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O mercado paulistano de restaurantes está em fase de expansão. Algumas casas que devem 
abrir nos próximos meses, ainda nem sequer têm nome. Mas as obras já estão adiantadas. É o 
caso do novo restaurante do português Carlos Bettencourt, proprietário de o A bela Sintra que 
pretende inaugurar no final de maio um endereço no número 228 da rua Amauri. Não será 
uma filial do mesmo restaurante, e sim um lugar menos luxuoso e menos caro, destinado a 
um público mais jovem, capaz de lançar por aqui uma imagem correspondente ao "Portugal do 
século 21".   
 
Dois anos atrás, quando criou o A bela Sintra, Bettencourt já pretendia mostrar a cara da nova 
geração de imigrantes portugueses. "Sem desmerecer o trabalho dos antigos patrícios que 
fizeram as padarias, é importante que os brasileiros saibam que hoje, Portugal é outro país", 
diz. No novo restaurante, ele pretende mais despojamento na decoração e um cardápio de 
cozinha variada, no qual a portuguesa é predominante. "Com a licença do senhor Fabrizio, vou 
fazer o Gero do A bela Sintra", informa, dando a entender que, embora continue mirando 
gente de elevado poder aquisitivo, sua nova casa será, sobretudo, mais informal.   
 
O que o grupo Fasano vem realizando na capital é um exemplo e uma referência para 
Bettencourt. Sua intenção é que o novo restaurante seja apenas um primeiro passo na 
expansão de negócios. "A bela Sintra é a casa mãe, mas temos know-how e uma cozinha com 
potencialidades de sobra para ser explorada em São Paulo". A nova casa será maior - 98 
lugares - e, nela, o bacalhau conviverá lado a lado com o picadinho de frango e a carne seca 
com migas. O cardápio terá uma bem dosada mistura da gastronomia nacional com clássicos 
adaptados da cozinha alentejana, região portuguesa da qual ele é oriundo.   
 
De qualquer forma, a expansão será um passo ousado. Na opinião de Bettencourt, sobreviver 
na rua Amauri é uma prova de fogo. A região tem grande concentração de executivos e exige 
rapidez: "é um lugar de alta concorrência, que prova se você tem ou não estrutura".   
 
Um novo espaço, desta vez francês, também está em gestação no circuito que vai de 
Higienópolis à Ponte Cidade Jardim. Eric Jacquin, de La Brasserie, não quer adiantar o 
endereço exato, pois "como o ponto ainda não está fechado, pode dá azar". Prefere, então, 
dizer que acalenta o sonho de abrir um bar-restaurante, que terá "30 lugares no térreo e um 
lounge com música ao vivo no andar de cima". Será uma espécie de "cuisine e musique" e, 
caso tudo dê certo, a abertura deve ser em breve.   
 
Ali, ele se prepara para executar uma comida "muito simples", apenas com opções de pratos 
do dia: duas entradas, dois peixes ou duas carnes, algumas sobremesas. "Farei uma cuisine du 
jour, com o que tiver no mercado", adianta, enfatizando que pretende atrair um público 
essencialmente feminino para o horário de almoço. À noite, o restaurante continuará 
funcionando, mas acompanhado por um descontraído bar de uísque e embalado por um 
eclético cardápio musical, que inclui jazz e MPB.   
 
Também em Higienópolis, bem perto do restaurante de Jacquin, algumas casas apenas 
estenderam seus domínios. É o que acaba de acontecer com o Ici Bistrô, do chef Benny Novak, 
que abriu seu terrasse no segundo andar, para acomodar mais 25 pessoas num espaço ao ar 
livre. Com a expansão foi lançado um menu especial, que inclui sanduíches tradicionais como o 
croque monsieur e o madame, acompanhados por fritas e salada.   
 
Já a chef Carla Pernambuco, do Carlota, migrou para uma casa em frente ao restaurante e, 
sem colocar placa na porta, abriu uma Backery há poucos meses. É um espaço fechado, 
exclusivo para cursos e jantares eno-gastronômicos. Neste mês a programação oferece temas 
variados, como cozinha portuguesa, italiana ou grega, conforme o dia.   
 
Entre as novidades está a aquisição do ponto do Paola di Verona por Alex Atala. O imóvel fica a 
poucos metros de seu restaurante DOM, mas ele ainda não anunciou o que pretende fazer lá. 
Circula, também, no meio gastronômico, a notícia da ida do Ritz e do Spot para o Shopping 



Iguatemi. Como as negociações ainda não estão concluídas, os proprietários não querem 
fornecer informações detalhadas.   
 
Prova de que a fase é boa - e muito - para quem quer alçar vôos mais longos são os frutos 
colhidos pela família Iglesias em seu novo empreendimento, o Porto Rubaiyat. Com tradição no 
mercado de carnes e um pé na cozinha variada, os Iglesias abriram seu restaurante 
especializado em peixes e frutos do mar em Madrid e São Paulo, com intervalo de poucos 
meses. Concebidas e construídas de forma quase paralela, as duas casas - Espanha com 280 
lugares e Brasil com 240 - estão desfrutando "um sucesso mais rápido do que o esperado", diz 
o patriarca, Belarmino.   
 
Ao ser perguntado se São Paulo ainda pode crescer no segmento de restaurantes de luxo, ele 
sorri e responde com seu típico sotaque espanhol: "Pode, pode. Aqui há uma clientela de 
grande poder aquisitivo". Não é á toa, que o grupo tem novos planos para a cidade e pretende 
se expandir no que chama "mercado de categoria". A novidade pode chegar ainda antes do fim 
do ano, mas Belarmino não dá mais detalhes: "Estamos na fase dos ajustes posteriores à 
inauguração. Vamos esperar estabilizar".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2007. EU & Pequenos e grandes 
Prazeres, p. D6. 
 


