilidade de requisitar uma avaliação independente de qualquer transação prevista neste item.
Conselho Fiscal:
O Conselho Fiscal é um órgão societário composto de, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros, e igual
número de suplentes que funcionará em caráter não permanente, de modo independente de nossa administração e
de nossos auditores independentes.
b. Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês.
O Conselho Fiscal não é permanente e não está instalado.
c.

Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê.

Na data deste Formulário de Referência não possuíamos mecanismos de avaliação de órgãos e comitês.
d. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais.
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A Reunião do nosso Conselho de Administração realizada em 30 de novembro de 2009 fixou as atribuições dos
nossos diretores designadas da forma a seguir:
Diretor Presidente (CEO): (i) coordenar as ações dos demais Diretores, traçando diretrizes empresariais, jurídicas,
políticas, corporativa e institucionais no desenvolvimento das atividades da Companhia; (ii) manter os membros do
Conselho de Administração informados sobre as atividades comerciais da Companhia; (iii) planejar, executar e
administrar as atividades comerciais da Companhia; e (iv) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Conselho de Administração. No exercício de suas funções, o Diretor Presidente possuirá os poderes gerais de
administração e gerência da Companhia, necessários à condução regular das atividades sociais da Companhia,
nos limites previstos em seu Estatuto Social.
Diretor de Relações com Investidores: (i) nos representar perante os órgãos de controle e demais instituições que
atuam no mercado de capitais; (ii) representar a Companhia perante o público investidor prestando as informações
necessárias; (iii) monitorar o cumprimento das obrigações dispostas no Estatuo Social pelos acionistas da
Companhia e reportar à Assembleia Geral e ao Conselho de Administração, quando solicitado, suas conclusões,
relatórios e diligências; (iv) tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a
CVM; e (v) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor
Presidente. No exercício de suas funções, o Diretor de Relações com Investidores possuirá os poderes gerais de
administração e gerência da Companhia, necessários à condução regular das atividades sociais da Companhia,
nos limites previstos em seu Estatuto Social.
Diretor Geral de Operações do Brasil: (i) atuar em conjunto com o Diretor Presidente para o desenvolvimento e
realização dos objetivos da Companhia; (ii) exercer a coordenação operacional dos negócios da Companhia no
Brasil, buscando maximizar sinergias e resultados; (iii) substituir o Diretor Presidente nas suas ausências e
impedimentos. No exercício de suas funções, o Diretor Geral de Operações do Brasil possuirá os poderes gerais de
administração e gerência da Companhia, necessários à condução regular das atividades sociais da Companhia,
nos limites previstos em seu Estatuto Social.
Diretor Administrativo e Financeiro: (i) coordenar procedimentos de controles patrimoniais, controles internos e
gerenciais da Companhia; (ii) otimizar e gerir informações e os resultados econômico- ficanceiros da Companhia;
(iii) promover estudos e propor alternativas para o equilíbrio econômico e financeiro da Companhia; (iv) planejar,
executar e administrar as atividades financeiras da Companhia; (v) controlar o cumprimento dos compromissos
financeiros no que se refere aos requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das
operações, interagindo com os órgãos da Companhia e com as partes envolvidas; (vi) gerir os serviços de
tesouraria, incluindo elaboração de fluxos de caixa da Companhia; e (vii) exercer outras atribuições que lhe forem
cometidas pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente.
Diretor sem designação específica: (i) atuar em conjunto com o Diretor Presidente e o Diretor Geral de Operações
do Brasil para o desenvolvimento e realização dos objetivos da Companhia; (ii) exercer outras atribuições que lhe
forem cometidas pelo Conselho de Administração. No exercício de suas funções, o Diretor sem designação
específica possuirá os poderes gerais de administração e gerência da Companhia, necessários à condução regular
das atividades sociais da Companhia, nos limites previstos em seu Estatuto Social.
e. Mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e da
diretoria.
Na data deste Formulário, não possuímos mecanismos específicos de avaliação de desempenho dos membros do
nosso Conselho de Administração ou da Diretoria
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a. Prazos de convocação
A Lei das Sociedades por Ações exige que todas as nossas Assembleias Gerais sejam convocadas mediante três
publicações no Diário Oficial da União ou do Estado da nossa sede, e em outro jornal de grande circulação. Nossas
publicações são atualmente feitas no DOESP, veículo oficial do Governo do Estado de São Paulo, bem como no
jornal ”Valor Econômico”, sendo a primeira convocação realizada, no mínimo, 15 dias antes da Assembleia Geral, e
a segunda convocação, com oito dias de antecedência. A convocação deverá conter a ordem do dia e, no caso de
reforma do estatuto, a indicação da matéria. Nosso Estatuto Social prevê que, na hipótese da Assembleia Geral ter
por objeto operações que, por sua complexidade exijam maior prazo para que possam ser conhecidas e analisadas
pelos acionistas, o prazo de convocação será de até 30 dias.
A CVM poderá, todavia, em determinadas circunstâncias, mediante decisão fundamentada de seu Colegiado, a
pedido de qualquer acionista, e ouvida a Companhia: (i) aumentar para até 30 dias, a contar da data em que os
documentos relativos às matérias a serem deliberadas forem colocados à disposição dos acionistas, o prazo de
antecedência de publicação da primeira convocação, quando esta tiver por objeto operação que, por sua
complexidade, exijam maior prazo para que possam ser conhecidas e analisadas pelos acionistas; e (ii) interromper
por até 15 dias o curso do prazo de antecedência da convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a fim de
conhecer e analisar as propostas a serem submetidas à Assembleia Geral Extraordinária.
b. Competências
Nas Assembleias Gerais regularmente convocadas e instaladas, nossos acionistas estão autorizados a
deliberar sobre as matérias de sua competência, conforme previstas na Lei das Sociedades por Ações e no
nosso Estatuto Social. Compete exclusivamente aos nossos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária,
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras,
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos e eleger e destituir
os membros do conselho de administração e do conselho fiscal.
Uma Assembleia Geral Extraordinária pode ser realizada simultaneamente à Assembleia Geral Ordinária.
Compete aos nossos acionistas decidir exclusivamente em Assembleias Gerais, as seguintes matérias,
dentre outras:
x

reformar nosso Estatuto Social;

x

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado;

x

fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim
como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;

x

atribuir bonificações em ações;

x

decidir sobre eventuais grupamentos ou desdobramentos de ações em que se divide o capital subscrito
e integralizado;

x

aprovar planos de opção de compra de ações destinados aos membros da nossa Administração,
empregados ou pessoas naturais que nos prestem serviços ou a sociedades por nós controladas;

x

tomar anualmente as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras por
eles apresentadas;

x

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido
do exercício e a respectiva distribuição de dividendos e bonificações, bem como criação de quaisquer
reservas, exceto reserva legal;

x

deliberar a saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA;

x

deliberar sobre o cancelamento do nosso registro de companhia aberta;
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x

escolher a empresa especializada responsável pela determinação de nosso valor econômico para fins
das ofertas públicas previstas no Estatuto Social e no Regulamento do Novo Mercado, dentre as
empresas indicadas pelo Conselho de Administração;

x

autorizar a emissão de debêntures conversíveis em ações e/ou com garantia real;

x

suspender o exercício dos direitos de acionista que deixou de cumprir obrigação prevista em lei ou em
nosso Estatuto Social;

x

deliberar sobre a avaliação de bens com os quais um acionista pretende integralizar ações do nosso
capital social;

x

deliberar sobre a nossa transformação em uma sociedade limitada ou qualquer outro tipo de sociedade
previsto na legislação societária brasileira;

x

deliberar sobre a nossa fusão, incorporação em outra sociedade ou cisão;

x

deliberar sobre a nossa dissolução e liquidação, e a eleição e destituição dos liquidantes, bem como a
aprovação das contas por estes apresentadas e do Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante o
período de liquidação;

x

autorizar os membros da nossa Administração a confessar nossa falência ou apresentar pedido de
recuperação judicial ou extrajudicial; e

x

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo nosso Conselho de Administração.

c.

Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos
acionistas para análise

Os documentos relativos à assembleia geral estão disponíveis em nosso escritório, localizado na Rua Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n.º 2277, cj. 1803, 18º andar, CEP 01452-000, São Paulo/SP, ou nos endereços eletrônicos
www.internationalmealcompany.com/ri; www.cvm.gov.br; www.bmfbovespa.com.br.
d. Identificação e administração de conflitos de interesses.
Não adotamos um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas Assembleias Gerais,
aplicando-se as regras constantes na legislação brasileira, caso ocorra qualquer conflito de interesses.
A Lei das Sociedades por Ações prevê, por exemplo, que o acionista não poderá votar nas deliberações da
Assembleia Geral relativas ao laudo de avaliação de bens com os quais concorrer para a formação do capital social
e a aprovação de suas contas como administrador. Desta forma, os acionistas que puderem se beneficiar de modo
particular, ou em situações nas quais tiverem interesses conflitantes com o nosso, não poderão exercer seu
respectivo direito de voto.
A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o nosso é anulável;
o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a Companhia as vantagens que tiver
auferido. Os conflitos de interesse são identificados nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
e. Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
Não possuímos regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela administração para o exercício do
direito de voto nas Assembleias Gerais. Nossos acionistas podem ser representados na Assembleia Geral por
procurador constituído há menos de um ano que seja nosso acionista ou membro da nossa Administração, por
advogado ou por uma instituição financeira. Fundos de investimento devem ser representados pelo seu
administrador.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

f.

Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas, indicando
se a Companhia admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico

As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão provar a sua qualidade de acionista, e exibirão (i) se exigido,
documento hábil de sua identidade; e (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária.
Não admitimos procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
g. Manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
Não mantemos fóruns e/ou páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar
comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias.
h. Transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias.
Não transmitimos ao vivo o vídeo e/ou áudio das nossas Assembleias.
i.

Mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas.

Não aplicável, uma vez que não adotamos mecanismos, além daqueles previstos em lei, destinados a permitir a
inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas pelos nossos acionistas.
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12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76
Exercício Social

Publicação

Jornal - UF

Datas

31/12/2009

Demonstrações Financeiras

Diário Oficial do Estado e O Dia - SP

24/04/2010

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

Diário Oficial do Estado e O Dia - SP

30/04/2010

Demonstrações Financeiras

Diário Oficial do Estado e O Dia - SP

29/10/2009

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

Diário Oficial do Estado e O Dia - SP

30/10/2009

31/12/2008
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12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

a. Frequência das reuniões
As reuniões de nosso Conselho de Administração devem ser realizadas ao menos trimestralmente ou
sempre que necessário.
b. Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do
direito de voto de membros do conselho
Não possuímos acordo de acionistas na data deste Formulário de Referência.
c.

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Às hipóteses de conflitos de interesses aplicar-se-ão as regras constantes na legislação brasileira.
De acordo com o nosso Estatuto Social e a Lei das Sociedades por Ações, não poderá ser eleito como
administrador, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que tiver interesse conflitante com a nossa Companhia.
A lei proíbe o administrador de intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o nosso,
bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu
impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e
extensão do seu interesse. Não obstante, admite-se que o administrador contrate conosco em condições razoáveis
ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que contrataria com terceiros.
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12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

Nos termos do Contrato de Participação no Novo Mercado e do nosso Estatuto Social, nós, nossos
acionistas, os membros da nossa Administração, os membros do nosso Conselho Fiscal e a
BM&FBOVESPA obrigamo-nos a resolver, por meio de arbitragem perante a Câmara de Arbitragem, toda e
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre nós, relacionada ou oriunda, em especial, da
aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações, no nosso Estatuto Social, nas normas editadas pelo CMN, pelo Banco Central e pela
CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem e do Contrato de
Participação no Novo Mercado.

470

PÁGINA: 204 de 324

471

Profissão

CPF

Formado em Comércio Exterior

233.893.158-02

Administrador de Empresas

212.729.448-32

Administrador de Empresas

232.775.368-66

Contador

Engenheiro

021.619.897-66

Administrador de Empresas

234.047.668-22

Engenheiro Químico

234.043.388-63

José Francisco Gouvêa Vieira
62

Administrador de Empresas

234.543.888-64

Não exerce outros cargos.

36

Antonio Daniel Moya-Angeler Linares

Não exerce outros cargos.

57

Ernest George Bachrach

Não exerce outros cargos.

60

Juan Carlos Torres Carretero

O Sr. Sousa Santos é Diretor Financeiro de todas as subsidiárias da Companhia no Brasil.

40

Arsênio Marcos de Sousa Santos Neto

Não exerce outros cargos.

51

234.095.248-43

Administrador de Empresas

234.418.408-28

Julio Cesar Millan

38

Enrique Riesco Cano

Não exerce outros cargos.

38

Enrique Besalduch Gaitán

Não exerce outros cargos.

48

Joaquín Gonzalo Cardoner

Não exerce outros cargos.

39

Francisco Javier Gavilán Martin

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Idade

Nome

Pertence apenas ao Conselho de Administração

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de Administração

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de Administração

20 - Presidente do Conselho de Administração

Pertence apenas ao Conselho de Administração

19 -

Pertence apenas à Diretoria

19 -

Pertence apenas à Diretoria

19 -

Pertence apenas à Diretoria

19 -

Pertence apenas à Diretoria

12 - Diretor de Relações com Investidores

Pertence apenas à Diretoria

10 - Diretor Presidente / Superintendente

Pertence apenas à Diretoria

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração
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18/02/2011

18/02/2011

18/02/2011

18/02/2011

18/02/2011

18/02/2011

18/02/2011

31/03/2010

31/03/2010

12/11/2010

12/11/2010

21/09/2010

21/09/2010

22/10/2009

22/10/2009

22/10/2009

22/10/2009

22/10/2009

22/10/2009

Data de posse

Data da eleição

30/04/2013

Sim

30/04/2013

Sim

30/04/2013

Sim

30/04/2013

Sim

30/04/2011

Sim

30/04/2011

Sim

30/04/2011

Sim

30/04/2011

Sim

30/04/2011

Sim

30/04/2011
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Prazo do mandato
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Contador

117.307.901-78

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

18/02/2011

18/02/2011

18/02/2011

Data de posse

Data da eleição

Sim

30/04/2013

Sim

Foi eleito pelo controlador

Prazo do mandato

Versão : 1
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Enrique Riesco Cano. O Sr. Riesco é formado em Administração de Empresas pela Universidade de Wolverhampton, em Birmingham (Inglaterra), tendo cursado MBA em Coahing Executivo na Academia
Interamericana de Coaching (AIAC), no México. Possui mais de15 anos de experiência na área de Recursos Humanos, assim como em áreas de finanças e vendas. Sua experiência profissional abrange atuação como
Diretor e Gerente Geral de Head Hunting y Consultoria de Capital Humano em empresas internacionais sediadas na Europa y Mexico como Adecco S.A., por um período de 5 anos. Atuou também como Diretor Geral
da companhia Recursos 4 S.A., sendo um dos responsáveis pelo início das atividades da empresa, sua estruturação, supervisão, atuando nas principais áreas de serviços de Head Hunting y consultoria de Capital
Humano.
O Sr. Riesco não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração.

Enrique Riesco Cano - 234.418.408-28

Enrique Besalduch Gaitán. O Sr. Besalduch é formado em Relações Trabalhistas pela Universitat Pompeu Fabra em Barcelona, tendo cursado um programa de desenvolvimento executivo na ESADE Business School
também em Barcelona. Possui vasta experiência em prestação de serviços e concessões na área alimentícia, tendo trabalhado como Diretor Comercial e Supervisor de Operações na Áreas Argentina S.A. Na
Companhia, o Sr. Besalduch é responsável por nossas políticas e diretrizes operacionais gerais das operações no Brasil. Também ocupou o cargo de Diretor de Desenvolvimento na Companhia antes de ser nomeado
CEO para o Brasil, em 22 de outubro de 2009.
O Sr. Besalduch não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração.

Enrique Besalduch Gaitán - 232.775.368-66

Joaquín Gonzalo Cardoner. O Sr. Cardoner é formado em Administração de Empresas pela Universidad Catolica Argentina em Buenos Aires e possui mestrado em Administração de Empresas pela INSEAD Business
School na França. Possui mais de 25 anos de experiência, sendo 15 anos em cargos executivos seniores de companhias no Brasil. Ocupou, entre outros, o cargo de CFO da subsidiária Argentina da Alpargatas no
Brasil, foi Diretor Financeiro e de Operações na Bertelsmann Music Group (BMG) no Brasil, e Diretor Financeiro e de Operações na Warner Music no Brasil. Também foi sócio da Stratus Investimentos, empresa
brasileira de private equity. Também trabalhou na área de desenvolvimento de negócios, tendo papel de liderança no início das operações da subsidiária Argentina da Alpargatas no Brasil e no desenvolvimento do
negócio digital da Warner Music no Brasil. Na Companhia, o Sr. Cardoner é responsável pelo estabelecimento e organização de nossa área de comunicação e relação com investidores. Antes de ser eleito Diretor de
Relações com Investidores da Companhia, em 22 de outubro de 2009, foi nosso CFO.
O Sr. Cardoner não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração.

Joaquín Gonzalo Cardoner - 212.729.448-32

Francisco Javier Gavilán Martin. O Sr. Gavilán é formado em Comércio Exterior pela Florida Atlantic University e possui especialização na área de alimentos e bebidas, bem como em gestão financeira pelo Kellogg
School of Management e Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabalhou por mais de 20 anos em operações de gestão do setor de alimentos e bebidas em cinco países, especializando-se na área de concessões
(aeroportos e auto-estradas) e em ideias-conceito no setor de alimentação. Desde 2006, é o CEO da Companhia, sendo responsável pela execução das políticas e diretrizes operacionais gerais das operações globais
da Companhia, de forma consistente com os objetivos estabelecidos pelo Conselho de Administração. Antes de ingressar na Companhia, trabalhou durante 11 anos para a operadora francesa de serviços de
alimentação Elior (do Grupo Areas), no desenvolvimento de suas operações no Chile, Argentina e México. Também atuou como CEO para as operações dos Estados Unidos na Aerocomidas e também atuou como
CEO para as operações da Aerocomidas no México.
O Sr. Gavilán não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração.

Francisco Javier Gavilán Martin - 233.893.158-02

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

Não exerce outros cargos.

55

José Lucas Ferreira de Melo

Não exerce outros cargos.

011.531.107-68

Advogado

Profissão

CPF

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Idade

Nome

12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

473

Versão : 1

José Lucas Ferreira de Melo - 117.307.901-78
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José Francisco Gouvêa Vieira. O Sr. Gouvêa Vieira é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Possui também mestrado (LLM) pela Columbia University. É sócio do Gouvêa Vieira
Advogados desde 1971, além de Cônsul Honorário do Marrocos no Rio de Janeiro, desde 2008 e presidente da Wilson Sons Comércio e Indústria e Agência de Navegação Ltda. e da Wilson, Sons de Administração e
Comércio. Presidente do Conselho de Administração de Ocean Wilsons (Investments) Limited (Hamilton, Bermuda), Ocean Wilsons Holdings Limited (Hamilton, Bermuda) e Wilson Sons Limited (Hamilton, Bermuda). O
Sr. Gouvêa Vieira, também, ocupa cargo de membro do Conselho de Administração da Boa Esperança S.A., Saveiros Camuyrano – Serviços Marítimos S.A., Banco PSA Finance Brasil S.A., PSA Finance S.A.
Arrendamento Mercantil, Squanto (Cayman) Limited, Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., Associação de Amizade e Cooperação Brasil Marrocos - AACBM, Cetip Educacional, OAO Gazprom Brasil e Gazprom
Brasil Exploração e Produção de Petróleo. Membro do Conselho Consultivo da Violy & Co (Investment Bank NY), Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda., Associação dos Amigos do Museu Paço Imperial e
Columbia Latin American Business and Law Association e, ainda, membro do Comitê de Governança Corporativa da AMCHAM.
O Sr. Gouvêa Vieira não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração.

José Francisco Gouvêa Vieira - 011.531.107-68

Antonio Daniel Moya-Angeler Linares. O Sr. Moya é formado em Administração de Empresas pela Universidad Pontificia Comillas de Madri, com especialização em Administração Financeira pela MIT Sloan School of
Administration de Cambridge, Massachussets. No período entre 1996 e 1998, atuou como analista financeiro na área de Finanças Corporativas da Arthur Anderson, em Madri. Associou-se à Advent International em
1998 e desde aquela época exerce suas atividades na empresa, tendo iniciado seu trabalho nas áreas de aquisições e reestruturações. Também ocupou o cargo de associado sênior, tendo atuado nas áreas de
projetos de infra-estrutura, ambos na Cidade do México. Atualmente é diretor da Advent International, atuando nas áreas de private equity, aquisições, com destaque em importantes operações e conquistas da
empresa.
O Sr. Moya não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração.

Antonio Daniel Moya-Angeler Linares - 234.543.888-64

Ernest George Bachrach. O Sr. Bachrach é formado em Engenharia Química pela Lehigh University e possui mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Harvard. Possui mais de 22 anos de
experiência em investimentos em private equity internacional. Ingressou nos escritórios da Advent International de Londres como sócio em 1990. Desde 1995, gerencia o programa de investimentos da Advent para a
América Latina como Diretor Presidente da América Latina e sócio-sênior e membro da diretoria da Advent International Corporation. Atualmente é membro do Conselho de Administração da Dufry Ltd., da Dufry South
America, da Advent International Corporation, da Bunge Group Ltd., da Impactos, do Grupo Gayosso, da Hipotecaria Casa Mexicana, da Frecuencia y Cobertura en Medios S.A. de C.V., do Nuevo Banco Comercial, da
Controladora Milano S.A. de C.V., da Latin America Airport Holding Ltd. e da Scitum Integracion, S.A. de C.V. É também membro do Conselho de Administração do Lauder Institute da Wharton Business School.
O Sr. Bachrach não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração.

