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A alta gastronomia italiana tem uma estrela brasileira: o restaurateur Rogério Fasano, 
representante da quarta geração da família criadora de requintados restaurantes, bares e serviços 
de bufê. O empresário tem sob seu comando oito casas e um dos hotéis mais chiques do País 
 
Rogério Fasano oferece o máximo em requinte, luxo e ostentação em todos os negócios que 
lidera. Entre eles, destaca-se o restaurante que leva o nome do clã. Pelo salão do restaurante 
Fasano passam clientes dispostos a pagar R$ 9 mil por um Château Pétrus. Trata-se de 
freqüentadores que não suportariam tocar os lábios num vinho com gosto de rolha ou servido em 
temperatura inadequada. Por isso vão ao Fasano, onde ficam sob os cuidados do sommelier 
Manoel Beato, considerado o melhor do País. A casa tem uma adega com quatro mil garrafas de 
400 marcas de vinho.  
 
Localizado no hotel de mesmo nome - inaugurado há nove meses -, o restaurante impressiona 
também pela arquitetura: tem um pé-direito de sete metros de altura, iluminado por uma grande 
clarabóia de vidro. No salão, ficam a postos 24 garçons bilíngües. Os pratos são supervisionados 
pelo chef italiano Salvatore Loi, que conta com a ajuda de um batalhão de 22 cozinheiros. São 
Paulo tem milhares de restaurantes, churrascarias e bares. Igual ao Fasano não há. "O único 
concorrente do meu restaurante é o Massimo", diz Rogério sobre a autêntica casa italiana de 
Massimo Ferrari, aberta desde 1976 na capital paulista.  
 
Os dois proprietários primam pela qualidade dos produtos e do serviço. Os preços também são 
parecidos. Um jantar sem grandes extravagâncias no Fasano sai em média por US$ 80. Em Nova 
York, comer numa casa do mesmo nível custa US$ 200 - o padrão de vida americano e os salários 
em dólares aproximam esses valores.  
 
Aos 42 anos, o restaurateur passa os dias no hotel, seu mais novo empreendimento. À noite, 
circula pelos restaurantes, bares e cafés da rede para garantir o bom andamento dos negócios. 
Durante a semana, às vezes, pega a ponte aérea para dar uma olhada no primeiro braço carioca 
da empresa. No final de 2002 Rogério inaugurou a filial do Gero, restaurante paulista aberto em 
1994. Ele tem um ritmo de trabalho alucinante, que costuma se estender até depois da meia-
noite. Gosta da boêmia imposta pelo trabalho, do vaivém dos clientes, da comida e do vinho. 
"Uma das coisas boas da vida é sentar a uma mesa e ficar horas conversando com os amigos", 
diz.  
 
Rogério é do tipo que fica pouco tempo em casa. Mora sozinho num apartamento localizado 
próximo a seu hotel, nos Jardins, bairro nobre da capital, onde estão as melhores grifes de 
roupas, as boas lojas de vinhos e imóveis que custam milhões de reais. Para entender sua rotina, 
basta entrar lá. Decorado com o que sobrou da mobília do hotel, tem alguns quadros na parede, 
pôsteres de clássicos do cinema ainda por pendurar e uma mesa de pingue-pongue na sala de 
jantar.  
 
O jovem empreendedor pouco fica em casa. Rogério ainda tem uma filha, Anna, de 13 anos, fruto 
do casamento com a ex- mulher Kiki Romero. "Meu maior prazer é estar com ela", diz. Nas últimas 
duas décadas, deixou de lado a vida pessoal para alcançar o sucesso. Reconquistou a importância 
do nome Fasano na gastronomia brasileira e alavancou os negócios do clã. 
 
Muitos foram os italianos que entraram para a história do País. O conde Francisco Matarazzo, por 
exemplo, dominou a economia paulista no início do século passado, quando chegou a ter 365 
fábricas sob o nome de IRFM (Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo). Na gastronomia, o nome  
Fasano transformou-se em sinônimo da mais sofisticada cozinha milanesa. A diferença entre as 
duas tradicionais famílias paulistas está no modo como os herdeiros geriram os negócios. 
Enquanto os Matarazzo deixaram ruir um império de proporções muito maiores, o Grupo Fasano 



chegou à quarta geração com as finanças mais saudáveis do que nunca. No ano passado, faturou 
R$ 33 milhões. Para 2004, a estimativa é de R$ 50 milhões. Nessa conta entram todos os 
restaurantes, cafés, lanchonete e um bufê, este tocado pela irmã caçula de Fasano, Andréa.  
 
A Brasserie Paulista, fundada em 1903 pelo bisavô de Rogério, o milanês Vittorio, funcionava na 
praça Antônio Prado, no centro da cidade, e até a década de 30 foi o restaurante mais sofisticado 
da capital. Ruggero, o caçula de Vittorio, avô de Rogério, multiplicou os negócios. Montou casas 
de chá, salões de festas, rotisserias e confeitarias. Na esquina da avenida Paulista com a rua 
Augusta, no jardim de inverno do prédio do Conjunto Nacional, em 1952, criou um dos maiores e 
mais belos espaços da época, com bar, restaurante salão de chá e boate. 
 