Ernest George Bachrach - 234.043.388-63

Juan Carlos Torres Carretero. O Sr. Torres possui mestrado em Física pela Universidad Complutense de Madrid e em Administração de Empresas pelo Massachusetts Institute of Technology’s Sloan School of
Management. Possui vasta experiência na área de gestão de investimentos de private equity. Ingressou como sócio da Advent International em 1988. Anteriormente, trabalhou por cinco anos como consultor da
empresa McKinsey & Co., foi Diretor Presidente da Seapharm Inc. e fundador da Pharmamar, onde explorou agentes marinhos orgânicos para fins farmacêuticos. Desde 1995, atua como diretor comercial e sóciosênior da Advent International, onde é responsável pelas atividades de investimentos na América Latina. Atualmente, é Presidente do Conselho de Administração da Dufry AG e da Latin America Airport Holdings Ltd., é
membro dos Conselhos de Administração da Dufry South America, do Grupo Aeroplazas, da Inmobiliaria Fumisa, da Controladora Milano S.A. de C.V., da International Postal Service, da Nuevo Banco Comercial do
Uruguai, da Aerodom, do Grupo Gayosso, da Constructora e Inmobiliaria Xalitic, da Prestadora de Servicios Fumisa, da Transportes Aereos de Xalapa, da Aerolocales, da Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios,
da Promoción Inmobiliaria y Comercial de Aeropuertos, da Hipotecaria Mexicana, da Latin American Airport Holding Ltd. O Sr. Torres não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos
de administração.

Juan Carlos Torres Carretero - 234.047.668-22

Arsênio Marcos de Sousa Santos Neto. O Sr. Sousa Santos é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo cursado MBA Executivo em Finanças no IBMEC e MBA em
Varejo na FIA (São Paulo). Possui mais de 18 anos de experiência relacionada aos segmentos varejo, food service e serviços. Sua experiência internacional inclui atuação em vários países da América Latina e nos
Estados Unidos. Na Companhia o Sr. Sousa Santos é responsável pelas políticas e diretrizes administrativo-financeiras de nossas subsidiárias no Brasil desde 04 de junho de 2009, quando foi nomeado CFO para as
nossas operações no país. Foi nomeado para o cargo de diretor da IMC Holdings SA em 31 de março de 2010. Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração.
O Sr. Sousa Santos não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração.

Arsênio Marcos de Sousa Santos Neto - 021.619.897-66

Julio Cesar Millan. O Sr. Millan é formado em Contabilidade e possui mestrado em Administração Internacional de Empresas pela St. Thomas University em Miami. Trabalha há mais de 30 anos nas áreas de
contabilidade e controladoria. Ocupou o cargo de Corporate Controller na Panamerican Beverages, Inc., de CFO no Grupo Puma Energy, de Controller Regional na Brightsar Corporation e de Diretor de Finanças na
Office Depot. O Sr. Millan não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração.
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José Lucas Ferreira de Melo. O Sr. Ferreira de Melo é formado em contabilidade. Ocupou diversas posições na PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, de 1979 a 1991, e foi sócio da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes de 1993 a 1997. Em 1992, foi Diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Entre 1999 e 2009 ele foi Diretor Executivo e posteriormente Vice-Presidente do
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. e Unibanco Holdings S.A. O Sr. Ferreira de Melo exerceu o cargo de membro do Conselho de Administração da Dufry South America Ltd. de abril de 2009 até março de
2010. Atualmente o Sr. Ferreira de Melo ocupa os cargos de vice-presidente do conselho de administração da Diagnósticos da América S.A. - DASA, membro do conselho de administração da Dufry AG, companhia
aberta listada no Brasil através de Brazilian Depositary Receipts ("BDRs") e membro do comitê de auditoria do Banco Bradesco S.A. O Sr. Ferreira de Melo não possui condenação criminal ou administrativa que o
impeça de exercer cargos de administração.
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12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de
remuneração
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário de Referência a Companhia não possuía comités instalados ou previstos em seu Estatuto Social.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco relacionados a administradores, controladas e controladores da
Companhia.

476

PÁGINA: 210 de 324

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos últimos três exercício sociais.

477

PÁGINA: 211 de 324

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

A Companhia possui uma apólice de seguro do ramo de responsabilidade civil para Conselheiros, Diretores ou
Administradores (D&O), contratada pela Companhia com a seguradora Zurich Brasil Seguros S.A. (Brasil), com
limite máximo de indenização no valor de R$60,0 milhões e cobertura para indisponibilidade de bens e “penhora
online”, responsabilidades estatutárias, multas e penalidades civis, despesas de publicidade, danos ambientais,
erros e omissões na prestação de serviços profissionais, entre outras. Para o México, a Companhia também possui
uma apólice de seguro do ramo de responsabilidade civil para Conselheiros, Diretores ou Administradores (D&O),
contratada pela subsidiaria da Companhia naquele país, contratada pela seguradora Royal & SunAlliance Seguros
(México), SA de CV. Ademais, o Conselho de Administração aprovou um Indemnity Agreement para os Diretores
da Companhia.
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12.12 - Outras informações relevantes

Nossas Práticas de Governança Corporativa e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC
Segundo o IBGC, governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas,
envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, diretoria, auditores independentes e
conselho fiscal. Os princípios básicos que norteiam esta prática são: (i) transparência; (ii) eqüidade; (iii) prestação
de contas (accountability); e (iv) responsabilidade corporativa.
Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar não só o
desempenho econômico-financeiro da companhia, mas também todos os demais fatores (ainda que intangíveis)
que norteiam a ação empresarial. Por eqüidade entende-se o tratamento justo e igualitário de todos os grupos
minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. O accountability, por sua vez, caracteriza-se pela
prestação de contas da atuação dos agentes de governança corporativa a quem os elegeu, com responsabilidade
integral daqueles por todos os atos que praticarem. Por fim, responsabilidade corporativa representa uma visão
mais ampla da estratégia empresarial, com a incorporação de considerações de ordem social e ambiental na
definição dos negócios e operações.
Dentre as práticas de governança corporativa que adotamos, destacamos as seguintes:
x

capital social da Companhia dividido somente em ações ordinárias, proporcionando direito de voto a todos
os acionistas;

x

além das atribuições previstas na Lei de Sociedades por Ações, a Assembleia Geral de acionistas tem
competência para deliberar sobre: (a) eleger ou destituir, a qualquer tempo, conselheiros de administração e
conselheiros fiscais; (b) fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; (c) reforma do Estatuto Social; (d)
atribuição de bonificação em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos em ações; (e)
planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos administradores e empregados da
Companhia, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas
direta ou indiretamente pela Companhia; (f) proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do
lucro do exercício e a distribuição de dividendos; (g) a saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; (h) o
cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM, ressalvado o disposto no Estatuto Social; (i)
escolha de empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação das ações da
Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, conforme
previsto no Estatuto Social, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração; e (j) qualquer
matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração;

x

manutenção e divulgação de registro contendo a quantidade de ações que cada sócio possui, identificando-os
nominalmente;

x

obrigatoriedade na oferta de compra de ações que resulte em transferência do controle societário a todos os
sócios e não apenas aos detentores do bloco de controle. Todos os acionistas devem ter a opção de vender
suas ações nas mesmas condições. A transferência do controle deve ser feita a preço transparente. No caso de
alienação da totalidade do bloco de controle, o adquirente deve dirigir oferta pública a todos os acionistas nas
mesmas condições do controlador (tag-along);

x

contratação de empresa de auditoria independente para análise de seus balanços e demonstrativos financeiros;

x

previsão estatutária para instalação de um Conselho Fiscal;

x

escolha do local para a realização da Assembleia Geral de forma a facilitar a presença de todos os sócios ou
seus representantes;

x

clara definição no Estatuto Social (a) da forma de convocação da Assembleia Geral, e (b) da forma de eleição,
destituição e tempo de mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;

x

transparência na divulgação pública do relatório anual da administração;

x

livre acesso às informações e instalações da companhia pelos membros do Conselho de Administração; e
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x

resolução de conflitos que possam surgir entre a Companhia, seus acionistas, seus administradores e membros
do Conselho Fiscal, por meio de arbitragem.

Exercício Social
31/12/2010 ....................................................

Publicação

Jornal – UF

Datas

Demonstrações financeiras

Diário Oficial – SP

18/02/2011
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

a. objetivos da política ou prática de remuneração
A política de remuneração para os diretores estatuários e não estatuários tem como base o equilíbrio entre a
estratégia de negócios, interesses dos acionistas e práticas de mercado. Busca, além da retribuição justa e reflexa
do desempenho, a alavancagem de resultados para a Companhia, a retenção de nossos administradores e a
recompensa para os nossos executivos pelo atingimento de metas financeiras e operacionais e pela criação
de valor. É coerente com a remuneração adotada pelo nosso setor e possibilita a atração e valorização de
nossos profissionais.
b. composição da remuneração
i.

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração:
Os membros do nosso Conselho de Administração não recebem qualquer tipo de remuneração, exceto os
conselheiros independentes que recebem remuneração fixa. No exercício social de 2011, possuímos apenas
2 membros independentes. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, apenas 1 (um) membro
independente do Conselho de Administração recebeu remuneração. Desta forma, os valores refletidos na tabela do
item 13.16, relativa ao ano de 2010, referente ao Conselho de Administração, têm como base apenas a
remuneração deste único membro independente do Conselho de Administração para o ano de 2010.
Diretoria:
A remuneração dos nossos Diretores Estatutários é paga a título de pró-labore e é composta por dois elementos:
x

Remuneração fixa, cujo objetivo é refletir a responsabilidade de cada cargo, em linha com a política global de
remuneração e com os parâmetros praticados pelo mercado; e

x

Remuneração variável de curto prazo, cujo objetivo é premiar o atingimento de metas financeiras e operacionais
anuais da Companhia, da área de responsabilidade com administrador e o desempenho individual.

Conselho Fiscal:
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Conselho Fiscal instalado.
ii.

Qual a proporção de cada elemento na remuneração total

Conselho de Administração:
Nosso conselheiro independente recebe um salário fixo como remuneração.
Diretoria:
A participação de cada um dos elementos listados acima na remuneração global dos nossos Diretores Estatutários
obedece a porcentagem abaixo:
Elemento

Porcentagem

Salário base .......................................................................................................................................
Remuneração variável de curto prazo ...............................................................................................
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Conselho Fiscal:
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Conselho Fiscal instalado.
iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
O salário base da Diretoria (tanto estatutária, quanto não estatutária) é reajustado de acordo com o desempenho de
cada administrador, de acordo com os indicadores de desempenho descritos abaixo (meritocracia). A bonificação
de nossos administradores é calculada de acordo com o atingimento das metas financeiras, metas internas
de nossos resultados e metas individuais de cada administrador, limitado a 14,5 salários base por ano (targets),
sendo esses targets estabelecidos de acordo com a função de cada administrador, e sem considerar
bonificação específicas que podem ser realizadas em casos de projetos específicos que envolvam a Companhia,
tais como private placements e aquisições. Já os benefícios são reajustados uma vez por ano na data
de vencimento dos contratos.
iv. Razões que justificam a composição da remuneração
Analisamos nossa performance e o desempenho de nossos administradores para manter uma remuneração com as
práticas de mercado, adequadas a qualidade de nossos executivos e dentro de nossas possibilidades financeiras.
As razões que justificam a composição da remuneração são o incentivo na melhoria da nossa gestão e a
permanência de nossos executivos, visando ganhos pelo comprometimento com os resultados de longo prazo e ao
desempenho no curto prazo.
c.

Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento
da remuneração

Nós bonificamos a Diretoria com base na avaliação de critérios de desempenho. Levamos em consideração o
indicador de desempenho de resultados financeiros obtidos por nós durante o ano, para a determinação do
montante total a ser distribuído a título de bonificação. Além da avaliação global da performance da Companhia no
período, são considerados também indicadores de desempenho individuais, tais como o alcance de metas e
cumprimento de tarefas pré-determinadas para cada administrador. Ainda, as competências de cada indivíduo
tornam-se um fator adicional na sua remuneração, uma vez que procuramos reconhecer seus talentos e retê-los.
d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
A remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho da seguinte maneira:
analisamos nossa performance e o desempenho de nossa Diretoria regularmente através de uma avaliação formal
de desempenho ao final de cada ano, de forma a acompanhar o atingimento das metas, da Companhia e
individuais, calculando o aumento do salário base e o valor da bonificação de acordo com o merecimento de cada
administrador.
e. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo
A nossa política de remuneração se alinha com os nossos interesses de curto, médio e longo prazo na medida em
que atrela a Diretoria a metas financeiras, metas internas de resultados da Companhia e metas individuais, todas
voltadas ao nosso plano de negócios.
f.

Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos

Parte da remuneração paga pela Companhia à Administração é feita através da controlada RA Catering Ltda.,
sendo que alguns de nossos Administradores também são representantes legais da RA Catering.
g. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal
como alienação do controle societário da Companhia
Não há remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de eventos societários específicos, tal como a alienação
do nosso controle societário.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2010 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

5,00

8,00

13,00

201.600,00

3.014.017,00

3.215.617,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

5.113.359,00

5.113.359,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

201.600,00

8.127.376,00

8.328.976,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Remuneração variável

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2009 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

5,00

4,00

9,00

201.600,00

362.192,00

563.792,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

1.422.900,00

1.422.900,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

201.600,00

1.785.092,00

1.986.692,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Remuneração variável

Total da remuneração
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

Exercício Social a se encerrar em 31 de dezembro de 2011 (estimado)
Conselho de
Diretoria
Administração
Conselho Fiscal
Estatutária
Total
(em R$, exceto número de Administradores)
Nº de membros ......................................
Remuneração Variável (Pró-labore) .......
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração ..............................
Valor máximo previsto no plano
de remuneração ..............................
Valor previsto no plano de
remuneração caso as metas
estabelecidas fossem atingidas .......
Valor efetivamente reconhecido .........

5

6

–

11

–

0

–

0

–

10.481.919,00

–

10.481.919,00

–

10.481.919,00

–

10.481.919,00

–

–

–

–

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2010
Conselho de
Diretoria
Administração
Estatutária
Conselho Fiscal
(em R$ mil, exceto número de Administradores)
Nº de membros ...............................
Remuneração Variável
(Pró-labore)
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração .............
Valor máximo previsto no
plano de remuneração .............
Valor previsto no plano
de remuneração caso
as metas estabelecidas
fossem atingidas ......................
Valor efetivamente
reconhecido .............................

5

8

–

13

–

0

–

0

–

6.700.000,00

–

6.700.000,00

–

6.700.000,00

–

6.700.000,00

–

5.113.359,00

–

5.113.359,00

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2009
Conselho de
Diretoria
Administração
Estatutária
Conselho Fiscal
(em R$ mil, exceto número de Administradores)
Nº de membros ...............................
Remuneração Variável
(Pró-labore)
Valor mínimo previsto
no plano de remuneração ........
Valor máximo previsto no
plano de remuneração .............
Valor previsto no plano
de remuneração caso
as metas estabelecidas
fossem atingidas ......................
Valor efetivamente
reconhecido ..............................

Total

Total

5

8

–

13

–

0

–

0

–

1.422.900,00

–

1.422.900,00

–

–

–

–

–

1.422.900,00

–

1.422.900,00
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

a. Termos e condições gerais
No âmbito do Plano de Direito de Ações da Companhia, administradores, empregados em função de supervisão e
prestadores de serviços da Companhia ou de suas subsidiárias (“Beneficiários” e “Plano”, respectivamente) são
elegíveis a receber direitos de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Direitos de Ações”).
A princípio, todos os administradores, empregados e prestadores de serviços da Companhia ou de suas
subsidiárias são elegíveis a participar do Plano.
O Plano foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de fevereiro de 2011. O Plano é
administrado pelo Conselho de Administração, que tem amplos poderes para sua organização e a outorga de Direitos
de Ações, observados os limites impostos pelo Plano. O Conselho de Administração é responsável por realizar
outorgas de Direitos de Ações, estabelecendo os termos e condições específicos aplicáveis à cada outorga, definindo
(i) a porcentagem de direitos sendo outorgados para cada Beneficiário; (ii) as condições para o exercício do Direito de
Ações e aquisição das ações; (iii) o prazo final para exercício do Direito de Ações; e (iv) o preço de exercício e
condições de pagamento. Os Beneficiários devem celebrar com a Companhia um Contrato de Direito de Compra de
Ações (“Contrato de Direito de Ações”), por meio dos quais os Beneficiários têm o direito de comprar ações de
emissão da Companhia, de acordo com os termos e condições do Plano. O Contrato de Direito de Ações pode prever
condições específicas aplicáveis a determinado Beneficiário. A regra geral é que o preço de exercício dos Direitos de
Ações será equivalente a R$0,15 por ação ordinária de emissão da Companhia (“Preço de Exercício”).
O número de ações de emissão da Companhia que podem ser adquiridas ou subscritas pelos Beneficiários nos
termos do Plano deve ser calculado pelo Conselho de Administração, após a ocorrência de um Evento de Liquidez
(conforme definido abaixo). Ocorrendo (i) a venda ou alienação, em uma ou em série de operações correlatas,
dos negócios, ativos e obrigações da Companhia pelo acionista controlador a qualquer pessoa ou companhia
(inclusive um grupo), com exceção dos acionistas da Companhia ou de suas afiliadas ou subsidiárias; e/ou
(ii) qualquer pessoa ou companhia (inclusive um grupo), com exceção dos acionistas da Companhia ou de suas
subsidiárias que se torne titular, direta ou indiretamente, de pelo menos 10% das ações da Companhia, inclusive por
meio de incorporação, fusão ou outra forma; e/ou (iii) uma oferta pública de distribuição secundária de ações da
Companhia; e/ou (iv) qualquer operação em que o acionista controlador transfira as ações da Companhia e de sua
titularidade a qualquer terceiro (“Evento de Liquidez”), o Conselho de Administração concederá aos Beneficiários
determinada quantidade de ações calculada de acordo com a fórmula descrita no Plano.
b. Principais objetivos do plano
O Plano tem por objetivo permitir que administradores, empregados ou prestadores de serviços da Companhia ou
de suas subsidiárias, adquiram ações de emissão da Companhia, a fim de: (i) possibilitar que a Companhia ou suas
subsidiárias retenham os administradores, empregados ou prestadores de serviços; (ii) estimular que cada
empregado alcance seu mais alto nível de desempenho e desenvolvimento profissional, enquanto membro da
equipe de gestão; (iii) promover os interesses financeiros de longo prazo e crescimento da Companhia, atraindo,
motivando e retendo pessoas com formação, experiência e capacidade que lhes permitam contribuir
substancialmente para o sucesso dos negócios da Companhia; (iv) motivar os empregados, por meio de incentivos
de crescimento com metas de longo prazo; (v) alinhar os interesses da Companhia ou dos acionistas e de suas
subsidiárias aos dos seus administradores, empregados e prestadores de serviços; e (vi) promover a expansão, o
êxito e a consecução do objetivo social da Companhia.
c.

Forma como o plano contribui para esses objetivos

Ao possibilitar que os empregados, administradores e prestadores de serviços da Companhia ou de suas
subsidiárias se tornem acionistas da Companhia em condições potencialmente diferenciadas, espera-se que estes
tenham fortes incentivos para comprometer-se efetivamente com a criação de valor e exerçam suas funções de
maneira a integrar-se aos interesses dos acionistas, aos objetivos sociais e aos planos de crescimento da
Companhia, assim maximizando seus lucros. O oferecimento de Direitos de Ações estimula os Beneficiários, ainda,
por meio do comprometimento de seus recursos próprios, a buscar a valorização imediata das ações, sem,
contudo, comprometer o crescimento e a valorização futura das ações, igualmente relevantes em face do modelo
adotado. Atinge-se, ainda, por meio do modelo o compartilhamento dos riscos e dos ganhos da Companhia, por
meio da valorização das ações adquiridas no âmbito do Plano. Adicionalmente, o modelo adotado espera ser eficaz
como mecanismo de retenção de administradores e empregados, em face, principalmente, do compartilhamento da
valorização das ações da Companhia.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

d. Como o plano se insere na nossa política de remuneração
O Plano insere-se na política de focar a remuneração dos administradores, empregados e prestadores de serviços
em componentes variáveis, atrelados ao desempenho da Companhia.
e. Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo
As outorgas realizadas com base no Plano trazem mecanismos que permitem o alinhamento de interesses dos
administradores em diferentes horizontes de tempo. O Beneficiário tem como incentivo, desde o curto prazo, o
exercício dos Direitos de Ações a preço inferior que o potencial valor de mercado das ações da Companhia,
fazendo com que o Beneficiário atue constantemente em prol da valorização de tais ações.
f.

Número máximo de ações abrangidas

A quantidade máxima de ações que podem ser objeto de Direitos de Ações é equivalente a 5,0% das ações
representativas do capital social da Companhia. Na data deste Formulário de Referência, esta quantia corresponde
a 2.987.214 ações ordinárias de emissão da Companhia.
g. Número máximo de opções a serem outorgadas
Cada Direito de Ações assegura ao Beneficiário o direito de adquirir uma ação ordinária da Companhia. Sendo
assim, a quantidade de direitos outorgados está atrelada ao limite de diluição descrito no item “f”acima. Na data
deste Formulário de Referência, esta quantia corresponde a 1.179.288 Direitos de Ações.
h. Condições de aquisição de ações
O Preço de Exercício é de R$0,15 por ação ordinária. Adicionalmente, a Companhia poderá financiar a aquisição
e/ou subscrição das ações pelo Beneficiário conforme previsto no Plano.
i.

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

O Preço de Exercício foi definido e deliberado pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia geral
extraordinária realizada em 15 de fevereiro de 2011.
j.

Critérios para fixação de prazo de exercício

O prazo de exercício é definido individualmente quando da celebração do Contrato de Compra de Ações com
cada Beneficiário.
k.

Forma de liquidação

As ações correspondentes aos Direitos de Ações exercidos pelos Beneficiários são emitidas e o aumento de capital
correspondente, sempre no limite do capital autorizado, é homologado pelo Conselho de Administração.
A Companhia também pode utilizar-se de ações mantidas em tesouraria para fazer frente ao exercício dos Direitos
de Ações. A regra geral é que o preço de exercício seja pago à vista, no ato da subscrição ou aquisição das ações
correspondentes.
l.

Restrições à transferência das ações

Não aplicável.
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m. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
A ocorrência das circunstâncias descritas a seguir causará a extinção ou alteração dos Direitos de Ações:
(a) o Direito de Ações outorgado ao Beneficiário que completar pelo menos três anos de serviços, mas que decidir
unilateralmente encerrar seus Serviços Contínuos (nos termos do Plano) antes da aquisição integral (vesting)
dos seus Direitos de Ações, perderá 50% da parcela dos Direitos de Ações não adquiridos (unvested). Os 50%
remanescentes do total dos Direitos de Ações outorgado a tal Beneficiário mas não adquiridos (unvested) serão
concedidos (vested) caso o Evento de Liquidez ocorra num prazo de 24 meses após ao encerramento dos
Serviços Contínuos (nos termos do Plano) (ou outro período conforme determinado no Contrato de Direito de
Ações do Beneficiário), todavia somente com relação à porcentagem equivalente às participações ou aos ativos
representados pelo Evento de Liquidez. Caso os 50% remanescentes do total do Direito de Ações outorgado a
tal Beneficiário não for integralmente adquirido pelo fato de a porcentagem de participação ou ativos
representada pelo Evento de Liquidez ser inferior a 100%, a parcela não adquirida dos 50% remanescentes do
total do Direito de Ações concedido a tal Beneficiário permanecerá em circulação e não concedida, sujeita a
futuras outorgas de acordo com o Plano, mediante a ocorrência, se houver, de qualquer outro Evento de
Liquidez num prazo de 24 meses (ou qualquer outro período conforme indicado no Contrato de Direito de Ações
do Beneficiário) posteriormente ao encerramento dos Serviços Contínuos;
(b) Caso os Serviços Contínuos (nos termos do Plano) do Beneficiário sejam encerrados pela Companhia
anteriormente ao Evento de Liquidez, o Direito de Ações concedido e detido por tal Beneficiário não será
cancelado no momento em que o Beneficiário deixar de prestar os Serviços Contínuos (nos termos do Plano);
pelo contrário, permanecerá vigente por um período de 24 meses e posteriormente será adquirido mediante a
ocorrência do Evento de Liquidez dentro do período de 24 meses da mesma forma como se o Beneficiário
continuasse a prestar Serviços Contínuos (nos termos do Plano) durante tal período. Qualquer pagamento
relacionado será efetuado nas mesmas datas e com base na mesma proporção descritas no Plano. Caso o
Evento de Liquidez não tenha ocorrido no prazo de 24 meses posteriormente à data em que o Beneficiário
deixar de prestar os Serviços Contínuos (nos termos do Plano), o Direito de Ações do Beneficiário será
cancelado e nenhum valor será devido ao Beneficiário por conta do Direito de Ações concedida;
(c) Em caso de falecimento ou Invalidez do Beneficiário, cujo falecimento ou invalidez resulte no encerramento dos
Serviços Contínuos (nos termos do Plano) do Beneficiário, anteriormente ao Evento de Liquidez, os Direitos de
Ações outorgados e detidos por tal Beneficiário mas não adquiridos (unvested) não será cancelado no momento
em que o Beneficiário deixar de prestar os Serviços Contínuos (nos termos do Plano); pelo contrário,
permanecerá vigente por um período de 24 meses e posteriormente será adquirido mediante a ocorrência do
Evento de Liquidez dentro do período de 24 meses da mesma forma como se o Beneficiário continuasse a
prestar Serviços Contínuos (nos termos do Plano) durante tal período. Qualquer pagamento relacionado será
efetuado nas mesmas datas e com base na mesma proporção descritas no Plano. Caso o Evento de Liquidez
não tenha ocorrido no prazo de 24 meses posteriormente à data em que o Beneficiário deixar de prestar os
Serviços Contínuos (nos termos do Plano), o Direito de Ações do Beneficiário será cancelado e nenhum valor
será devido ao Beneficiário por conta do Direito de Ações concedido. O pagamento devido, se houver, será
realizado em benefício do Beneficiário (se estiver vivo) ou, caso o Beneficiário tenha falecido, à pessoa indicada
pelo Beneficiário ou, caso não tenha indicado, aos beneficiários de acordo com o Código Civil Brasileiro. Tal
pagamento será realizado no momento em que o Direito de Ações concedido for devido de acordo com o Plano;
(d) Caso os Serviços Contínuos (nos termos do Plano) do Beneficiário sejam encerrados pela Companhia por justa
causa anteriormente ao Evento de Liquidez, o Direito de Ações concedido e detido por tal Beneficiário será
imediatamente cancelado no momento em que o Beneficiário deixar de prestar os Serviços Contínuos (nos
termos do Plano) e o Beneficiário perderá os Direitos de Ações não exercidos.
n. Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário por demissão ou rescisão do contrato de prestação de serviços,
com ou sem justa causa, renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento, os
direitos a ele conferidos de acordo com o Plano poderão ser extintos ou modificados, observado o disposto Plano e
no respectivo Contrato de Opção.
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13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

Órgão
Conselho de Administração ....
Diretoria Estatutária ................
Conselho Fiscal ......................
Total .......................................

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2010
RA Catering
Viena
Frango Assado
0
0
–
0

0
0
–
0
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária

A Companhia não possuía plano de opção de compra de ações nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2010, 2009 e 2008. Não obstante, em assembleia geral extraordinária realizada em 15 de fevereiro de
2011 aprovou um plano de direito de ações. A tabela abaixo estima a remuneração baseada em ações para o
presente exercício:

Número de membros ............................................
Em relação a cada outorga de direito
Data de outorga ................................................
Quantidade de direitos outorgados(1) .................
Prazo para que os direitos se tornem
exercíveis ......................................................
Prazo máximo para exercício dos direitos .........
Prazo de restrição à transferência das ações ...
Preço médio ponderado de exercício de
cada um dos seguintes grupos de direitos
em aberto no início do exercício social .............
perdidas durante o exercício social ...................
exercidas durante o exercício social .................
expiradas durante o exercício social .................
Valor justo dos direitos na data de outorga(1).........
Diluição potencial em caso de exercício de
todos os direitos outorgados(1) ...........................
(1)

Exercício Social corrente a ser encerrado em 31 de dezembro de 2011
Conselho de
Total
Diretoria
Outros
Administração
(em R$, exceto quantidades e datas)
0
5
9
14
15/02/2011
–

15/02/2011
809.168

15/02/2011
370.120

–
1.179.288

–
10 anos
1 ano

–
10 anos
1 ano

–
10 anos
1 ano

–
–
–

–
–
–
–
–

R$0,15
–
–
–
R$10.802.370,63

R$0,15
–
–
–
R$4.941.084,34

–

0,98%

0,58%

R$0,15
–
–
–
R$15.743.454,98
1,56%

Tendo em vista que a quantidade de ações outorgadas no Plano ser estabelecida mediante a ocorrência de determinados fatores, tal como uma oferta pública
com venda de ações pelo Acionista Controlador da Companhia, este cálculo é feito com base na hipótese do Acionista Controlador da Companhia vender a
totalidade de suas ações em uma oferta pública bem como do exercício da totalidade das outorgas estabelecidas no Plano. Embora o plano autorize uma
diluição de até 5%, na hipotese aqui considerada, a diluição será de 1,56%. Futuros Eventos de Liquidez (conforme descrito no Plano), dependendo do preço de
venda das ações do Acionista Controlador, poderão elevar essa diluição, mas nunca superando o limite de 5% (conforme estabelecido no Plano).
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13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária

Não aplicável, tendo em vista que não possuíamos plano de opção de compra de ações ao final do último
exercício social.
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13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária

Não aplicável, tendo em vista que não possuíamos plano de opção de compra de ações ao final do último
exercício social.
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13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções

Para a apuração do valor justo dos direitos das ações concedidas, a Companhia considerou as seguintes
premissas: (i) avaliação dos direitos das ações de acordo com os parâmetros de mercado na data de cada contrato
com os Beneficiários do Plano; e (ii) indiferença quanto à distribuição de dividendos dado que o preço de exercício
é ajustado por eventuais distribuições.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

Não aplicável, visto que não conferimos planos de previdência aos membros do Conselho de Administração e aos
diretores estatutários.
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201.600,00

446.273,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

31/12/2009

Diretoria Estatutária

Conselho de Administração
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Os valores descritos para a Diretoria Estatutária consideram a exclusão de cinco de seus membros, tendo em vista que ambos exerceram seus cargos por período inferior a 12 meses, sendo
um membro por apenas 4, um membro por apenas 5 e três membros por apenas 9 meses, respectivamente.

201.600,00

40.480,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

Observação

5,00
201.600,00

1.000.712,00

31/12/2009

31/12/2009

Valor da maior
remuneração(Reais)

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

4,00

Nº de membros

Valores anuais

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

Para alguns dos membros de nossa Diretoria, o mecanismo que usamos caso eles sejam destituídos de
seus cargos sem justa causa, é a política de indenização com o pagamento de remuneração que pode variar de
6 a 12 salários, a qual é determinada contratualmente e consiste em um valor fixo estipulado endividualmente
em cada no contrato.
Não há mecanismos formais de remuneração ou indenização para os nossos administradores em caso
de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

Órgão

2010

Conselho de Administração .................................................................................................................
Diretoria Estatutária .............................................................................................................................
Conselho Fiscal ...................................................................................................................................
Órgão

0
0
–
2009

Conselho de Administração .................................................................................................................
Diretoria Estatutária .............................................................................................................................
Conselho Fiscal ...................................................................................................................................
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

Não se aplica, tendo em vista que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, os administradores
não receberam remuneração por qualquer outra razão que não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
Conselho de Administração
Nenhuma das subsidiárias ou controladas da Companhia realizou qualquer pagamento de remuneração para os
membros do Conselho de Administração nos anos de 2009 e 2010 através de suas subsidiárias ou controladas.
Diretoria
Em 2010, a RA Catering Ltda. realizou o pagamento de parte da remuneração de 4 Diretores da Companhia,
reconhecendo em seu resultado o valor de R$3,1 milhões, a título de pró-labore.
Em 2009, a RA Catering Ltda. realizou o pagamento de parte/totalidade da remuneração dos Diretores da
Companhia, reconhecendo em seu resultado o valor de R$0,8 milhões, a título de pró-labore.
Conselho Fiscal
Atualmente a Companhia não possui Conselho Fiscal instalado, bem como não possuía em 2010 e 2009.
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13.16 - Outras informações relevantes

Nosso acionista controlador indireto possui um plano de incentivo que envolve alguns dos nossos Administradores.
A remuneração do referido plano está atrelada ao ganho de capital que tal acionista controlador indireto auferir com
a venda de suas ações para terceiros. Na hipótese de tal remuneração ser paga, esta será realizada diretamente
por nosso acionista controlador indireto aos nossos Administradores e, portanto, não impactará a situação
financeira da Companhia.
Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal para o exercício
corrente a se encerrar em 31 de dezembro 2011
Remuneração total do Exercício Social a se encerrar em 31/12/2011 – Valores Anuais Estimados
Conselho de
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal
Total
Administração
Nº de membros .....................

5

6

–

11

Salário ou pró-labore .............

590.000,00

Benefícios direto e indireto.....

0

3.197.200,00

–

3.787.200,00

0

–

Participações em comitês ......

0

0

0

–

Outros ....................................

0

0

0

–

0

Bônus .....................................

0

3.531.920,00

–

3.531.920,00

Participação de resultados .....

0

0

–

0

Participação em reuniões.......

0

0

–

0

Comissões .............................

0

0

–

0

Outros* ...................................

0

6.950.000,00

–

6.950.000,00

Benefícios Pós-emprego .....
Benefícios motivados
pela cessação do
exercício do cargo ............
Remuneração baseada
em ações ............................

0

0

–

0

0

0

–

0

0
590.000,00

0
13.679.120,00

–
–

0
14.269.120,00

Remuneração fixa anual

Remuneração variável

Total da remuneração ..........
*

Representa o montante que poderá ser pago aos administradores após a conclusão da oferta pública inicial de ações de emissão
da Companhia.

Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e
do conselho fiscal para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010
Conselho de
Diretoria
Conselho Fiscal
Administração*
Estatutária**
(em R$, exceto número de membros)
Nº de membros ........................................................
Valor da maior remuneração individual ................
Valor da menor remuneração individual ...............
Valor médio da remuneração individual ...............
*

**

5
201.600,00
201.600,00
201.600,00

6,17
3.024.000,00
111.037,00
1.317.204,82

–
–
–
–

Os valores descritos para o Conselho de Administração têm como base apenas a remuneração de seu membro independente, uma vez que este era o único
membro do Conselho de Administração que auferia remuneração pela Companhia.
Os valores descritos para a Diretoria Estatutária consideram a inclusão de todos seus membros, tendo em vista o período realmente exercido por cada um
deles, sendo: um membro por apenas 4 meses, um membro por apenas 5 meses, e três membros por apenas 9 meses.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

a. Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)
Nossos funcionários são um componente crítico da experiência de nossos clientes em nossas Lojas e
Restaurantes. Dessa forma, treinamos consistentemente nossos funcionários para fazer um atendimento rápido e
amigável por meio de uma série de programas de treinamento oferecidos diretamente por nós ou em parceria com
organizações locais de treinamento reconhecidas, como o SENAC no Brasil. Levamos muito a sério o nosso
processo de contratação. Acreditamos que cada um de nossos funcionários divide a responsabilidade por manter
os pontos fortes de nossas várias marcas e a qualidade de nossos produtos e, portanto, não temos pressa para
avaliar cuidadosamente todos os candidatos e assegurar que estamos contratando as pessoas certas para os
cargos certos. Este longo processo também permite que nossos candidatos a funcionários avaliem cuidadosamente
nosso negócio e cultura corporativa, assegurando que também sejam apropriados para eles.
Conseguimos de forma bem sucedida transformar a filosofia operacional de um negócio familiar para a de uma
organização institucional, com objetivos claros e indicadores operacionais. Além disso, nossa cultura corporativa
estimula um ambiente de trabalho que reconhece os talentos e a diversidade de nossos funcionários
individualmente, que são pessoas dedicadas e criativas e estão entre as melhores em seus campos de atuação.
Nossa capacidade de lidar com mudanças e com a concorrência global é aprimorada pelo poder positivo e criativo
que resulta de nosso estilo de administração participativa. Para promover e melhorar adicionalmente a nossa
cultura corporativa, geralmente permitimos que nossos funcionários faça um rodízio entre nossos diferentes
segmentos de negócios e mercados geográficos.
Nossos funcionários podem ser divididos em três categorias diferentes: equipe operacional, equipe de atendimento
e equipe administrativa. Devido às diferentes tarefas de cada uma dessas categorias de funcionários, os índices de
rotatividade diferem de forma significativa. A rotatividade da equipe de atendimento é consideravelmente mais alta
que a da equipe operacional e da equipe administrativa.
Em 31 de dezembro de 2010, tínhamos um total de 8.290 funcionários no Brasil, México, Porto Rico, República
Dominicana e Panamá. Deste número, 94,9% eram da equipe operacional e 5,1% eram gerentes de restaurantes e
da equipe administrativa, que compreendem empregados da área financeira, de recursos humanos, marketing,
jurídico, desenvolvimento, e outras áreas administrativas em geral.
A tabela a seguir ilustra a distribuição de nossos empregados por localidade e área de operação no exercício
social corrente.
2011 (estimado)
Divisão

Operacional

Brasil ......................................................................................................
México ...................................................................................................
Caribe ....................................................................................................
Total ......................................................................................................

7.384
1.431
652
9.467

Administrativo
261
109
146
516

Total
7.645
1.540
798
9.983

A seguir apresentamos as médias de empregados por localidade e área de operação nos últimos três exercícios sociais.
2010
Divisão

Operacional

Brasil ......................................................................................................
México ...................................................................................................
Caribe ....................................................................................................
Total ......................................................................................................

6.066
1.280
545
7.868

Administrativo
191
104
127
422

Total
6.257
1.384
649
8.290

2009
Divisão

Operacional

Brasil ......................................................................................................
México ...................................................................................................
Caribe ....................................................................................................
Total ......................................................................................................

500

5.026
1.295
519
6.840

Administrativo
183
103
124
410

Total
5.209
1.398
643
7.250

PÁGINA: 234 de 324

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

14.1 - Descrição dos recursos humanos

2008
Divisão

Operacional

Brasil ......................................................................................................
México ...................................................................................................
Caribe ....................................................................................................
Total ......................................................................................................

Administrativo

5.445
1.221
476
7.142

166
95
105
366

Total
5.611
1.316
581
7.508

Os gerentes de restaurantes são responsáveis pela administração diária de nossas lojas e restaurantes. Dessa
forma, temos um programa abrangente de treinamento para eles que é focado em práticas de relacionamento com
o cliente, preparação de alimentos e outros procedimentos operacionais. Os padrões são transmitidos e
continuamente reforçados por meio dos programas de treinamento. Também usamos avaliações de desempenho
de forma contínua, tanto interna quanto externamente, em todos os nossos restaurantes. Efetuamos vistorias
internas em nossas lojas e restaurantes para avaliar e melhorar nossos padrões operacionais, que também são
comparados com nossas operações em outros segmentos e países, de modo a assegurar a melhoria contínua e
consistente em todas as nossas operações. As avaliações feitas por nossos compradores externos e a pesquisa de
satisfação de clientes nos ajudam a monitorar e manter nossa competitividade.
O papel desempenhado por nossa equipe é de vital importância para nossas interações com nossos clientes. As
relações com funcionários são, portanto, essenciais para a manutenção do nível de motivação e entusiasmo de
nossa equipe de atendimento, o que ajuda a diferenciar nossas lojas e restaurantes das de nossos concorrentes.
Na tabela abaixo informamos o número dos nossos empregados divididos por grupos com base na atividade
desempenhada e por localização geográfica, referente aos três últimos exercícios sociais.
Número de empregados
Por grupos
Empregados efetivos ..................
Estagiários .................................
Trabalhadores temporários ........
Por Localização Geográfica
Norte ..........................................
Nordeste .....................................
Sul ..............................................
Sudeste ......................................
Centro-Oeste ..............................
México ........................................
Caribe .........................................
Total de Empregados ...............

31/12/2011 (estimado)

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

9.983
29
5

8.277
24
3

7.239
23
0

7.560
27
2

–
–
422
6.663
560
1.540
798
9.983

–
–
242
5.885
130
1.384
649
8.290

–
–
237
4.971
1
1.398
643
7.250

–
–
339
5.239
33
1.316
581
7.508

b. Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)
Número de empregados
Por grupos
Segurança.....................................................................
Limpeza ........................................................................
Por Localização Geográfica
Norte .............................................................................
Nordeste .......................................................................
Sul .................................................................................
Sudeste .........................................................................
Centro-Oeste ................................................................
México ..........................................................................
Caribe ...........................................................................
Total de Empregados .................................................

31/12/2010

31/12/2009

212
43

10
0

0
0

–
–
19
180
43
11
2
255

–
–
0
0
0
8
2
10

–
–
0
0
0
0
0
0
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c.

Índice de rotatividade
31/12/2011 (estimado)
54,45%

31/12/2010
60,45%

31/12/2009
63,7%

31/12/2008
58,11%

d. Exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2010, figurávamos como parte em aproximadamente 642 reclamações trabalhistas, que, de
acordo com a análise de nossos advogados externos, perfaziam o valor total de aproximadamente R$22,2 milhões.
Com relação à Rede Frango Assado, somos parte em diversas reclamações trabalhistas relacionadas ao
pagamento de horas extras. De acordo com a legislação, todos os empregados que exercem jornada de trabalho
superior a seis horas diárias devem ter intervalo para refeição e descanso de, no mínimo, uma hora e, no máximo,
duas horas. A legislação possibilita a redução desse mínimo desde haja autorização do Ministério do Trabalho.
Estamos em processo de revisão das principais origens de tais reclamações, seja por meio da obtenção de
autorizações do Ministério do Trabalho ou pela implantação de sistemas de controle.
Para maiores informações sobre o nosso passivo e contingências trabalhistas, veja a o item 4.3. (i) deste
Formulário de Referência.