A maior parte dos negócios concentrava-se na região central da cidade. A decadência do lugar 
arrastou os negócios da família. Em 1963, Fabrizio vendeu a sede do Conjunto Nacional e partiu 
para outros vôos. Tentou se recuperar vendendo carros e terrenos em Campos do Jordão, até 
abrir uma empresa de bebidas e lançar o uísque Old Eight. Como não contava com uma grande 
rede de distribuição mas dispunha de bons contatos, saía no final da tarde com o carro abarrotado 
de caixas do malte para entregar aos antigos funcionários, que, na época, haviam se recolocado 
nos melhores restaurantes da capital. Fabrizio recuperou as finanças. Mais tarde participou da 
fundação da Editora Três com Domingo Alzugaray e Luís Carta. 
 
A família retirou-se do panorama gastronômico de 1968 até 1980. Naquele ano, houve uma 
proposta de reabertura do Fasano no Shopping Eldorado. Rogério estava em Londres, estudando 
cinema. A pedido do pai, voltou para assumir o restaurante, que estava pronto e seria francês. 
"Foi um fiasco", conta Rogério, na época com 19 anos e nenhuma experiência profissional. A casa 
durou um ano. O fracasso serviu de desafio para o jovem tomar gosto pelo ramo. "Sempre estive 
por perto para ajudar o Rogério, porque somos uma família que trabalha unida", diz Fabrizio, hoje 
presidente do grupo, responsável pela parte administrativa. Em 1983, Rogério reabriu o Fasano 
em outro endereço, na Amauri, rua com apenas dois quarteirões, lotada de bares e restaurantes 
no bairro do Itaim Bibi. Em 1993, transferiu a casa para os Jardins. O projeto previa uma fachada 
imponente com grandes janelas e arcadas. Ficou em R$ 3 milhões, dos quais 2 milhões vieram de 
empréstimos. 
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Na cozinha contava com Luciano Boseggia, natural de Brescia, no norte da Itália, onde começou a 
trabalhar com 13 anos na cozinha de um hotel. Hoje o chef tem uma escola de culinária e um 



restaurante próprio, o Palazzo Grimaldi. "O empreendimento precisava dar certo para pagar as 
altas dívidas", conta Rogério, que nesse momento começou a trabalhar exaustivamente. No 
mesmo ano, abriu o Gero, um restaurante mais informal de comida italiana. Aos 37 anos, sofreu 
um enfarte. Recuperado do susto, voltou aos negócios a todo vapor.  
 
"Dificilmente ele encomenda roupas claras e descontraídas, próprias para ocasiões informais", diz 
Luige Crincoli, o alfaiate de Rogério. A dedicação do empreendedor fez com que a fama do grupo 
corresse Brasil afora pela excelente qualidade de seus pratos e atendimento ao cliente. Em 2000, 
a casa se associou à grife Emporio Armani e abriu o Caffé Armani, na sede da loja, no bairro dos 
Jardins, em São Paulo, a poucas quadras do Gero e do Fasano. Depois veio o Parigi, mistura da 
culinária tradicional italiana com a requintada cozinha francesa, o bar Baretto (que hoje está no 
Hotel Fasano), com atrações internacionais, e por fim a Forneria San Paolo, o ambiente mais 
chique no qual se pode comer um hambúrguer. 
 
O sonho de Rogério era abrir um hotel. Com o terreno em mãos para o lançamento, faltava-lhe 
um sócio de peso. Procurou o amigo João Paulo Diniz, herdeiro do grupo Pão de Açúcar e com 
experiência no setor - era dono, entre outros negócios, do restaurante Ecco e sócio na indústria 
de bebidas Flying Ice. Diniz adquiriu 30% de participação do Grupo Fasano por R$ 1,5 milhão e, 
no ano passado, ampliou sua fatia para 45%. No hotel, entrou com 50%. O empreendimento 
custou R$ 50 milhões, 20 milhões dos quais financiados pelo BNDES. 
 
O prédio tem 23 andares e 64 apartamentos. A fachada foi recoberta com tijolos ingleses e o piso 
do saguão de mármores travertinos e franceses. A entrada parece uma sala de estar, com 
poltronas de couro e mesinhas de apoio espalhadas pelo ambiente. Há ainda um bar com 
prateleiras, nas quais as garrafas ficam iluminadas, realçando o colorido das bebidas. Atrás do 
bar, uma parede esconde a recepção do hotel, para os hóspedes terem maior privacidade. Nos 
apartamentos, quase todos com banheira, há lençóis de algodão egípcio, travesseiros com recheio 
de plumas de peito de ganso, vasos de Murano e tapetes iranianos. A menor diária, na tarifa-
balcão, é de R$ 679. 
 
A entrada de capital permitiu ao Grupo Fasano abrir novas fronteiras. A parceria com o 
empresário carioca Alexandre Acciolly resultou na inauguração de um Gero no Rio de Janeiro. 
Rogério pretendia abrir o negócio na orla de Ipanema. Quase comprou um casarão na avenida 
Vieira Souto, mas voltou atrás ao ouvir os conselhos do amigo Chico Buarque, sobre o fato de 
quem gosta de restaurante à beira da praia é paulista e não carioca. Rogério mudou de idéia no 
ato. Abriu o Gero na esquina das ruas Aníbal de Mendonça e Redentor. O sucesso rendeu espera 
de mais de uma hora por uma mesa. Celebridades como Marieta Severo, Regina Casé e Boni 
viraram clientes assíduos. No próximo ano, o grupo pretende abrir uma Forneria no Rio. 
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