502

PÁGINA: 236 de 324

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

Em 21 de setembro de 2010, criamos o cargo de Diretor de Recursos Humanos. Este executivo será responsável
pela gestão de políticas, procedimentos internos, remuneração e benefícios, dentre outros assuntos relativos à
nossa área de recursos humanos.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

a. política de salários e remuneração variável
Nossa política salarial está estruturada para oferecer equidade entre nossos colaboradores, plano de carreira e
benefícios diretamente relacionados com o desempenho individual, de equipe e da própria Companhia.
Desta forma, a política salarial está elaborada para cumprir as convenções e acordos coletivos de trabalho, e ao
mesmo tempo praticar remunerações atrativas no mercado. Possuímos em vigor diferentes planos de participação
nos lucros para nossos funcionários.
Por último, nossas políticas de remuneração visam que nossos colaboradores se sintam parte da Companhia e que,
em parte, são donos da mesma, onde o resultado de seus esforços e desempenho incidam diretamente em sua
remuneração individual e no resultado final para a Companhia.
b. política de benefícios
Em linhas gerais, a depender da legislação trabalhista em cada país em que operamos, nossos colaboradores têm
direito aos seguintes benefícios: (i) assistência médica; (ii) assistência funeral; (iii) assistência odontológica;
(iv) cartão de compras consignado em folha de pagamento; (v) descontos em consumos internos das Lojas e
Restaurantes que operamos; (vi) seguro de vida e (vii) vale refeição.
Além destes benefícios, oferecemos empréstimo consignado em folha de pagamento aos nossos empregados
admitidos há pelo menos um ano.
Concedemos seguro saúde exclusivamente aos nossos Diretores, Gerentes Regionais, Gerentes Operacionais e
Gerentes de Departamento.
Para Diretores a Companhia oferece automóvel, reembolso de gasolina, passagens aéreas, hotéis e reembolsos de
gastos com comida, desde que os referidos gastos sejam decorrentes das atividades laborais de nossos diretores e
devidamente comprovados.
c.

características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não- administradores,
identificando: (i) grupos de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii) preços de exercício; (iv) prazos de
exercício; e (v) quantidade de ações comprometidas pelo plano

O Plano é aplicável tanto aos administradores quanto aos empregados da Companhia. Para informações sobre o
Plano aplicáveis tanto aos administradores quanto empregados da Companhia ver item 13.4 deste Formulário de
Referência.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

Temos um bom relacionamento com nossos empregados e com os sindicatos que os representam. Existem
sindicatos dos empregados em todos os nossos mercados. Os sindicatos não têm um papel ativo no nosso setor de
negócios. O setor de restaurantes é sindicalizado por lei. No Caribe, os funcionários da Airport Shoppes são filiados
de um dos dois sindicatos dos empregados: Union Independiente de Trabajadores de Aeropuertos (UITA) ou Union
de Tronquistas (Teamsters). No México o principal sindicato é o COS (Confederación de Organizaciones
Sindicales) e os demais são CTM e CROC. No Brasil o principal sindicato em que nossos colaboradores são filiados
é o SindFast Food. Temos bom relacionamento com os principais sindicatos no Brasil a que estão vinculados
nossos colaboradores. Os acordos coletivos de trabalho firmados com cada sindicato são renegociados
anualmente.
Nos últimos anos, os nossos profissionais não estiveram envolvidos em nenhum movimento de greve, paralisação
ou manifestações.
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Nacionalidade-UF

Qtde. de ações (Unidades)

Ações ordinárias %

TOTAL

AÇÕES EM TESOURARIA

OUTROS

09.022.420/0001-43

59.744.290

0

5

59.744.285

Brasileira-SP

100,000000%

0,000000%

0,010000%

99,990000%

Fundo de Investimento em Participações - Brasil Empreendimentos

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Não

Ações %

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

31/01/2011

59.744.290

0

5

59.744.285

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração
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Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

15,720000

Classe ação

61.479.230.726.350

Norte americana

0

TOTAL

Latin American Restaurants LLC

Qtde. de ações (Unidades)

15,720000

Norte americana

Classe ação

61.479.230.726.350

Food Chain Investments LLC

0

TOTAL

28,780000

Qtde. de ações (Unidades)

112.574.269.535.090

Classe ação

Norte americana

13.283.120/0001-95

Dining Investments LLC

Qtde. de ações (Unidades)

17,940000

70.170.409.900.580

Classe ação

Norte americana

10.944.333/0001-22

Catering Businesses LLC

Fundo de Investimento em Participações - Brasil Empreendimentos

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Não

0,000000

Não

Ações preferenciais %

Acionista controlador

61.479.230.726.350

31/01/2011

61.479.230.726.350

31/01/2011

112.574.269.535.090

31/01/2011

70.170.409.900.580

31/01/2011

09.022.420/0001-43

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %
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Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

TOTAL

391.171.184.888.370

Classe ação

85.468.044.000.000

Retail Concessions Enterprises LLC

OUTROS

0

100,000000

Qtde. de ações (Unidades)

21,840000

Norte americana

0,000000

Fundo de Investimento em Participações - Brasil Empreendimentos

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0.000000

Ações %

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

0,000000

Sim

0,000000

Ações preferenciais %

Acionista controlador

391.171.184.888.370

85.468.044.000.000

31/01/2011

0

09.022.420/0001-43

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %
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0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

4,800000

Norte Americana

Classe ação

31.314.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – D Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,950000

Norte Americana

Classe ação

6.221.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – C Limited Partnership

0

TOTAL

1,000000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.462.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund III – B Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

4,090000

Norte Americana

Classe ação

26.712.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – A Limited Partnership

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

31.314.000

21/05/2010

6.221.000

21/05/2010

6.462.000

21/05/2010

26.712.000

21/05/2010

10.944.333/0001-22

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Catering Businesses LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,950000

1,000000

4,090000

Composição capital social
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0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

6,090000

Norte Americana

Classe ação

39.706.000

Advent Latin American Private Equity Fund III Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

3,810000

Norte Americana

Classe ação

24.878.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – G Limited Partnership

0

TOTAL

6,430000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

41.931.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund III – F Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

1,250000

Norte Americana

Classe ação

8.155.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – E Limited Partnership

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

39.706.000

21/05/2010

24.878.000

21/05/2010

41.931.000

21/05/2010

8.155.000

21/05/2010

10.944.333/0001-22

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Catering Businesses LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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6,090000

3,810000

6,430000

1,250000

Composição capital social

Versão : 1

511

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

8,650000

Norte Americana

Classe ação

56.441.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – D Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,550000

Norte Americana

Classe ação

3.570.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – C Limited Partnership

0

TOTAL

0,900000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

5.872.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund IV – B Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

2,700000

Norte Americana

Classe ação

17.638.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – A Limited Partnership

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

56.441.000

21/05/2010

3.570.000

21/05/2010

5.872.000

21/05/2010

17.638.000

21/05/2010

10.944.333/0001-22

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Catering Businesses LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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8,650000

0,550000

0,900000

2,700000

Composição capital social

Versão : 1
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0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

8,830000

Norte Americana

Classe ação

57.609.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

7,030000

Norte Americana

Classe ação

45.862.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – G Limited Partnership

0

TOTAL

8,650000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

56.441.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund IV – F Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

9,370000

Norte Americana

Classe ação

61.147.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – E Limited Partnership

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

57.609.000

21/05/2010

45.862.000

21/05/2010

56.441.000

21/05/2010

61.147.000

21/05/2010

10.944.333/0001-22

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Catering Businesses LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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7,030000

8,650000

9,370000
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0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

0,780000

Canadense

Classe ação

5.074.000

bcIMC (WCBAF) Private Placement (2007) Investment Corporation

Qtde. de ações (Unidades)

0,700000

Norte Americana

Classe ação

4.577.000

Advent Partners LAPEF IV Limited Partnership

0

TOTAL

0,370000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

2.400.000

Norte Americana

0

TOTAL

Advent Partners LAPEF III Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,210000

Classe ação

1.389.000

Advent Partners III Limited Partnership
Norte Americana

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

5.074.000

21/05/2010

4.577.000

21/05/2010

2.400.000

21/05/2010

1.389.000

21/05/2010

10.944.333/0001-22

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Catering Businesses LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,780000

0,700000

0,370000

0,210000

Composição capital social

Versão : 1

514

TOTAL

OUTROS

652.463.000

0

100,000000

0,000000

0

TOTAL

5,680000

Norte Americana

Qtde. de ações (Unidades)

37.047.000

Classe ação

Outros

0

TOTAL

11,960000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

78.061.000

Norte Americana

0

TOTAL

Maracana Investments Pte. Ltd.

Qtde. de ações (Unidades)

5,200000

Canadense

Classe ação

33.956.000

bcIMC Private Placement (2007) Investment Corporation

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

0

0

Não

0

Não

0

Não

0,000000

0,000000

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

652.463.000

0

37.047.000

21/05/2010

78.061.000

21/05/2010

33.956.000

21/05/2010

10.944.333/0001-22

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Catering Businesses LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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100,000000

0,000000

5,680000

11,960000

5,200000

Composição capital social

Versão : 1

515

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

4,800000

Norte Americana

Classe ação

31.314.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – D Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,950000

Norte Americana

Classe ação

6.221.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – C Limited Partnership

0

TOTAL

1,000000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.462.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund III – B Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

4,090000

Norte Americana

Classe ação

26.712.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – A Limited Partnership

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

31.314.000

21/05/2010

6.221.000

21/05/2010

6.462.000

21/05/2010

26.712.000

21/05/2010

13.283.120/0001-95

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Dining Investments LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Total ações %

PÁGINA: 249 de 324

4,800000

0,950000

1,000000

4,090000

Composição capital social

Versão : 1

516

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

6,090000

Norte Americana

Classe ação

39.706.000

Advent Latin American Private Equity Fund III Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

3,810000

Norte Americana

Classe ação

24.878.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – G Limited Partnership

0

TOTAL

6,430000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

41.931.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund III – F Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

1,250000

Norte Americana

Classe ação

8.155.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – E Limited Partnership

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

39.706.000

21/05/2010

24.878.000

21/05/2010

41.931.000

21/05/2010

8.155.000

21/05/2010

13.283.120/0001-95

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Dining Investments LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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Total ações %

PÁGINA: 250 de 324

6,090000

3,810000

6,430000

1,250000

Composição capital social

Versão : 1

517

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

8,650000

Norte Americana

Classe ação

56.441.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – D Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,550000

Norte Americana

Classe ação

3.570.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – C Limited Partnership

0

TOTAL

0,900000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

5.872.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund IV – B Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

2,700000

Norte Americana

Classe ação

17.638.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – A Limited Partnership

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

56.441.000

21/05/2010

3.570.000

21/05/2010

5.872.000

21/05/2010

17.638.000

21/05/2010

13.283.120/0001-95

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Dining Investments LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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Total ações %

PÁGINA: 251 de 324

8,650000

0,550000

0,900000

2,700000

Composição capital social

Versão : 1

518

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

8,830000

Norte Americana

Classe ação

57.609.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

7,030000

Norte Americana

Classe ação

45.862.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – G Limited Partnership

0

TOTAL

8,650000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

56.441.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund IV – F Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

9,370000

Norte Americana

Classe ação

61.147.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – E Limited Partnership

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

57.609.000

21/05/2010

45.862.000

21/05/2010

56.441.000

21/05/2010

61.147.000

21/05/2010

13.283.120/0001-95

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Dining Investments LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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Total ações %

PÁGINA: 252 de 324

8,830000

7,030000

8,650000

9,370000

Composição capital social

Versão : 1

519

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

0,780000

Canadense

Classe ação

5.074.000

bcIMC (WCBAF) Private Placement (2007) Investment Corporation

Qtde. de ações (Unidades)

0,700000

Norte Americana

Classe ação

4.577.000

Advent Partners LAPEF IV Limited Partnership

0

TOTAL

0,370000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

2.400.000

Norte Americana

0

TOTAL

Advent Partners LAPEF III Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,210000

Classe ação

1.389.000

Advent Partners III Limited Partnership
Norte Americana

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

5.074.000

21/05/2010

4.577.000

21/05/2010

2.400.000

21/05/2010

1.389.000

21/05/2010

13.283.120/0001-95

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Dining Investments LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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Total ações %

PÁGINA: 253 de 324

0,780000

0,700000

0,370000

0,210000

Composição capital social

Versão : 1

520

TOTAL

OUTROS

652.463.000

0

100,000000

0,000000

0

TOTAL

5,680000

Norte Americana

Qtde. de ações (Unidades)

37.047.000

Classe ação

Outros

0

TOTAL

11,960000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

78.061.000

Norte Americana

0

TOTAL

Maracana Investments Pte. Ltd.

Qtde. de ações (Unidades)

5,200000

Canadense

Classe ação

33.956.000

bcIMC Private Placement (2007) Investment Corporation

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

0

0

Não

0

Não

0

Não

0,000000

0,000000

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

652.463.000

0

37.047.000

21/05/2010

78.061.000

21/05/2010

33.956.000

21/05/2010

13.283.120/0001-95

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Dining Investments LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Total ações %

PÁGINA: 254 de 324

100,000000

0,000000

5,680000

11,960000

5,200000

Composição capital social

Versão : 1

521

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

4,800000

Norte Americana

Classe ação

31.314.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – D Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,950000

Norte Americana

Classe ação

6.221.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – C Limited Partnership

0

TOTAL

1,000000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.462.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund III – B Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

4,090000

Norte Americana

Classe ação

26.712.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – A Limited Partnership

Food Chain Investments LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

31.314.000

21/05/2010

6.221.000

21/05/2010

6.462.000

21/05/2010

26.712.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 255 de 324

4,800000

0,950000

1,000000

4,090000

Composição capital social

Versão : 1

522

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

6,090000

Norte Americana

Classe ação

39.706.000

Advent Latin American Private Equity Fund III Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

3,810000

Norte Americana

Classe ação

24.878.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – G Limited Partnership

0

TOTAL

6,430000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

41.931.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund III – F Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

1,250000

Norte Americana

Classe ação

8.155.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – E Limited Partnership

Food Chain Investments LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

39.706.000

21/05/2010

24.878.000

21/05/2010

41.931.000

21/05/2010

8.155.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 256 de 324

6,090000

3,810000

6,430000

1,250000

Composição capital social

Versão : 1

523

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

8,650000

Norte Americana

Classe ação

56.441.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – D Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,550000

Norte Americana

Classe ação

3.570.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – C Limited Partnership

0

TOTAL

0,900000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

5.872.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund IV – B Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

2,700000

Norte Americana

Classe ação

17.638.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – A Limited Partnership

Food Chain Investments LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

56.441.000

21/05/2010

3.570.000

21/05/2010

5.872.000

21/05/2010

17.638.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 257 de 324

8,650000

0,550000

0,900000

2,700000

Composição capital social

Versão : 1

524

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

8,830000

Norte Americana

Classe ação

57.609.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

7,030000

Norte Americana

Classe ação

45.862.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – G Limited Partnership

0

TOTAL

8,650000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

56.441.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund IV – F Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

9,370000

Norte Americana

Classe ação

61.147.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – E Limited Partnership

Food Chain Investments LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

57.609.000

21/05/2010

45.862.000

21/05/2010

56.441.000

21/05/2010

61.147.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 258 de 324

8,830000

7,030000

8,650000

9,370000

Composição capital social

Versão : 1

525

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

0,780000

Canadense

Classe ação

5.074.000

bcIMC (WCBAF) Private Placement (2007) Investment Corporation

Qtde. de ações (Unidades)

0,700000

Norte Americana

Classe ação

4.577.000

Advent Partners LAPEF IV Limited Partnership

0

TOTAL

0,370000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

2.400.000

Norte Americana

0

TOTAL

Advent Partners LAPEF III Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,210000

Norte Americana

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

Classe ação

1.389.000

Advent Partners III Limited Partnership

Food Chain Investments LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

5.074.000

21/05/2010

4.577.000

21/05/2010

2.400.000

21/05/2010

1.389.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 259 de 324

0,780000

0,700000

0,370000

0,210000

Composição capital social

Versão : 1

526

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

TOTAL

OUTROS

652.463.000

0

100,000000

0,000000

0

TOTAL

5,680000

Norte Americana

Qtde. de ações (Unidades)

37.047.000

Classe ação

Outros

0

TOTAL

11,960000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

78.061.000

Norte Americana

0

TOTAL

Maracana Investments Pte. Ltd.

Qtde. de ações (Unidades)

5,200000

Canadense

Classe ação

33.956.000

bcIMC Private Placement (2007) Investment Corporation

Food Chain Investments LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

0

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

0,000000

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

652.463.000

0

37.047.000

21/05/2010

78.061.000

21/05/2010

33.956.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 260 de 324

100,000000

0,000000

5,680000

11,960000

5,200000

Composição capital social

Versão : 1

527

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

4,800000

Norte Americana

Classe ação

31.314.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – D Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,950000

Norte Americana

Classe ação

6.221.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – C Limited Partnership

0

TOTAL

1,000000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.462.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund III – B Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

4,090000

Norte Americana

Classe ação

26.712.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – A Limited Partnership

Latin American Restaurants LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

31.314.000

21/05/2010

6.221.000

21/05/2010

6.462.000

21/05/2010

26.712.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 261 de 324

4,800000

0,950000

1,000000

4,090000

Composição capital social

Versão : 1

528

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

6,090000

Norte Americana

Classe ação

39.706.000

Advent Latin American Private Equity Fund III Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

3,810000

Norte Americana

Classe ação

24.878.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – G Limited Partnership

0

TOTAL

6,430000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

41.931.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund III – F Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

1,250000

Norte Americana

Classe ação

8.155.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – E Limited Partnership

Latin American Restaurants LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

39.706.000

21/05/2010

24.878.000

21/05/2010

41.931.000

21/05/2010

8.155.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 262 de 324

6,090000

3,810000

6,430000

1,250000

Composição capital social

Versão : 1

529

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

8,650000

Norte Americana

Classe ação

56.441.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – D Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,550000

Norte Americana

Classe ação

3.570.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – C Limited Partnership

0

TOTAL

0,900000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

5.872.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund IV – B Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

2,700000

Norte Americana

Classe ação

17.638.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – A Limited Partnership

Latin American Restaurants LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

56.441.000

21/05/2010

3.570.000

21/05/2010

5.872.000

21/05/2010

17.638.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 263 de 324

8,650000

0,550000

0,900000

2,700000

Composição capital social

Versão : 1
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Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

8,830000

Norte Americana

Classe ação

57.609.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

7,030000

Norte Americana

Classe ação

45.862.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – G Limited Partnership

0

TOTAL

8,650000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

56.441.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund IV – F Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

9,370000

Norte Americana

Classe ação

61.147.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – E Limited Partnership

Latin American Restaurants LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

57.609.000

21/05/2010

45.862.000

21/05/2010

56.441.000

21/05/2010

61.147.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 264 de 324

8,830000

7,030000

8,650000

9,370000

Composição capital social

Versão : 1
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0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

0,780000

Canadense

Classe ação

5.074.000

bcIMC (WCBAF) Private Placement (2007) Investment Corporation

Qtde. de ações (Unidades)

0,700000

Norte Americana

Classe ação

4.577.000

Advent Partners LAPEF IV Limited Partnership

0

TOTAL

0,370000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

2.400.000

Norte Americana

0

TOTAL

Advent Partners LAPEF III Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,210000

Norte Americana

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

Classe ação

1.389.000

Advent Partners III Limited Partnership

Latin American Restaurants LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

5.074.000

21/05/2010

4.577.000

21/05/2010

2.400.000

21/05/2010

1.389.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 265 de 324

0,780000

0,700000

0,370000

0,210000

Composição capital social

Versão : 1

532

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

TOTAL

OUTROS

652.463.000

0

100,000000

0,000000

0

TOTAL

5,680000

Norte Americana

Qtde. de ações (Unidades)

37.047.000

Classe ação

Outros

0

TOTAL

11,960000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

78.061.000

Norte Americana

0

TOTAL

Maracana Investments Pte. Ltd.

Qtde. de ações (Unidades)

5,200000

Canadense

Classe ação

33.956.000

bcIMC Private Placement (2007) Investment Corporation

Latin American Restaurants LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

0

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

0,000000

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

652.463.000

0

37.047.000

21/05/2010

78.061.000

21/05/2010

33.956.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 266 de 324

100,000000

0,000000

5,680000

11,960000

5,200000

Composição capital social
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Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

4,800000

Norte Americana

Classe ação

31.314.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – D Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,950000

Norte Americana

Classe ação

6.221.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – C Limited Partnership

0

TOTAL

1,000000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.462.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund III – B Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

4,090000

Norte Americana

Classe ação

26.712.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – A Limited Partnership

Retail Concessions Enterprises LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

31.314.000

21/05/2010

6.221.000

21/05/2010

6.462.000

21/05/2010

26.712.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 267 de 324

4,800000

0,950000

1,000000

4,090000

Composição capital social
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Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

6,090000

Norte Americana

Classe ação

39.706.000

Advent Latin American Private Equity Fund III Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

3,810000

Norte Americana

Classe ação

24.878.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – G Limited Partnership

0

TOTAL

6,430000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

41.931.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund III – F Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

1,250000

Norte Americana

Classe ação

8.155.000

Advent Latin American Private Equity Fund III – E Limited Partnership

Retail Concessions Enterprises LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

39.706.000

21/05/2010

24.878.000

21/05/2010

41.931.000

21/05/2010

8.155.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 268 de 324

6,090000

3,810000

6,430000

1,250000

Composição capital social
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Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

8,650000

Norte Americana

Classe ação

56.441.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – D Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,550000

Norte Americana

Classe ação

3.570.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – C Limited Partnership

0

TOTAL

0,900000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

5.872.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund IV – B Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

2,700000

Norte Americana

Classe ação

17.638.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – A Limited Partnership

Retail Concessions Enterprises LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

56.441.000

21/05/2010

3.570.000

21/05/2010

5.872.000

21/05/2010

17.638.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 269 de 324

8,650000

0,550000

0,900000

2,700000

Composição capital social
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Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

8,830000

Norte Americana

Classe ação

57.609.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

7,030000

Norte Americana

Classe ação

45.862.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – G Limited Partnership

0

TOTAL

8,650000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

56.441.000

Norte Americana

Advent Latin American Private Equity Fund IV – F Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

9,370000

Norte Americana

Classe ação

61.147.000

Advent Latin American Private Equity Fund IV – E Limited Partnership

Retail Concessions Enterprises LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

57.609.000

21/05/2010

45.862.000

21/05/2010

56.441.000

21/05/2010

61.147.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 270 de 324

8,830000

7,030000

8,650000

9,370000

Composição capital social
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0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

0,780000

Canadense

Classe ação

5.074.000

bcIMC (WCBAF) Private Placement (2007) Investment Corporation

Qtde. de ações (Unidades)

0,700000

Norte Americana

Classe ação

4.577.000

Advent Partners LAPEF IV Limited Partnership

0

TOTAL

0,370000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

2.400.000

Norte Americana

0

TOTAL

Advent Partners LAPEF III Limited Partnership

Qtde. de ações (Unidades)

0,210000

Norte Americana

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

Classe ação

1.389.000

Advent Partners III Limited Partnership

Retail Concessions Enterprises LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

5.074.000

21/05/2010

4.577.000

21/05/2010

2.400.000

21/05/2010

1.389.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 271 de 324

0,780000

0,700000

0,370000

0,210000

Composição capital social
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Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

TOTAL

OUTROS

652.463.000

0

100,000000

0,000000

0

TOTAL

5,680000

Norte Americana

Qtde. de ações (Unidades)

37.047.000

Classe ação

Outros

0

TOTAL

11,960000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

78.061.000

Norte Americana

0

TOTAL

Maracana Investments Pte. Ltd.

Qtde. de ações (Unidades)

5,200000

Canadense

Classe ação

33.956.000

bcIMC Private Placement (2007) Investment Corporation

Retail Concessions Enterprises LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

0

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

0,000000

0,000000

Sim

0,000000

Sim

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

652.463.000

0

37.047.000

21/05/2010

78.061.000

21/05/2010

33.956.000

21/05/2010

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 272 de 324

100,000000

0,000000

5,680000

11,960000

5,200000

Composição capital social

Versão : 1
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembléia

21/09/2010

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

5

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000000%

Quantidade preferênciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

0

0,000000%
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15.4 - Organograma dos acionistas

(1)

(2)

(3)(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

“Advent Funds” é a representação da totalidade dos dezenove fundos de investimento controlados pela Advent International que, por sua vez, investem e controlam a
Companhia, a saber: Advent Latin American Private Equity Fund IV – E Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund III – B Limited Partnership, Advent
Latin American Private Equity Fund III Limited Partnership, Advent Partners III Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund III – G Limited Partnership,
Advent Latin American Private Equity Fund IV – F Limited Partnership, Advent Partners LAPEF III Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund IV – A
Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund III – A Limited Partnership, Advent Partners LAPEF IV Limited Partnership, Advent Latin American Private
Equity Fund IV – D Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund IV – C Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund III – E Limited
Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund IV – B Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund IV – G Limited Partnership, Advent Latin
American Private Equity Fund III – C Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity Fund III – F Limited Partnership, Advent Latin American Private Equity
Fund IV Limited Partnership.
A GIC SI detém sua participação indireta na Companhia por meio da empresa Maracana Investments Pte. Ltd. O GIC SI é controlado pelo Government of Singapore
Investment Corporation Pte. Ltd.
A BCIMC Investment Corporation detém sua participação indireta na Companhia por meio das empresas bcIMC Private Placement (2007) Investment Corporation e a
bcIM (WCBAF) Private Placement (2007) Investment Corporation.
Ex-controladores do Frango Assado, do RA e da IMC Caribe, bem como alguns administradores da Companhia.
As empresas Catering Businesses LLC, Latin America Restaurants LLC, Food Chain Investment LLC, Retail Concessions Enterprises LLC e Dining Investments LLC, todas
quotistas do FIP Brasil Empreendimentos, são controladas pela Advent Funds, pelo GIC SI, pelo BCIMC e outros acionistas na mesma proporção em cada uma delas.
Os acionistas indiretos da Companhia aprovaram em 31.01.2011 uma reorganização societária na qual a Catering Business LLC e a Dining Investments LLC
contribuíram em 24.02.2011 suas ações detidas diretamente na Companhia para o FIP Brasil Empreendimentos, sendo que este, por sua vez, passou a deter 99.99%
das ações da Companhia.
“Viena” representada pelas seguintes companhias operacionais: Pimenta Verde Alimentos Ltda., Liki Restaurantes Ltda., Viena Norte Ltda., Ara Restaurantes Ltda.,
Aratam Restaurantes Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Odanrio Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes Ltda. e Rao Restaurantes Ltda.
“Frango Assado” representada pelas seguintes companhias operacionais: Comercial Frango Assado Ltda., Comercial Carvalho Pinto Automotivos e Conveniências Ltda.,
Centro de Serviços Frango Assado Suleste Ltda., Centro de Serviços Frango Assado Sudoeste Ltda., Centro de Serviços Frango Assado Norte, Auto Posto Nova Taubaté Ltda.,
Pedro 66 Posto e Serviços Ltda., Pedro 66 Lanchonete Ltda., Restaurante Arco Íris Aparecida Ltda., Restaurante Arco Íris Lorena Ltda. e Restaurante Andaluzia Ltda.
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

Não há acordos de acionistas arquivados em nossa sede ou dos quais nosso controlador seja parte.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

Em 31 de janeiro de 2011, os acionistas controladores indiretos da Companhia aprovaram uma reorganização
societária na qual a Catering Businesses LLC e a Dining Investments LLC contribuíram em 24 de fevereiro de 2011
as ações de sua titularidade detidas diretamente na Companhia para o FIP, sendo que este, por sua vez, passou a
deter 99,99% das ações de emissão da Companhia após referida data. Para informações adicionais sobre a atual
composição acionária da Companhia ver item 15.1 deste Formulário de Referência.
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15.7 - Outras informações relevantes

Advent International
A Companhia é controlada pelo FIP Brasil Empreendimentos, o qual é controlado indiretamente por fundos geridos
pela Advent International. Não há um único fundo de investimento ou beneficiário final que controle indiretamente a
Companhia e, sim, um conjunto de fundos, conforme abaixo demonstrado.
Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores empresas de private equity do mundo, com escritórios
em 17 países em quatro continentes. Com mais de 25 anos de experiência em investimentos em todo mundo, a
Advent construiu uma organização composta por mais de mais de 160 profissionais de investimentos na Europa,
América do Norte, América Latina e Ásia. A Advent International tem como foco operações de buyouts e busca
maximizar o valor das empresas investidas trabalhando diretamente com seus administradores. Desde sua
constituição, a Advent International captou US$26 bilhões em capital de private equity e, concluiu mais de 260
transações avaliadas em mais de US$55 bilhões em 35 países. A Advent captou mais de US$5 bilhões de
investidores internacionais para investimentos na América Latina e adquiriu participação em 40 empresas na região
desde 1996. A Advent conduziu mais de 140 IPOs desde 1988 nas maiores bolsas de valores do mundo, incluindo
as bolsas do México e do Brasil.
O Advent possui 76,38% das ações emitidas pela Companhia indiretamente detidas por fundos geridos pela Advent
International, uma empresa de investimento em participações, cujos quotistas são fundos de investimento geridos
pela Advent International. Segue abaixo tabela com os quotistas e sua participação no patrimônio do Advent Funds:
Cotistas do Advent Funds

% Capital Social

ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV - E Limited Partnership .....................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV Limited Partnership...........................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV - D Limited Partnership .....................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV - F Limited Partnership .....................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV - G Limited Partnership.....................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III - F Limited Partnership......................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III Limited Partnership ...........................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III - D Limited Partnership .....................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III - A Limited Partnership......................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III - G Limited Partnership .....................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV - A Limited Partnership .....................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III - E Limited Partnership......................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III - B Limited Partnership......................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III - C Limited Partnership .....................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV - B Limited Partnership .....................
ADVENT PARTNERS LAPEF IV Limited Partnership ..................................................................
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND IV - C Limited Partnership .....................
ADVENT PARTNERS LAPEF III Limited Partnership...................................................................
ADVENT PARTNERS III Limited Partnership ...............................................................................
Total .............................................................................................................................................

9,37
8,83
8,65
8,65
7,03
6,43
6,09
4,80
4,09
3,81
2,70
1,25
0,99
0,95
0,90
0,70
0,55
0,37
0,21
76,38%

Advent International Corporation é o administrador da Advent International LLC, que é o gestora do LAPEF III GP
Limited Partnership que, por sua vez, é o gestor (general partner): (i) do Advent Latin American Private Equity Fund
III Limited Partnership; (ii) do Advent Latin American Private Equity Fund III-A Limited Partnership; (iii) do Advent
Latin American Private Equity Fund III-B Limited Partnership; (iv) do Advent Latin American Private Equity Fund III-C
Limited Partnership; (v) do Advent Latin American Private Equity Fund III-D Limited Partnership; (vi) do Advent Latin
American Private Equity Fund III-E Limited Partnership; (vii) do Advent Latin American Private Equity Fund III-F
Limited Partnership; e (viii) do Advent Latin American Private Equity Fund III-G Limited Partnership.
A Advent International LLC é a gestora do LAPEF IV GP Limited Partnership que, por sua vez, é o gestor (i) do
Advent Latin American Private Equity Fund IV Limited Partnership; (ii) do Advent Latin American Private Equity Fund
IV-A Limited Partnership; (iii) do Advent Latin American Private Equity Fund IV-B Limited Partnership; (iii) do Advent
Latin American Private Equity Fund IV-C Limited Partnership; (iv) do Advent Latin American Private Equity Fund IV-D
Limited Partnership; (v) do Advent Latin American Private Equity Fund IV-E Limited Partnership; (vi) do Advent Latin
American Private Equity Fund IV-F Limited Partnership; e (vii) do Advent Latin American Private Equity Fund IV-G
Limited Partnership.
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15.7 - Outras informações relevantes

Os investidores dos fundos acima mencionados incluem: (i) fundos de previdência privada; (ii) fundos de pensão; (ii)
universidades; (iii) fundações; (iv) seguradoras; e (iv) bancos.
A natureza do investimento de tais investidores é puramente passiva, havendo o desembolso de recursos por parte
dos mesmos no momento do investimento nos fundos e o recebimento de recursos quando do desinvestimento nas
companhias investidas. Portanto, a decisão de investimento ou desinvestimento nas companhias investidas é
exclusiva da Advent International Corporation, não havendo qualquer participação desses investidores. Além disso,
a participação de tais investidores nos fundos administrados pela Advent International LLC é pulverizada, não
havendo participação relevante de tais investidores nos fundos aqui descritos.
Advent International LLC, por fim, é a gestora: (i) do Advent Partners III Limited Partnership; (ii) do Advent Partners
LAPEF III Limited Partnership; e (iii) do Advent Partners LAPEF IV Limited Partnership. Os quotistas destes fundos
são indivíduos pertencentes à Advent.
A Advent International Corporation, na qualidade de entidade controladora dos gestores dos fundos de investimentos,
tem total autoridade para fazer com que os quotistas do Advent Funds invistam ou realizem desinvestimentos. Desta
forma, um grupo de pessoas atualmente composto por Ernest George Bachrach, David M. Mussafer e Steven M. Tadler
exercem poder de voto e de investimento sobre as ações detidas pelos quotistas do Advent Funds. A Advent
International Corporation é uma companhia sujeita as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos. O endereço da
Advent International Corporation e de cada um dos gestores do Advent Funds é 75 State Street, Boston, MA 02109.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

De acordo com o nosso Estatuto Social, é da competência exclusiva do nosso Conselho de Administração deliberar
sobre qualquer transação ou transações sucessivas no período de um ano cujo valor seja igual ou superior a R$5,0
milhões entre a Companhia e (i) nossos acionistas controladores, (ii) qualquer pessoa física, incluindo o cônjuge e
parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica que detenha, direta ou indiretamente, o controle das pessoas jurídicas
controladoras da Companhia, ou (iii) qualquer pessoa jurídica em que quaisquer dos acionistas controladores, direta
ou indiretamente, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, detenham participação societária.
Adicionalmente, nosso Estatuto Social prevê como de competência de nossa Diretoria deliberar sobre qualquer
transação ou transações sucessivas no período de um ano entre a Companhia e qualquer das pessoas
mencionadas acima, desde que tal aprovação não seja de competência do nosso Conselho de Administração, de
acordo com os limites estabelecidos em nosso Estatuto Social.
Independentemente do valor envolvido, todas as transações entre a Companhia e as pessoas acima previstas
devem ser realizadas em termos e condições comutativas de mercado. Fica assegurado a qualquer membro do
Conselho de Administração a possibilidade de requisitar uma avaliação independente de qualquer transação
mencionada.
Ainda, segundo o Regulamento do Novo Mercado, devemos enviar à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros e divulgar informações de todo e qualquer contrato por nós celebrado com nossos
controladores e administradores, assim como com outras sociedades que com qualquer dessas pessoas integre um
mesmo grupo de fato ou de direito, sempre que for atingido, num único contrato ou em contratos sucessivos, com
ou sem o mesmo fim, em qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$200 mil, ou valor igual ou
superior a 1,0% sobre o patrimônio líquido, considerando o que for maior.
As nossas transações com partes relacionadas são realizadas somente quando são consideradas de nosso
interesse.
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O Itaú BBA poderá considerar antecipadamente vencida esta Cédula de Crédito Bancário, e exigível o pagamento da dívida se: (i) a Pimenta Verde
não cumprir qualquer das obrigações assumidas na Cédula de Crédito Bancário, sofrer legítimo protesto de título, requerer ou tiver requerida o
pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, bem como tiver sua falência ou insolvência requerida; (ii) ocorrer qualquer das hipóteses previstas no
Código Civil; (iii) ocorrer o vencimento antecipado de qualquer contrato ou instrumento firmado entre a Pimenta Verde e sociedade pertencente ao
Grupo Itaú Unibanco; (iv) quaisquer declarações, informações ou documento que tenham sido firmados, prestados ou entregues pela Pimenta Verde
especificamente relacionados à operação embasada pela Cédula de Crédito Bancário; (vii) a Pimenta Verde propuser plano de recuperação
extrajudicial ao Itaú BBA ou qualquer outro credor ou classe de credores; (viii) a Pimenta Verde ingressar em juízo com requerimento de
recuperação judicial,; ou (ix) a Pimenta Verde sobrer intervenção judicial ou extrajudicial.
A presente operação tem como finalidade o financiamento de capital de giro.
24/03/2009

A Pimenta Verde é uma sociedade controlada pela Companhia.
Abertura de crédito em conta garantida com o Banco Bradesco S.A, sobre a qual incidem encargos financeiros indexados à variação do CDI
acrescido de 0,29% ao mês.
Em garantia a essa operação, foi cedida fiduciariamente aplicação financeira em debêntures, em nome de Yami Comercio de Alimentos Ltda.

Natureza e razão para a operação

Pimenta Verde Alimentos Ltda. e Banco
Bradesco S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

10.000.000,00

0,00

Não aplicável.

12/08/2009

SIM
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3,540000

8,000000

Rescisão ou extinção

SIM

Tal contrato foi garantido pela cessão fiduciária de quotas e créditos, pela Companhia e por Odanrio Restaurantes Ltda., Liki Restaurantes Ltda., Ara
Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes Ltda., Viena Norte Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Aratam Restaurantes Ltda., Rao Restaurantes Ltda. e
pela Companhia.

15/01/2013

Garantia e seguros

Não aplicável.

Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Itaú BBA S.A., sobre a qual incidem encargos financeiros indexados à variação da TJLP
mais 8,0% ao ano.

3,197

Objeto contrato

3.000.000,00

Financiar os recursos da Pimenta Verde, sociedade controlada pela Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

23/12/2009

Montante (Reais)

Pimenta Verde Alimentos Ltda. e Banco Itaú
BBA S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Em garantia a essa operação, foi cedida fiduciariamente recebíveis VISA e AMEX pela Ara Restaurantes Ltda., Aratam Restaurantes Ltda., Liki
Restaurantes Ltda., NIAD Restaurantes Ltda., Odanrio Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes Ltda., Viena Norte Ltda. e Rao Restaurantes Ltda.

Garantia e seguros

PÁGINA: 281 de 324

Abertura de crédito em conta garantida com o Banco Bradesco S.A, sobre a qual incidem encargos financeiros indexados à variação do CDI
acrescido de 0,45% ao mês.

5,540000

Objeto contrato

SIM

A Pimenta Verde é uma sociedade controlada pela Companhia.

Não aplicável.

Relação com o emissor

0,00

10/02/2010

Pimenta Verde Alimentos Ltda. e Banco
Bradesco S.A.

8.000.000,00

A presente operação tem como finalidade o financiamento de capital de giro.

Natureza e razão para a operação

04/02/2011

É facultado ao Banco Bradesco S.A. considerar antecipadamente vencida esta Cédula de Crédito Bancário, de pleno direito, e exigível de imediato o
pagamento do saldo devedor em aberto, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, tornando exeqüíveis as
garantias reais ou pessoais outorgadas, se a Pimenta Verde e garantidores, além das hipóteses previstas em lei: (i) deixarem de cumprir quaisquer
das obrigações estipuladas na Cédula de Crédito Bancário; (ii) por força de normas do Conselho Monetário Nacional e/ou do Banco Central do
Brasil, derem causa ao encerramento de suas contas de depósitos em qualquer estabelecimento bancário; (iii) entrarem em estado de insolvência
civil, liquidação ou falência, impetrarem pedido de concordata ou de recuperação judicial; (iv) figurarem como devedores em situação de mora ou de
inadimplemento junto ao Banco Bradesco ou qualquer outra instituição fornecedora de crédito, ou qualquer outro banco; (v) tiverem títulos de sua
responsabilidade legitimamente protestados por quaisquer motivos legais figurarem como executados ou réus em cobrança judicial ou sentença
condenatória transitado em julgado ou não, ou responderem, independente do motivo, a processo de execução por quantia certa, ainda que haja
embargos; (vi) em decorrência de alienação, fusão, incorporação, cisão ou qualquer outro processo de reorganização societária, o controle acionário
ou de quotas da Pimenta Verde e da Yami Comércio vierem a ser alterado de modo que a participação dos atuais controladores em seu capital
social fique reduzida e os impossibilite isoladamente ou em consequencia de acordo de acionistas ou quotistas, o direito de: (a) exercer, de modo
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral; (ii) eleger a maioria dos administradores da Pimenta Verde e garantidores; e
(c) efetivamente utilizar seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Pimenta Verde e/ou garantidores; e
(vii) sacar além do limite contratual, sem a devida autorização do Banco Bradesco S.A.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada
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Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

ASC Acquisition Corp. e Firstbank Puerto Rico

108.550.000,00

R$84.660.000,00

Não aplicável.

01/01/2017

SIM
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0,000000

O convênio poderá ser rescindido de pleno direito, mediante simples comunicação por escrito, em quaisquer dos seguintes eventos: (i) falência,
dissolução, liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial, requeridas ou homologadas de qualquer das conveniadas; e (ii) descumprimento por
qualquer das conveniadas de quaisquer das cláusulas previstas no convênio.

Rescisão ou extinção

31/03/2008

Não há.

Garantia e seguros

Natureza e razão para a operação

As partes celebraram um convênio de rateio de despesas, com o objetivo de compartilhar atividades meio comuns, de modo a aperfeiçoar a
utilização dos recursos humanos e materiais disponíveis. O convênio abrange o compartilhamento das seguintes atividades: recursos humanos,
contabilidade e fiscal, tesouraria, planejamento financeiro, jurídico, tecnologia da informação, publicidade e marketing, controle de qualidade,
infraestrutura, compras, cozinhas centrais, produto e expansão. Nos termos desse contrato, o rateio de despesas se dará de forma não-lucrativa
para nenhuma das partes, de modo que nenhuma remuneração será devida por nenhuma das partes. Todas as despesas são rateadas
mensalmente entre as beneficiárias do convênio, as quais se responsabilizam por reembolsar a RA Catering e a Pimenta Verde, que atuam como
centralizadoras dos serviços.

0,000000

Objeto contrato

NÃO

As partes são sociedades controladas 100% pela Companhia.

Não aplicável.

Relação com o emissor

0,00

01/01/2009

Empresas do Grupo Viena, Grupo Frango
Assado e RA Catering

0,00

A presente operação tem como objetivo o financiamento do capital de giro.

Natureza e razão para a operação

Prazo Indeterminado.

É facultado ao Banco Bradesco S.A. considerar antecipadamente vencida esta Cédula de Crédito Bancário, de pleno direito, e exigível de imediato o
pagamento do saldo devedor em aberto, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, tornando exequíveis as
garantias reais ou pessoais outorgadas, se a Pimenta Verde e Garantidores, além das hipóteses previstas em lei: (i) deixarem de cumprir quaisquer
das obrigações estipuladas na Cédula de Crédito Bancário; (ii) por força de normas do Conselho Monetário Nacional e/ou do Banco Central do
Brasil, derem causa ao encerramento de suas contas de depósitos em qualquer estabelecimento bancário; (iii) entrarem em estado de insolvência
civil, liquidação ou falência, impetrarem pedido de concordata ou de recuperação judicial; (iv) figurarem como devedores em situação de mora ou de
inadimplemento junto ao Banco Bradesco S.A. ou qualquer outra instituição fornecedora de crédito, ou qualquer outro Banco; (v) tiverem títulos de
sua responsabilidade legitimamente protestados por quaisquer motivos legais figurarem como executados ou réus em cobrança judicial ou sentença
condenatória transitado em julgado ou não, ou responderem, independente do motivo, a processo de execução por quantia certa, ainda que haja
embargos; (vi) em decorrência de alienação, fusão, incorporação, cisão ou qualquer outro processo de reorganização societária, o controle acionário
ou de quotas da Pimenta Verde e Garantidores vierem a ser alterado de modo que a participação dos atuais controladores em seu capital social
fique reduzida e os impossibilite isoladamente ou em consequencia de acordo de acionistas ou quotistas, o direito de: (a) exercer, de modo
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral; (ii) eleger a maioria dos administradores da Pimenta Verde e Garantidores;
e (c) efetivamente utilizar seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Pimenta Verde e/ou Garantidores; e
(vii) sacar além do limite contratual, sem a devida autorização do Banco Bradesco.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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O contrato é garantido pelos ativos adquiridos e por 100% das ações ordinárias da Airport Shoppes detidas pela IMC Porto Rico, bem como pelas
receitas de aluguel de atividades de arrendamentos e contratos de cessão de franquia.

Garantia e seguros

Contrato de abertura de crédito, sobre o qual incidem encargos financeiros indexados à variação do TIIE mais “spread” de 2,0% ao ano.
A presente operação tem garantia pessoal dada pelo Grupo Restaurante Del Centro, S.A. de C.V.
A IRCC poderá dar Instruções a Ixe Banco para pagar total ou parcialmente as amortizações do principal do saldo devedor do Crédito sob sua
responsabilidade antes do vencimento do prazo pactuado para seu pagamento, sempre e quando a Mutuária esteja ciente do pagamento de: (a) as
amortizações do principal do saldo devedor do Crédito sob sua responsabilidade, (b) os juros ordinários acumulados, assim como (c) os juros
moratórios acumulados, os prêmios de seguros, as comissões, Impostos, gastos e demais cargos pactuados, e a menos que Ixe Banco aceite outra
coisa por escrito: (i) Ixe Banco disponibilizará através da IxeNet informação para a Mutuária sobre o saldo devedor do Crédito sob sua
responsabilidade. A mesma que a Mutuária poderá consultar antes que leve a cabo o pagamento antecipado; (ii) Todo pagamento antecipado
diminuirá o montante da ou das quantidades mais próximas a pagar pela Mutuária decorrentes das Disposições do Crédito efetuadas; (iii) Uma vez
verificado qualquer pagamento antecipado, Ixe Banco divulgará o novo saldo devedor do crédito pela Parte Acreditada, disponibilizando tais
informações através de IxeNet; (iv) Em nenhum caso, a Mutuária terá direito a desconto ou bonificação alguma decorrente dos pagamentos
antecipados que efetue; e (v) A Mutuária poderá voltar a dispor das quantidades pagas antecipadamente, dentro do Prazo de Disposição e os
demais limites do Crédito.
A presente operação tem como objetivo o financiamento do capital de giro.

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação
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2,000000

Objeto contrato

SIM

A Inversionistas em Restaurantes de Carnes y Cortes é uma sociedade controlada pela Companhia.

13/07/2011

Relação com o emissor

Não aplicável.

14/07/2010

Inversionistas em Restaurantes de Carnes y
Cortes e IXE Banco S.A.

0,00

O empréstimo de longo prazo de US$51,0 milhões junto ao Firstbank Puerto Rico, visa a aquisição das ações de emissão da Airport Shoppes, Co.;
adicionado a uma linha de crédito rotativo de US$14,0 milhões. A Airport Shoppes foi a entidade sobrevivente no processo de fusão e
consequentemente sucedeu a ASC Acquisition Corp em todas as obrigações decorrentes de tal contrato.

Natureza e razão para a operação

5.340.000,00

O Firstbank Puerto Rico poderá declarar o vencimento antecipado do contrato se uma das seguintes hipóteses ocorrer, dentre outras: (i) a IRCC não
pagar o principal, ou os juros, ou deixar de cumprir qualquer cláusula do contrato; e (ii) uma ou mais decisão judicial ordenar o pagamento de
quantia que exceda US2.000.000,00.

Rescisão ou extinção

Adicionalmente, a Airport Shoppes obrigou-se a manter determinados níveis de alavancagem e de cobertura de dívida durante a vigência do
contrato: (i) manter nível de cobertura de despesas fixas entre, no máximo, 1,05 e 1,00; (ii) não ultrapassar os níveis máximos de alavancagem
previstos nos contratos, entre outras obrigações.

A aquisição das ações de emissão da Airport Shoppes, Co. Incidem encargos financeiros calculados com base na LIBOR de 90 dias, acrescida de
“spread” variável entre 175 e 250 pontos-base, de acordo com o índice de alavancagem da Airport Shoppes.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

A ASC Acquisition Corp. é uma sociedade controlada pela Companhia.

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

550

O Unibanco poderá considerar antecipadamente vencido o contrato caso a Ra Catering, dentre outras hipóteses, não cumpra quaisquer das suas
obrigações assumidas, sofra procedimento judicial ou extrajudicial, realize qualquer processo de reestruturação societária sem o prévio e expresso
consentimento do Unibanco ou tenha seu controle, direto ou indireto, transferido.
A operação teve como finalidade a aquisição da Bodyjump Participações S.A.

Natureza e razão para a operação
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2,250000

A Yami Comércio foi uma sociedade controlada indiretamente pela Companhia.

SIM

Relação com o emissor

2.556 dias

22/09/2008

Companhia (sucessora de Yami), Frango
Assado e Banco Bradesco

Não aplicável

Os recursos oriundos de essa Cédula de Crédito Bancário foram utilizados para a expansão da Rede Viena.

Natureza e razão para a operação

R$124.075.000,00.

Na hipótese de não comprovação física e/ou financeira da realização do projeto objeto da colaboração financeira, assim como de aplicação dos
recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista na Cédula de Crédito Bancário ou no instrumento formalizador da operação, ocorrerá o
vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário, ficando a Pimento Verde sujeita, a partir do dia seguinte ao fixado através de notificação
judicial ou extrajudicial, à multa de 50% incidente sobre o montante dos recursos liberados e não comprovados, acrescida dos encargos devidos na
forma estabelecida na Cédula de Crédito Bancário, até a data da efetiva liquidação do débito.

Rescisão ou extinção

120.000.000,00

A operação está garantida pelo aval das seguintes sociedades: Odanrio Restaurantes Ltda., Liki Restaurantes Ltda., ARA Restaurantes Ltda.,
Rodean Restaurantes Ltda., Viena Norte Restaurantes Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Aratam Restaurantes Ltda., RAO Restaurantes Ltda. e
Advent Food and Beverage Empreendimentos S.A.

Garantia e seguros

5,800000

A presente operação tem como objetivo a expansão da rede Viena com a implementação de novas lojas.

SIM

Objeto contrato

15/06/2016

A Pimenta Verde é uma sociedade controlada pela Companhia.

Não aplicável.

Relação com o emissor

0,00

29/05/2009

Pimenta Verde e Banco Itaú BBA S.A.

9.634.881,00

1,400000

Rescisão ou extinção

SIM

O contrato foi garantido por meio de penhor de 99% das ações da RA Catering. Adicionalmente o contrato é garantido por alienação fiduciária e por
penhor de recebíveis pelas empresas do Viena.

13/01/2014

Garantia e seguros

Não aplicável.

A RA Catering emitiu Cédula de Crédito Bancário em favor do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. com a finalidade de financiar a aquisição
de 85% da participação acionária da Bodyjump Participações S.A. Incidem encargos financeiros indexados à variação do CDI mais “spread” de
1,40% ao ano.

R$56.260.585,96.

Objeto contrato

59.581.760,28

A RA Catering é uma sociedade controlada pela Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

03/11/2010

Montante (Reais)

RA Catering e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Não há.

O Contrato poderá ser rescindido antecipadamente com aviso prévio de 120 dias e no caso de não pagamento do aluguel durante 3 (três) meses
consecutivos.

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 285 de 324

Não há.

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Locação de bem imóvel localizado em Atibaia, Rua Professor Lucas Nogueira Garcez, nº 7.650, Bairro Ribeirão dos Porcos, com construções,
instalações e benfeitorias apropriadas para as atividades de restaurante e posto de serviços e abastecimento de veículos. A taxa de juros
acompanhará o índice IGPM/FGV.

31/08/2028

Objeto contrato

Não aplicável

Sociedades controladas pela Companhia.

0,00

Relação com o emissor

44.000,00

23/09/2008

Comercial Frango Assado Ltda. (Atibaia) e
Frango Assado Empreendimentos e
Participações S.A.

Natureza e razão para a operação

Locação de bem imóvel localizado em Taubaté, Rodovia Presidente Dutra, s/n, km 115,4, Bairro Jardim Independência. A locação do bem imóvel
objeto do presente contrato tem como finalidade possibilitar a condução dos negócios da Companhia. A taxa de juros acompanhará o índice
IGPM/FGV.

Objeto contrato

0,000000

Sociedades controladas pela Companhia.

NÃO

Relação com o emissor

14/10/2029

29/07/2009

Auto Posto Nova Taubaté Ltda. e Frango
Assado Empreendimentos e Participações S.A.

Não aplicável

A operação teve como finalidade a realização de investimentos nas empresas da Rede Frango Assado Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Aratam
Restaurantes Ltda. e RAO Restaurantes Ltda.

Natureza e razão para a operação
0,00

O Banco Bradesco poderá considerar antecipadamente vencido o contrato, dentre outras hipóteses, nos caso de inadimplemento das obrigações
assumidas, protesto de títulos em valor individual ou em conjunto de protestos superiro a R$1.000.000,00, recuperação judicial ou extrajudicial,
requerimento de falência, mudanção ou transferência de controle societário, incorporação, fusão, cisãou ou reorganização societária, alteração do
objeto social que acarrete mudança das atividades propenderantes.

Rescisão ou extinção

12.900.000,00

Tal contrato é garantido pela alienação fiduciária das cotas do capital social das controladas Centro de Serviços Frango Assado Norte Ltda., Centro
de Serviços Frango Assado Sudoeste Ltda., Centro de Serviços Frango Assado Suleste Ltda., Comercial Guilherme Mamprim Ltda. e Carvalho Pinto
Automotivos e Conveniências Ltda., bem como da Companhia, em razão da sucessão de obrigações pela Companhia devido a uma reorganização
societária ocorrida em 2008. Além disso, é garantido pela cessão ao Banco Bradesco S.A. de 100% dos recebíveis presentes e futuros.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Investimentos nas empresas da Rede Frango Assado Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Aratam Restaurantes Ltda. e RAO Restaurantes Ltda. Incidem
encargos financeiros indexados à variação do CDI mais “spread” de 2,25% ao ano. Posteriormente, em 24 de dezembro de 2010, a Companhia
passou a ser uma das garantidoras da operação em razão de ser uma das sucessoras da Yami Comércio.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

23/09/2008

Sociedades controladas pela Companhia.

Comercial Frango Assado Ltda. (Jacareí) e
Frango Assado Empreendimentos e
Participações S.A.

Relação com o emissor

29.000,00

0,00

Não aplicável

31/08/2028

NÃO

PÁGINA: 286 de 324

0,000000

O Contrato poderá ser rescindido antecipadamente com aviso prévio de 120 dias e no caso de não pagamento do aluguel durante 3 (três) meses
consecutivos.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Não há.

Garantia e seguros

0,000000

Locação de bem imóvel localizado em Jundiaí, Rodovia dos Bandeirantes, km 44, com instalações e benfeitorias apropriadas para as atividades de
restaurante e posto de serviços e abastecimento de veículos. A taxa de juros acompanhará o índice IGPM/FGV.

NÃO

Objeto contrato

31/08/2028

Sociedades controladas pela Companhia.

Não aplicável

Relação com o emissor

0,00

23/09/2008

Comercial Frango Assado Ltda. (Cajamar) e
Frango Assado Empreendimentos e
Participações S.A.

89.000,00

O Contrato poderá ser rescindido antecipadamente com aviso prévio de 120 dias e no caso de não pagamento do aluguel durante 3 (três) meses
consecutivos.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Não há.

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Locação de bem imóvel localizado em Caieiras, com instalações e benfeitorias apropriadas para as atividades de restaurante e posto de serviços e
abastecimento de veículos. A taxa de juros acompanhará o índice IGPM/FGV.

31/08/2028

Objeto contrato

Não aplicável

Sociedades controladas pela Companhia.

0,00

Relação com o emissor

100.000,00

23/09/2008

Comercial Frango Assado Ltda. (Caieiras) e
Frango Assado Empreendimentos e
Participações S.A.

Natureza e razão para a operação

O Contrato poderá ser rescindido antecipadamente com aviso prévio de 120 dias e no caso de não pagamento do aluguel durante 3 (três) meses
consecutivos.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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PÁGINA: 287 de 324

O Contrato poderá ser rescindido antecipadamente com aviso prévio de 120 dias e no caso de não pagamento do aluguel durante 3 (três) meses
consecutivos.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Não há.

Garantia e seguros

0,000000

Locação de bem imóvel localizado em Louveira, Rua Via Anhanguera, km 72, com instalações e benfeitorias apropriadas para as atividades de
restaurante e posto de serviços e abastecimento de veículos. A taxa de juros acompanhará o índice IGPM/FGV.

NÃO

Objeto contrato

31/08/2028

Sociedades controladas pela Companhia.

Não aplicável

Relação com o emissor

0,00

23/09/2008

Comercial Frango Assado Ltda. (Louveira) e
Frango Assado Empreendimentos e
Participações S.A.

105.000,00

O Contrato poderá ser rescindido antecipadamente com aviso prévio de 120 dias e no caso de não pagamento do aluguel durante 3 (três) meses
consecutivos.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Não há.

Garantia e seguros

0,000000

Locação de bem imóvel localizado em Jundiaí, Rodovia dos Bandeirantes, km 44, com instalações e benfeitorias apropriadas para as atividades de
restaurante e posto de serviços e abastecimento de veículos. A taxa de juros acompanhará o índice IGPM/FGV.

NÃO

Objeto contrato

31/08/2028

Sociedades controladas pela Companhia.

Não aplicável

Relação com o emissor

0,00

23/09/2008

Comercial Frango Assado Ltda. (Jundiaí) e
Frango Assado Empreendimentos e
Participações S.A.

89.000,00

O Contrato poderá ser rescindido antecipadamente com aviso prévio de 120 dias e no caso de não pagamento do aluguel durante 3 (três) meses
consecutivos.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Não há.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Locação de bem imóvel localizado em Jacareí, Rodovia Presidente Dutra, km 166, com construções, instalações e benfeitorias apropriadas para as
atividades de restaurante e posto de serviços e abastecimento de veículos. A taxa de juros acompanhará o índice IGPM/FGV.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

554
Não há.

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 288 de 324

Não há.

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Por meio deste contrato de assunção de dívida, a RA Catering cede e transfere à Companhia a dívida que a RA Catering assumiu quando da
assinatura da nota promissória, através da qual a Catering LLC emprestou à RA Catering o valor de US$6.200.000,00. Contrato de assunção de
dívida, por meio do qual a Catering Businesses capitalizou referida dívida em troca de participação societária, conforme aprovado em Assembléia
Geral Estraordinaria da Companhia realizada em 22 de outubro de 2009, representando 2,33% do capital social total da Companhia. A taxa de juros
acompanhará o índice IGPM/FGV.

Prazo Indeterminado.

Objeto contrato

Não aplicável

A RA Catering é uma sociedade controlada pela Companhia.

0,00

Relação com o emissor

10.883.384,41

19/10/2009

RA Catering Ltda., International Meal Company
Holding S.A. e Catering Businesses LLC

Natureza e razão para a operação

Não há previsão.

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não há.

Prazo Indeterminado.

Garantia e seguros

Não aplicável

O presente contrato de compra e venda de “res sperata” tem como objeto a venda do bem imóvel localizado em São Paulo (Rua Lavandisca). A taxa
de juros acompanhará o índice IGPM/FGV.

0,00

Objeto contrato

65.000,00

A RA Catering é uma sociedade controlada pela Companhia e a Silvana Mazza era membro do conselho de administração da RA Participações
S.A., sociedade que era a controladora direta da RA Catering.

16/08/2010

Relação com o emissor

RA Catering Ltda. e Silvana Malandrini Mazza

Natureza e razão para a operação

O Contrato poderá ser rescindido antecipadamente com aviso prévio de 120 dias e no caso de não pagamento do aluguel durante 3 (três) meses
consecutivos.

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não há.

31/08/2028

Garantia e seguros

Não aplicável.

Locação de bem imóvel localizado em Sumaré,Via Anhanguera, km 111. A taxa de juros acompanhará o índice IGPM/FGV.

0,00

Objeto contrato

73.000,00

Sociedades controladas pela Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

23/09/2008

Montante (Reais)

Comercial Frango Assado Ltda. (Sumaré) e
Frango Assado Empreendimentos e
Participações S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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A operação teve como finalidade a expansão dos negócios da Companhia.
13/08/2009

A Pimenta Verde é uma sociedade controlada pela Companhia.

Natureza e razão para a operação

Pimenta Verde Alimentos Ltda. e Banco
Bradesco S.A.

Relação com o emissor

8.000.000,00

0,00

Não aplicável.

PÁGINA: 289 de 324

5,540000

O Unibanco poderá considerar antecipadamente vencido o contrato caso a Pimenta Verde, dentre outras hipóteses, não cumpra quaisquer das suas
obrigações assumidas, sofra procedimento judicial ou extrajudicial, realize qualquer processo de reestruturação societária sem o prévio e expresso
consentimento do Unibanco ou tenha seu controle, direto ou indireto, transferido.

Rescisão ou extinção

SIM

O contrato foi garantido por meio de penhor de direitos creditórios e por uma cessão fiduciária de 100% das cotas da Ondario Restaurantes Ltda.,
Liki Restaurantes Ltda., Ara Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes Ltda., Viena Norte Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Aratam Restaurantes
Ltda., Rao Restaurantes Ltda, Pimenta Verde Alimentos Ltda. e RA Catering.

Garantia e seguros

09/02/2010

A Pimenta Verde emitiu Cédula de Crédito Bancário em favor do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. com a finalidade de expandir a rede
Viena com a implementação de novas lojas.

Objeto contrato

4,800000

A Pimenta Verde é uma sociedade controlada pela Companhia.

Não aplicável

Relação com o emissor

0,00

09/12/2008

Pimenta Verde e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A.

1.637.000,00

A operação teve como finalidade a expansão dos negócios da Companhia.

Natureza e razão para a operação

SIM

O Unibanco poderá considerar antecipadamente vencido o contrato caso a Pimenta Verde, dentre outras hipóteses, não cumpra quaisquer das suas
obrigações assumidas, sofra procedimento judicial ou extrajudicial, realize qualquer processo de reestruturação societária sem o prévio e expresso
consentimento do Unibanco ou tenha seu controle, direto ou indireto, transferido.

Rescisão ou extinção

24/09/2009

O contrato foi garantido por meio de penhor de direitos creditórios e por uma cessão fiduciária de 100% das cotas da Ondario Restaurantes Ltda.,
Liki Restaurantes Ltda., Ara Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes Ltda., Viena Norte Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Aratam Restaurantes
Ltda., Rao Restaurantes Ltda.e Pimenta Verde Alimentos Ltda.

4,800000

Garantia e seguros

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

A Pimenta Verde emitiu Cédula de Crédito Bancário em favor do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. com a finalidade de expandir a rede
Viena com a implementação de novas lojas.

24/09/2009

Duração

Objeto contrato

Não aplicável.

Montante (Reais)

A Pimenta Verde é uma sociedade controlada pela Companhia.

0,00

Saldo existente

Relação com o emissor

5.440.000,00

Montante envolvido
(Reais)

09/12/2008

Data
transação

Versão : 1

Pimenta Verde e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A.

Natureza e razão para a operação

Parte relacionada
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Abertura de crédito em conta garantida com o Banco Bradesco S.A, sobre a qual incidem encargos financeiros indexados à variação do CDI
acrescido de 0,45% ao mês.
Em garantia a essa operação, foi cedida fiduciariamente recebíveis VISA e AMEX pela Ara Restaurantes Ltda., Aratam Restaurantes Ltda., Liki
Restaurantes Ltda., NIAD Restaurantes Ltda., Odanrio Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes Ltda., Viena Norte Ltda. e Rao Restaurantes Ltda.

Objeto contrato

Garantia e seguros

PÁGINA: 290 de 324

5,540000

A Pimenta Verde é uma sociedade controlada pela Companhia.

SIM

Relação com o emissor

06/08/2010

09/02/2010

Pimenta Verde Alimentos Ltda. e Banco ABC
Brasil S.A.

Não aplicável.

A presente operação tem como finalidade o financiamento de capital de giro.

Natureza e razão para a operação
0,00

É facultado ao Banco Bradesco considerar antecipadamente vencida esta Cédula de Crédito Bancário, de pleno direito, e exigível de imediato o
pagamento do saldo devedor em aberto, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, tornando exeqüíveis as
garantias reais ou pessoais outorgadas, se a Pimenta Verde, além das hipóteses previstas em lei: (i) deixarem de cumprir quaisquer das obrigações
estipuladas na Cédula de Crédito Bancário; (ii) por força de normas do Conselho Monetário Nacional e/ou do Banco Central do Brasil, derem causa
ao encerramento de suas contas de depósitos em qualquer estabelecimento bancário; (iii) entrarem em estado de insolvência civil, liquidação ou
falência, impetrarem pedido de concordata ou de recuperação judicial; (iv) figurarem como devedores em situação de mora ou de inadimplemento
junto ao Banco Bradesco ou qualquer outra instituição fornecedora de crédito, ou qualquer outro Banco; (v) tiverem títulos de sua responsabilidade
legitimamente protestados por quaisquer motivos legais figurarem como executados ou réus em cobrança judicial ou sentença condenatória
transitado em julgado ou não, ou responderem, independente do motivo, a processo de execução por quantia certa, ainda que haja embargos; (vi)
em decorrência de alienação, fusão, incorporação, cisão ou qualquer outro processo de reorganização societária, o controle acionário ou de quotas
da Pimenta Verde vier a ser alterado de modo que a participação dos atuais controladores em seu capital social fique reduzida e os impossibilite
isoladamente ou em consequencia de acordo de acionistas ou quotistas, o direito de: (a) exercer, de modo permanente, a maioria dos votos nas
deliberações da assembleia geral; (ii) eleger a maioria dos administradores da Pimenta Verde; e (c) efetivamente utilizar seu poder para dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Pimenta Verde; e (vii) sacar além do limite contratual, sem a devida autorização do
Banco Bradesco.

Rescisão ou extinção

8.000.000,00

Em garantia a essa operação, foi cedida fiduciariamente recebíveis VISA e AMEX pela Ara Restaurantes Ltda., Aratam Restaurantes Ltda., Liki
Restaurantes Ltda., NIAD Restaurantes Ltda., Odanrio Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes Ltda., Viena Norte Ltda. e Rao Restaurantes Ltda.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Abertura de crédito em conta garantida com o Banco Bradesco S.A, sobre a qual incidem encargos financeiros indexados à variação do CDI
acrescido de 0,45% ao mês.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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O presente contrato foi garantido por meio de um aval da International Meal Company Holdings S.A.
O presente contrato poderá ser declarado vencido antecipadamente quando uma das seguintes hipóteses ocorrer: (i) se as partes incorrerem em
mora e/ou inadimplemento de qualquer obrigação assumida perante o Banco ABC Brasil S.A. sob e de acordo com este contrato; (ii) se as partes
incorrerm em mora e/ou inadimplemento, ou ainda, vencimento antecipado, de qualquer outra obrigação assumida perante o Banco ABC Brasil S.A.
sob outros títulos ou contratos, ou perante qualquer outra instituição/empresa pertencente ao grupo econômico do Banco ABC Brasil S.A., ou
perante outras instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional; (iii) ocorrência de alguma das hipóteses previstas no Código
Civil; (iv) pedido ou decretação de falência, apresentação de requerimento de autofalência, pedido de declaração de insolvência civil, intervenção,
liquidação extrajudicial ou início de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, visando uma recuperação judicial ou extrajudicial; (v) protesto de
título por cujo pagamento sejam respnsáveis, na condição de devedores e/ou garantidores, cujo valor seja superior a R$50.000,00, e não
apresentação ao Banco ABC Brasil S.A. de prova satisfatória, a exclusivo critério deste, de que a dívida representada por aquele título foi paga ou
contestada por meio dos procedimentos adequados, no prazo estabelecido; dentre outros.
A presente operação tem como finalidade o financiamento de capital de giro.

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 291 de 324

7,350200

Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco ABC Brasil S.A., sobre a qual incidem encargos financeiros indexados à variação do CDI
mais “spread” de 0,5928% ao mês.

SIM

Objeto contrato

08/06/2009

A Pimenta Verde é uma sociedade controlada pela Companhia.

Não aplicável.

Relação com o emissor

0,00

09/04/2009

Pimenta Verde Alimentos Ltda. e ABC Brasil

2.000.000,00

A presente operação tem como finalidade o financiamento de capital de giro.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

É facultado ao Banco Bradesco considerar antecipadamente vencida esta Cédula de Crédito Bancário, de pleno direito, e exigível de imediato o
pagamento do saldo devedor em aberto, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, tornando exeqüíveis as
garantias reais ou pessoais outorgadas, se a Pimenta Verde, além das hipóteses previstas em lei: (i) deixarem de cumprir quaisquer das obrigações
estipuladas na CCB; (ii) por força de normas do Conselho Monetário Nacional e/ou do Banco Central do Brasil, derem causa ao encerramento de
suas contas de depósitos em qualquer estabelecimento bancário; (iii) entrarem em estado de insolvência civil, liquidação ou falência, impetrarem
pedido de concordata ou de recuperação judicial; (iv) figurarem como devedores em situação de mora ou de inadimplemento junto ao Banco
Bradesco ou qualquer outra instituição fornecedora de crédito, ou qualquer outro Banco; (v) tiverem títulos de sua responsabilidade legitimamente
protestados por quaisquer motivos legais figurarem como executados ou réus em cobrança judicial ou sentença condenatória transitado em julgado
ou não, ou responderem, independente do motivo, a processo de execução por quantia certa, ainda que haja embargos; (vi) em decorrência de
alienação, fusão, incorporação, cisão ou qualquer outro processo de reorganização societária, o controle acionário ou de quotas da Pimenta Verde
vier a ser alterado de modo que a participação dos atuais controladores em seu capital social fique reduzida e os impossibilite isoladamente ou em
consequencia de acordo de acionistas ou quotistas, o direito de: (a) exercer, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da
assembleia geral; (ii) eleger a maioria dos administradores da Pimenta Verde; e (c) efetivamente utilizar seu poder para dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos da Pimenta Verde; e (vii) sacar além do limite contratual, sem a devida autorização do Banco Bradesco.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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A empresa IRCC assina o contrato de sub-arrendamento de forma solidária com a GRC, obrigando-se a garantir o cumprimento das obrigações da
GRC, através de fiança.

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Sub-arrendamento de um espaço comercial de 149.56 m², a onde se estabelece o restaurante “Sala 21”, no Aeroporto Internacional da Cidade do
México.

31/12/2013

Objeto contrato

Não Aplicável

A GRC é uma subsidiária da IRCC (Inversionistas en Restaurantes de Carnes y Cortes), empresa controlada diretamente pela Companhia. A
Inmobiliaria Fumisa é uma empresa controlada pela Advent International.

0,00

Relação com o emissor

109.875,98

01/12/2006

Inmobiliaria Fumisa e Grupo Restaurantero del
Centro, S.A. (GRC)

Natureza e razão para a operação

Causas de rescisão com aplicação de multa: (i) alteração da destinação do imóvel sub-arrendado sem autorização por escrito da sub-arrendadora;
(ii) atraso no pagamento das mensalidades estipuladas no contrato; (iii) transmissão de direitos e obrigações derivados do contrato sem autorização
por escrito da sub-arrendadora; (iv) falta de qualquer autorização ou descumprimento do contrato; e (v) decretação de falência.

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

A empresa IRCC assina o contrato de sub-arrendamento de forma solidária com a GRC, obrigando-se a garantir o cumprimento das obrigações da
GRC, através de fiança.

31/12/2013

Garantia e seguros

Não Aplicável

Sub-arrendamento de um espaço comercial de 626.33 m², a onde se estabelece o restaurante “La Mansión Terminal 1”, no Aeroporto Internacional
da Cidade do México.

0,00

Objeto contrato

31.379.133,00

A GRC é uma subsidiária da IRCC (Inversionistas en Restaurantes de Carnes y Cortes), empresa controlada diretamente pela Companhia. A
Inmobiliaria Fumisa é uma empresa controlada pela Advent International.

01/12/2010

Relação com o emissor

Inmobiliaria Fumisa e Grupo Restaurantero del
Centro, S.A. (GRC)

Natureza e razão para a operação

O Contrato poderá ser rescindido antecipadamente com aviso prévio de 120 dias e no caso de não pagamento do aluguel durante 3 (três) meses
consecutivos.

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não há.

31/08/2028

Garantia e seguros

Não aplicável

Locação de bem imóvel localizado em Sumaré, Via Anhanguera, km 111. A taxa de juros acompanhará o índice IGPM/FGV.

0,00

Objeto contrato

73.000,00

Sociedades controladas pela Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

23/09/2008

Montante (Reais)

Comercial Frango Assado Ltda. (Sumaré) e
Frango Assado Empreendimentos e
Participações S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Inmobiliaria Fumisa e Grupo Restaurantero del
Centro, S.A. (GRC)

15/06/2007

45.713.945,40

0,00

Não Aplicável

31/12/2013

NÃO

PÁGINA: 293 de 324

0,000000

Causas de rescisão com aplicação de multa: (i) alteração da destinação do imóvel sub-arrendado sem autorização por escrito da sub-arrendadora;
(ii) atraso no pagamento das mensalidades estipuladas no contrato; (iii) transmissão de direitos e obrigações derivados do contrato sem autorização
por escrito da sub-arrendadora; (iv) falta de qualquer autorização ou descumprimento do contrato; e (v) decretação de falência.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

A empresa IRCC assina o contrato de sub-arrendamento de forma solidária com a GRC, obrigando-se a garantir o cumprimento das obrigações da
GRC, através de fiança.

Garantia e seguros

0,000000

Sub-arrendamento de um local comercial de 203 m², a onde se estabelece o restaurante “Casa Avila” no Terminal 1, no Aeroporto Internacional da
Cidade do México.

NÃO

Objeto contrato

31/12/2013

A GRC é uma subsidiária da IRCC (Inversionistas en Restaurantes de Carnes y Cortes), empresa controlada diretamente pela Companhia. A
Inmobiliaria Fumisa é uma empresa controlada pela Advent International.

Não Aplicável

Relação com o emissor

0,00

16/11/2004

24.408,72

Causas de rescisão com aplicação de multa: (i) alteração da destinação do imóvel sub-arrendado sem autorização por escrito da sub-arrendadora;
(ii) atraso no pagamento das mensalidades estipuladas no contrato; (iii) transmissão de direitos e obrigações derivados do contrato sem autorização
por escrito da sub-arrendadora; (iv) falta de qualquer autorização ou descumprimento do contrato; e (v) decretação de falência.

Inmobiliaria Fumisa e Grupo Restaurantero del
Centro, S.A. (GRC)

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

A empresa IRCC assina o contrato de sub-arrendamento de forma solidária com a GRC, obrigando-se a garantir o cumprimento das obrigações da
GRC, através de fiança.

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Sub-arrendamento de um local comercial de 430.71 m², a onde se estabelece o restaurante “Cucara Macara”, no Aeroporto Internacional da Cidade
do México.

31/12/2013

Objeto contrato

Não Aplicável

A GRC é uma subsidiária da IRCC (Inversionistas en Restaurantes de Carnes y Cortes), empresa controlada diretamente pela Companhia. A
Inmobiliaria Fumisa é uma empresa controlada pela Advent International.

0,00

Relação com o emissor

53.946,01

01/12/2004

Inmobiliaria Fumisa e Grupo Restaurantero del
Centro, S.A. (GRC)

Natureza e razão para a operação

Causas de rescisão com aplicação de multa: (i) alteração da destinação do imóvel sub-arrendado sem autorização por escrito da sub-arrendadora;
(ii) atraso no pagamento das mensalidades estipuladas no contrato; (iii) transmissão de direitos e obrigações derivados do contrato sem autorização
por escrito da sub-arrendadora; (iv) falta de qualquer autorização ou descumprimento do contrato; e (v) decretação de falência.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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20/08/2020

NÃO

0,000000

PÁGINA: 294 de 324

IMC DR é uma sociedade controlada pela AIRPORT SHOPPES CORP., que por sua vez é empresa controlada pela Companhia.

Não Aplicável

Relação com o emissor

0,00

20/08/2010

AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI,
S.A., (AERODOM) e INTERNATIONAL MEAL
COMPANY DR, S.A.

16.014.465,00

As causas de resolução e rescisão do contrato são as seguintes: (i) mútuo acordo por escrito entre as partes; (ii) que a Inversones Llers se encontre
em estado de dissolução ou liquidação ou em processo irreversível de falência; (iii) caso haja descumprimento das partes em qualquer das
obrigações avençadas no contrato; (iv) caso injustificadamente, haja a não abertura das lojas por período superior a 45 dias.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

A AIRPORT SHOPPES CORP. é a garantidora das obrigações da INVERSIONES LLERS, S.A. no referido contrato.
A INVERSIONES LLERS, S.A. se obrigou a prover as apólices de seguro inerentes à operação.

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Outorgar a INVERSIONES LLERS, S.A., a título de sub-concessão, os direitos exclusivos de operação, exploração econômica e administração dos
negócios relacionados com comidas e bebidas nos aeroportos concessionados pela Aerodom. Contrato de sub-concessão para a operação das
atividades dos restaurantes “MANGO’S VILLAGE”, “NATURALLY FAST”, “DOMINO’S”, na área de alimentação do Aeroporto Internacional de Las
Américas – Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG); assim como a exploração de qualquer outro negócio relacionado com alimentos e
bebidas que sejam operados pela AERODOM.

31/03/2030

Objeto contrato

Não Aplicável

INVERSIONES LLERS, S.A. é uma sociedade controlada pela AIRPORT SHOPPES CORP. que por sua vez é empresa controlada pela
Companhia.

0,00

Relação com o emissor

AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI,
S.A., (AERODOM) e INVERSIONES LLERS,
S.A.

0,00

Causas de rescisão com aplicação de multa: (i) alteração da destinação do imóvel sub-arrendado sem autorização por escrito da sub-arrendadora;
(ii) atraso no pagamento das mensalidades estipuladas no contrato; (iii) transmissão de direitos e obrigações derivados do contrato sem autorização
por escrito da sub-arrendadora; (iv) falta de qualquer autorização ou descumprimento do contrato; e (v) decretação de falência.

Rescisão ou extinção

28/06/2005

A empresa IRCC assina o contrato de sub-arrendamento de forma solidária com a GRC, obrigando-se a garantir o cumprimento das obrigações da
GRC, através de fiança.

Garantia e seguros

Natureza e razão para a operação

Sub-arrendamento de um local comercial de 204.51m², a onde se estabelece o restaurante “Bistrot Mosaico” no Terminal 1, no Aeroporto
Internacional da Cidade do México.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

A GRC é uma subsidiária da IRCC (Inversionistas en Restaurantes de Carnes y Cortes), empresa controlada diretamente pela Companhia. A
Inmobiliaria Fumisa é uma empresa controlada pela Advent International.

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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NÃO

0,000000

PÁGINA: 295 de 324

Outorgar a IMC DR o sub-arrendamento de local comercial de 40,42 m², com o objetivo de estabelecer restaurantes na praça de alimentação do
Aeroporto Internacional de Las Américas – Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG). Esta operação está destinada a exploração do
restaurante “VIENA CAFE”.

01/09/2011

Objeto contrato

Não Aplicável

IMC DR é uma sociedade controlada pela AIRPORT SHOPPES CORP., que por sua vez é empresa controlada pela Companhia.

0,00

Relação com o emissor

142.672.000,00

15/07/2009

AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI,
S.A., (AERODOM) e INTERNATIONAL MEAL
COMPANY DR, S.A.

Natureza e razão para a operação

As causas de resolução e rescisão do contrato são as seguintes: (i) a IMC DR poderá rescindir o contrato de pleno direito sem necessidade de
sentença judicial alguma, sendo que a única penalidade em que poderá incorrer será a de perder o depósito (caução); (ii) vencimento do contrato
sem prorrogação; (iii) mútuo acordo por escrito entre as partes; (iv) que as partes se encontrem em estado de dissolução ou liquidação ou em
processo irreversível de falência; (v) por decisão judicial ou administrativa.

Rescisão ou extinção

0,000000

INVERSIONES LLERS, S.A. é a garantidora das obrigações da IMC DR no referido contrato.
A INVERSIONES LLERS, S.A. se obrigou a prover as apólices de seguro inerentes à operação.

NÃO

Garantia e seguros

15/07/2019

Outorgar a IMC DR o sub-arrendamento de local comercial de 64,98 m², com o objetivo de estabelecer restaurantes na praça de alimentação do
Aeroporto Internacional de Las Américas – Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG). Esta operação está destinada a exploração do
restaurante “BLACK COFFEE”.

Não Aplicável

Objeto contrato

0,00

IMC DR é uma sociedade controlada pela AIRPORT SHOPPES CORP., que por sua vez é empresa controlada pela Companhia.

11.394.243,00

Relação com o emissor

AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI,
S.A., (AERODOM) e INTERNATIONAL MEAL
COMPANY DR, S.A.

15/07/2009

As causas de resolução e rescisão do contrato são as seguintes: (i) a IMC DR poderá rescindir o contrato de pleno direito sem necessidade de
sentença judicial alguma, sendo que a única penalidade em que poderá incorrer será a de perder o depósito (caução); (ii) vencimento do contrato
sem prorrogação; (iii) mútuo acordo por escrito entre as partes; (iv) que as partes se encontrem em estado de dissolução ou liquidação ou em
processo irreversível de falência; (v) por decisão judicial ou administrativa.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

INVERSIONES LLERS, S.A. é a garantidora das obrigações da IMC DR no referido contrato.
A INVERSIONES LLERS, S.A. se obrigou a prover as apólices de seguro inerentes à operação.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Outorgar a IMC DR o sub-arrendamento de local comercial de 106.55 m², com o objetivo de estabelecer restaurantes na praça de alimentação do
Aeroporto Internacional de Las Américas – Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG). Esta operação está destinada a exploração dos
restaurantes “CHESTER’S CHICKEN” e “LA FONDA CRIOLLA”.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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SIM

1,400000

A Pimenta Verde emitiu Cédula de Crédito Bancário em favor do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. com a finalidade de expandir a rede
Viena com a implementação de novas lojas.
O contrato foi garantido por meio de penhor de direitos creditórios e por uma cessão fiduciária de 100% das cotas da Ondario Restaurantes Ltda.,
Liki Restaurantes Ltda., Ara Restaurantes Ltda., Rodean Restaurantes Ltda., Viena Norte Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Aratam Restaurantes
Ltda., Rao Restaurantes Ltda.e Pimenta Verde Alimentos Ltda.
O Unibanco poderá considerar antecipadamente vencido o contrato caso a Pimenta Verde, dentre outras hipóteses, não cumpra quaisquer das suas
obrigações assumidas, sofra procedimento judicial ou extrajudicial, realize qualquer processo de reestruturação societária sem o prévio e expresso
consentimento do Unibanco ou tenha seu controle, direto ou indireto, transferido.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 296 de 324

4,799238

A Pimenta Verde é uma sociedade controlada pela Companhia.

SIM

Relação com o emissor

05/02/2010

09/12/2008

Pimenta Verde e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A.

Não aplicável.

A operação teve como finalidade viabilizar a aquisição da Rede Viena.

Natureza e razão para a operação
0,00

O Unibanco poderá considerar antecipadamente vencido o contrato caso a International Meal Company Holdings S.A., dentre outras hipóteses, não
cumpra quaisquer das suas obrigações assumidas, sofra procedimento judicial ou extrajudicial, realize qualquer processo de reestruturação
societária sem o prévio e expresso consentimento do Unibanco ou tenha seu controle, direto ou indireto, transferido.

Rescisão ou extinção

2.558.000,00

Tal contrato foi garantido pela alienação fiduciária da totalidade das quotas das subsidiárias Pimenta Verde Alimentos Ltda., ARA Restaurantes
Ltda., Aratam Restaurantes Ltda., Liki Restaurantes Ltda., Niad Restaurantes Ltda., Odanrio Restaurantes Ltda., RAO Restaurantes Ltda., Rodean
Restaurantes Ltda., e Viena Norte Restaurantes Ltda., e por meio de penhor de recebíveis das controladas operacionais da Rede Viena com cartões
de crédito administrados pela Redecard S.A. Caso o fluxo de recebíveis seja insuficiente, a Companhia deverá constituir garantia adicional.

Garantia e seguros

A Companhia emitiu Cédula de Crédito Bancário em favor do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. com o fim de financiar a aquisição de
100% do capital social da Rede Viena. Incidem encargos financeiros indexados à variação do CDI mais “spread” de 1,40% ao ano.

29/01/2015

Objeto contrato

Não aplicável.

As partes são sociedades controladas pela Companhia.

R$110.259.000,00.

Relação com o emissor

105.000.000,00

29/01/2008

International Meal Company Holdings S.A.,
Pimenta Verde Alimentos e Grupo Viena

Natureza e razão para a operação

As causas de resolução e rescisão do contrato são as seguintes: (i) a IMC DR poderá rescindir o contrato de pleno direito sem necessidade de
sentença judicial alguma, sendo que a única penalidade em que poderá incorrer será a de perder o depósito (caução); (ii) vencimento do contrato
sem prorrogação; (iii) mútuo acordo por escrito entre as partes; (iv) que as partes se encontrem em estado de dissolução ou liquidação ou em
processo irreversível de falência; (v) por decisão judicial ou administrativa.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

INVERSIONES LLERS, S.A. é a garantidora das obrigações da IMC DR no referido contrato.
A INVERSIONES LLERS, S.A. se obrigou a prover as apólices de seguro inerentes à operação.

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Montante (Reais)

A operação teve como finalidade a expansão dos negócios da Companhia.

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Empréstimo Taxa de
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de divida
cobrados
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e
demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do
pagamento compensatório adequado
Não adotamos um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse, aplicando-se à hipótese práticas de
governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou exigidas pela legislação, incluindo aquelas previstas no
Regulamento do Novo Mercado, segundo a qual o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia geral
relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas
contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver
interesse conflitante com o da Companhia. A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem
interesse conflitante com o da Companhia é anulável, respondendo o acionista pelos danos causados e pela
restituição à Companhia das vantagens que tiver auferido.
Ao Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, caso seja instituído, é submetida a decisão
acerca de todas as nossas operações, conforme competência descrita pelo nosso Estatuto Social vigente. Assim,
todas as nossas operações, especialmente aquelas que se deram com partes relacionadas, foram devidamente
submetidas aos nossos órgãos decisórios a que estavam subordinadas, conforme regras vigentes. Ademais, em
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer membro do nosso Conselho de Administração está
proibido de votar em qualquer assembleia ou reunião do Conselho, ou de atuar em qualquer operação ou negócios
nos quais tenha interesses conflitantes com os nossos. Entende-se por negócios celebrados em conflito de
interesses aqueles não celebrados em condições normais de mercado, havendo benefício à parte relacionada e
possibilidade de nos causar dano ou prejuízo. Em especial, o artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações
normatiza o exercício ao direito de voto dos acionistas em assembleia geral, bem como regula a responsabilidade
do acionista controlador na sociedade.
Nossas operações e negócios com partes relacionadas são amparadas pelas devidas avaliações prévias de suas
condições e do nosso estrito interesse em sua realização.
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10/06/2010

Tipo de capital

10/06/2010

Tipo de capital

10/06/2010

Tipo de capital

10/06/2010

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

434.921.722,63

Capital Autorizado
0,00

434.921.722,63

Capital Integralizado

434.921.722,63

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações sobre o capital social

Prazo de integralização
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79.173.502

59.744.290

59.744.290

59.744.290

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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79.173.502

59.744.290
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Moeda corrente nacional.

Forma de integralização

13.850.922

Inciso I do § 1º do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações.

Subscrição
particular

Critério para determinação
do preço de emissão

97.233.472,44

10/06/2010

10/06/2010

RCA

Moeda corrente nacional.

Forma de integralização

91.678.610

Inciso I do § 1º do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações.

Subscrição
particular

Critério para determinação
do preço de emissão

155.511.384,41

22/10/2009

AGE

22/10/2009

10.141.286

Subscrição
particular

Moeda corrente nacional.

8.636.552,78

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Forma de integralização

30/09/2009

Valor total emissão
(Reais)

Inciso I do § 1º do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações.

AGE

30/09/2009

Data emissão

Critério para determinação
do preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do capital social
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0

0

0

Preferênciais
(Unidades)

13.850.922

91.678.610

10.141.286

Total ações
(Unidades)

28,80000000

85,40000000

5,00000000

183,39

155,51

8,64

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

PÁGINA: 300 de 324
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/1/20

Grupamento

Data
aprovação



Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferênciais


Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
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Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferênciais
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Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

6ERSáO  

Formulário de Referência - 2010 - International Meal Company Holdings S.A.

Versão : 1

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve redução de nosso capital social nos últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras informações relevantes

Não existem outras informações que julguemos relevantes com relação a esta Seção 17.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com nosso Estatuto Social, no mínimo 25% do saldo de lucro líquido do exercício social
anterior, calculado conforme a Lei das Sociedades por Ações, deve ser distribuído a título de
dividendo obrigatório anual

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

SIm

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de nossa liquidação, os acionistas receberão os pagamentos relativos a reembolso do
capital, na proporção da sua participação no nosso capital social, após o pagamento de todas as
nossas obrigações. Adicionalmente, qualquer acionista dissidente de certas deliberações tomadas
em assembleia geral poderá retirar-se do nosso quadro acionário, mediante o reembolso do valor
de suas ações, com base no valor patrimonial, em qualquer das hipóteses expressamente previstas
na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de 30 dias
contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao
recesso.

Restrição a circulação

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o nosso Estatuto Social nem as deliberações
tomadas em nossa Assembleia Geral podem privar os nossos acionistas dos direitos de (i) participar
dos nossos lucros sociais, (ii) participar do nosso acervo, em caso de liquidação; (iii) fiscalizar a
nossa gestão, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência para a subscrição de
nossas ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observadas as condições
previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se do nosso quadro de acionistas nos
casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não aplicável.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

Nosso Estatuto Social obriga o adquirente de nosso controle acionário a realizar, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, uma oferta pública de aquisição (“OPA”) das ações dos nossos
demais acionistas, observados as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado, de forma a assegurar tratamento igualitário àquele dado aos acionistas controladores
alienantes.
Também deverá ser efetivada uma OPA nos casos em que houver a cessão onerosa de direitos de subscrição de
ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações ou que dêem direito à sua
subscrição, que venha a resultar na alienação do nosso controle acionário, bem como na hipótese de alienação do
controle de sociedade que detenha o nosso controle, sendo que, nesse caso, o controlador alienante ficará
obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que
o comprove.
Na OPA a ser efetivada pelos acionistas ou pela Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta,
o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação de que
trata o Artigo 43 do nosso Estatuto Social.
A saída da Companhia do Novo Mercado deverá ser aprovada em Assembleia Geral e caso ocorra tal deliberação,
seja para que as ações passem a ser registradas para negociação fora do Novo Mercado, ou seja, por operação de
reorganização societária da qual a companhia resultante não seja admitida para negociação no Novo Mercado, o
acionista que detiver o poder de controle da Companhia deverá efetivar a OPA pertencentes aos demais acionistas
da Companhia, no mínimo, pelo valor econômico das ações, apurado em laudo de avaliação, observadas, em
ambos os casos, as condições previstas na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
Caso haja controle difuso, sempre que for aprovado, em Assembleia Geral, o cancelamento de registro de
companhia aberta, a OPA deverá ser efetivada pela própria Companhia, sendo que, neste caso, a Companhia
somente poderá adquirir as ações de titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento de
registro na deliberação em Assembleia Geral após ter adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham
votado a favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública. Sempre que for aprovada,
em Assembleia Geral, a saída do Novo Mercado, seja por registro para negociação das ações fora do Novo
Mercado, seja por reorganização societária conforme previsto no Artigo 42 do Estatuto Social da Companhia, a
oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva
deliberação em Assembleia Geral.
Adicionalmente, na hipótese de haver controle difuso e a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão
do descumprimento de qualquer obrigação constante do Regulamento do Novo Mercado, a OPA deverá ser
efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implique o descumprimento; e caso tal
descumprimento decorra de ato ou fato da administração da Companhia, a Companhia deverá efetivar a OPA para
cancelamento de registro de companhia aberta dirigida a todos os acionistas da Companhia. Caso seja deliberada,
em Assembleia Geral, a manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a OPA deverá ser efetivada
pelos acionistas que tenham votado a favor de tal deliberação.
A partir da data em que o controle acionário da Companhia passe a ser qualificado como controle difuso, qualquer
acionista que atingir, direta ou indiretamente, participação em ações em circulação igual ou superior a 5% (cinco por
cento) do capital social da Companhia, e que deseje realizar uma nova aquisição de ações em circulação, estará
obrigado a (i) realizar cada nova aquisição na BM&FBOVESPA, vedada a realização de negociações privadas ou
em mercado de balcão; (ii) previamente a cada nova aquisição, comunicar por escrito o nosso Diretor de Relações
com Investidores o Diretor do pregão da BM&FBOVESPA, por meio da sociedade corretora a ser utilizada para
adquirir as ações, a quantidade de ações em circulação que pretende adquirir, com antecedência mínima de 03
(três) dias úteis da data prevista para a realização da nova aquisição de ações, de tal modo que o diretor de pregão
da BM&FBOVESPA possa previamente convocar um leilão de compra a ser realizado em pregão da
BM&FBOVESPA do qual possam participar terceiros interferentes e/ou eventualmente a própria Companhia,
observados sempre os termos da legislação vigente, em especial a regulamentação da CVM e os regulamentos da
BM&FBOVESPA aplicáveis.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

O nosso Estatuto Social não estabelece exceções ou cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos.
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não possuíamos qualquer outro valor mobiliário emitido que não seja ações.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

As ações ordinárias de nossa emissão serão admitidas à negociação no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ou BM&FBOVESPA, sob o código “IMCH3”.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

Não possuímos valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do
emissor
Não aplicável, uma vez que não foram realizadas quaisquer ofertas públicas de distribuição por nós ou por
terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários de nossa
emissão nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

Não aplicável, dado que não realizamos ofertas públicas de aquisição relativas a ações de emissão de terceiros nos
últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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18.10 - Outras informações relevantes

Na data deste Formulário de Referência, nossos valores mobiliários não são negociados em mercado
regulamentado.
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19.4 - Outras informações relevantes

Não existem outras informações que julguemos relevantes com relação a esta Seção 19.
19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Não aplicável, visto que não existem planos de recompra de nossas ações já aprovados.
19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Não ocorreram movimentações de valores mobiliários mantidos em tesouraria nos últimos três exercícios sociais e
no exercício social corrente.
19.3 - Informações sobre valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento do último
exercício social
Não aplicável, visto que não existem valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento do último
exercício social.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

22/10/2009

Cargo e/ou função

Diretores, Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, caso seja instaurado, e
de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, bem
como seus cônjuges não separados judicialmente, companheiro ou dependente incluído na
declaração anual de imposto de renda, e sociedades por nós controladas, direta ou indiretamente.

Principais características
Esclarecer as regras que deverão ser observadas visando a coibir e punir a utilização de informações privilegiadas sobre ato ou fato
relevante relativo a nós, ou Informações Privilegiadas, em benefício próprio das Pessoas Vinculadas em negociação com valores
mobiliários de nossa emissão, ou Valores Mobiliários, e enunciar as diretrizes que regerão, de modo ordenado e dentro dos limites
estabelecidos por lei, a negociação de tais Valores Mobiliários, nos termos da Instrução CVM n.º 358/02 e das nossas políticas internas.
Tais regras também procuram coibir a prática de insider trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de Informações
Privilegiadas) e tipping (dicas de Informações Privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas
negociações de nossos Valores Mobiliários. A adesão à Política de Negociação é obrigatória por todas as Pessoas Vinculadas, mediante
assinatura de Termo de Adesão.
Estamos sujeitos às regras estabelecidas na Instrução CVM n.º 358/02, assim, é vedada a
Períodos de vedação e descrição
dos procedimentos de fiscalização negociação, prestação de aconselhamento ou assistência de investimento, por nós ou pelas
Pessoas Vinculadas, de Valores Mobiliários de nossa emissão, desde a data em que tomamos
conhecimento de ato ou fato relevante, ou Ato ou Fato Relevante, até a sua divulgação ao
mercado.
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20.2 - Outras informações relevantes

Não existem outras informações que julguemos relevantes com relação a esta Seção 20.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

De acordo com a legislação e as normas da CVM em vigor, em especial a Lei das Sociedades por Ações e a
Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, ou Instrução CVM 358, toda e qualquer companhia de capital
aberto deve, como regra geral, apresentar à CVM e à BM&FBOVESPA determinadas informações periódicas, tais
como informações financeiras trimestrais e demonstrações financeiras anuais acompanhadas do relatório da
administração e do parecer dos auditores independentes, bem como arquivar junto à CVM e à BM&FBOVESPA
quaisquer acordos de acionistas existentes, avisos concernentes às assembleias gerais de acionistas e cópias de
atas e comunicados relativos à divulgação de atos ou eventuais fatos relevantes. Nesse sentido, a nossa
Companhia deve cumprir e cumpre com as normas e legislação relacionadas acima.
A Instrução CVM 358 disciplina, ainda, algumas regras a respeito da divulgação e do uso de informações sobre os
atos ou fatos relevantes, inclusive, mas não se limitando, ao que se refere à divulgação de informações relativas à
negociação e a aquisição de títulos emitidos pelas companhias de capital aberto.
Tais regras:
x

estabelecem o conceito de ato ou fato relevante que origina a obrigatoriedade de divulgação. Enquadram-se no
conceito de ato ou fato relevante as decisões tomadas pelos acionistas controladores, resoluções de
assembleia geral de acionistas ou da administração da companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos políticos,
administrativos, técnicos, financeiros ou econômicos relacionados com os negócios da companhia que possam
influenciar o preço de suas ações e/ou a decisão dos investidores de negociarem e/ou manterem tais ações ou
de exercer quaisquer direitos subjacentes às ações;

x

especificam atos ou fatos que são considerados relevantes, tais como a celebração de contratos prevendo a
transferência de controle da companhia, a entrada ou retirada de acionistas que mantenham com a companhia
qualquer contrato ou colaboração operacional, administrativa, financeira ou tecnológica, bem como a ocorrência
de qualquer reestruturação societária realizada entre as sociedades relacionadas à companhia em questão;

x

obrigam a companhia de capital aberto a divulgar atos ou fatos relevantes à CVM e à BM&FBOVESPA, bem
como ao mercado em geral, por meio da publicação dos referidos atos ou fatos relevantes nos jornais
geralmente utilizados pela referida companhia;

x

exigem que o adquirente do controle de uma companhia de capital aberto divulgue um fato relevante, inclusive
sua intenção, ou não, de promover o cancelamento do registro da companhia como companhia aberta, no prazo
de um ano;

x

exigem que os administradores e os membros do conselho fiscal (ou de qualquer órgão técnico ou consultivo)
de uma companhia de capital aberto divulguem à CVM e à BM&FBOVESPA o número, tipo e forma de
negociação das ações emitidas pela referida companhia, suas subsidiárias e suas sociedades controladoras,
detidas por referidas pessoas, bem como detidas por seus cônjuges, companheiros e dependentes, informando
ainda quaisquer mudanças em referidas posições acionárias;

x

exigem que, se qualquer acionista controlador, direto ou indireto, ou qualquer acionista elegendo membros do
conselho de administração de uma companhia de capital aberto aumente ou diminua sua participação na
referida companhia em mais de 5,0%, referido acionista ou entidade divulgue as informações relacionadas com
a referida aquisição ou alienação; e

x

proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas.

Ademais, fazemos parte do segmento especial de listagem “Novo Mercado” de governança corporativa da
BM&FBOVESPA. Nesse sentido, adicionalmente à legislação e às normas da CVM aplicáveis, devemos observar o
Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado, ou Regulamento do Novo
Mercado, que contempla regras de divulgação mais rigorosas e amplia as informações a serem divulgadas pelas
companhias de capital aberto em razão da adoção das práticas de governança corporativa diferenciadas. O
Regulamento do Novo Mercado, dentre as diversas obrigações que estabelece, impõe a obrigação, à companhia de
capital aberto, de apresentação de demonstração de fluxo de caixa nas informações trimestrais e nas
demonstrações financeiras e a divulgação de cronograma de eventos corporativos, que deve ser divulgado
anualmente, até o fim do mês de janeiro.
Em observância às normas da CVM e da BM&FBOVESPA, adotamos uma Política de Divulgação de Informações
Relevantes da Companhia, ou Política de Divulgação, cujas regras devem ser observadas por todas aquelas
pessoas relacionadas no artigo 13 da Instrução CVM 358, ou Pessoas Vinculadas.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

De acordo com a regulamentação da CVM aplicável e a Política de Divulgação, é considerada uma informação
relevante qualquer decisão de eventual acionista controlador, deliberação de nossa Assembleia Geral ou dos
órgãos de nossa administração, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político administrativo, técnico, negocial ou
econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos nossos negócios, que possa influenciar de modo ponderável (i)
na cotação dos valores mobiliários de nossa emissão; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou
manter os valores mobiliários de nossa emissão; ou (iii) na determinação dos investidores sobre o exercício de
quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de valores mobiliários de nossa emissão.
Ainda, de acordo com a regulamentação da CVM aplicável, antes da divulgação ao mercado de ato ou fato
relevante ocorrido referente à companhia, é vedada a negociação com ações de emissão da companhia: (i) pela
companhia; (ii) pelos eventuais acionistas controladores, diretos ou indiretos; (iii) pelos seus Diretores; (iv) pelos
seus Conselheiros; (v) pelos membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição; (vi) por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia, nas sociedades
controladoras, controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante; (vii)
por quem quer que tenha conhecimento do ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não
divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a
companhia, tais como auditores independentes, analistas de mercado e consultores, aos quais compete verificar a
respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia; e (viii)
pelos administradores que se afastarem de sua administração antes da divulgação pública de negócio ou fato
iniciado durante seu período de gestão, e cuja vedação se estenderá pelo prazo de seis meses após o seu
afastamento.
A referida vedação também prevalece sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de
emissão da Companhia, sociedades controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se houver
sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como se existir a intenção da companhia de promover
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária.
É também vedada a negociação de valores mobiliários de emissão da companhia pelas pessoas acima
mencionadas no período de 15 dias anterior a divulgação das nossas informações trimestrais (ITR) e
demonstrações financeiras.
Exceto pelo descrito acima, não há outras normas, regimentos ou procedimentos internos por nós adotados para
assegurar que tais informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de
maneira precisa e tempestiva.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

De acordo com a nossa Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes, a comunicação de informações
relevantes à CVM e a BM&FBOVESPA, deve ser feita imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo
detalhadamente, de forma clara e precisa e em linguagem acessível ao público investidor, os atos e/ou fatos
ocorridos, indicando, sempre que possível, os valores envolvidos e outros esclarecidos.
A informação relevante deve ser divulgada ao público por meio de anúncio publicado nos jornais de grande
circulação utilizados por nós habitualmente, podendo o anúncio conter a descrição resumida da informação
relevante, desde que indique endereço na Internet onde esteja disponível a descrição completa da informação
relevante, em teor no mínimo idêntico ao texto enviado à CVM, às bolsas de valores e a outras entidades, conforme
aplicável.
A Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes estabelece como responsabilidades do nosso Diretor de
Relações com Investidores:
a) divulgar e comunicar por escrito, à CVM e às bolsas de valores, imediatamente após a ciência, qualquer ato ou
fato relevante ocorrido ou relacionado aos nossos negócios que seja considerado Informação Relevante; e
b) zelar pela ampla e imediata disseminação da Informação Relevante simultaneamente na CVM e nas bolsas de
valores e em todos os mercados nos quais tenhamos valores mobiliários admitidos a negociação, assim como
ao público investidor em geral.
Sempre que for veiculada informação relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à
imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no
exterior, a Informação Relevante deverá ser obrigatoriamente divulgada simultaneamente à CVM e, se for o caso,
às bolsas de valores e ao público investidor em geral.
Qualquer Pessoa Vinculada que tenha conhecimento de atos ou fatos que possam configurar uma informação
relevante deverá comunicá-los imediatamente, por escrito, ao Diretor de Relações com Investidores.
A nossa Política de Divulgação estabelece como Pessoa Vinculada, aquelas indicadas no artigo 13 da Instrução
CVM 358, inclusive nós, nossos acionistas controladores diretos e indiretos, Diretores, membros do nosso Conselho
de Administração, do Conselho Fiscal, quando instalado, e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou
consultivas criados por disposição estatutária, gerentes e empregados, sociedades controladoras e/ou sob controle
comum e respectivos acionistas controladores, membros da administração e de órgãos com funções técnicas ou
consultivas, prestadores de serviços e outros profissionais que tenham aderido expressamente à nossa Política de
Divulgação e estejam obrigados à observância das regras nela descritas, ou, ainda, qualquer pessoa que, nos
termos da Instrução CVM 358, mesmo não tendo aderido à nossa Política de Divulgação, tenha conhecimento da
informação relativa ao ato ou fato relevante, em virtude de seu cargo, função ou posição ocupada em nossa
Companhia, seus acionistas controladores, suas controladas ou coligadas.
A nossa Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes prevê, ainda, que a informação relevante poderá deixar
de ser divulgada se a sua revelação puder colocar em risco o nosso interesse legítimo. Poderemos submeter à
apreciação da CVM a nossa decisão de não divulgação. De todo modo, em tais casos excepcionais de não
divulgação, caso seja constatada oscilação atípica na cotação, preço ou volume de negociação dos valores
mobiliários de nossa emissão ou, ainda, na hipótese de a informação escapar ao controle, os nossos acionistas ou
administradores deverão, diretamente ou por meio do nosso Diretor de Relações com Investidores, divulgar
imediatamente o ato ou fato relevante à CVM, bolsas de valores e ao público em geral.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação
de informações é o nosso Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras informações relevantes

Não existem outras informações que julguemos relevantes com relação a esta Seção 21.
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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor

Não aplicável, tendo em vista que não houve aquisição de qualquer ativo relevante que não se enquadrasse como
operação normal nos nossos negócios.
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22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não aplicável, tendo em vista que não houve alteração significativa na forma de condução de nossos negócios.
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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

Não aplicável, tendo em vista que não celebramos contratos com nossas controladas que não os relacionados às
nossas atividades operacionais.
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22.4 - Outras informações relevantes

Não existem outras informações que julguemos relevantes com relação a esta seção 22.
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