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Arri Coser, o gaúcho que fez o churrasco cair no gosto dos norte-americanos, é o 
Empreendedor do Ano.  
 
O empresário Arri Coser, sócio do irmão Jair Coser na rede de churrascarias Fogo de Chão, foi 
o vencedor da 9.ª edição do prêmio Empreendedor do Ano, entregue na noite de segunda-
feira, em São Paulo, pela Ernst & Young em parceria com o Instituto do Empreendedor 
(Inemp) e apoio da Gazeta Mercantil e revista Forbes Brasil.  
 
Coser foi reconhecido por ter transformado a churrascaria, aberta em 1979 no bairro de 
Cavalhada, em Porto Alegre, em uma rede internacional. Em 1997, depois de já ter 
conquistado São Paulo, os Coser partiram para os Estados Unidos, quando inauguraram a 
primeira casa no país, em Dallas. O churrasco gaúcho caiu no gosto dos norte-americanos, 
adeptos do insosso barbecue de tal forma que abriu caminho para a inauguração de outras 
casas em Houston, no ano de 2000, Atlanta, em 2001 e em Chicago, em 2002. Em 2005, 
Beverly Hills e Washington DC também ganharam unidades da Fogo de Chão.  
 
Existe receita para o sucesso? "Não planejei muito, as coisas foram acontecendo. Primeiro a 
paixão virou negócio, depois o negócio virou paixão. E é fácil tocar um negócio quando se 
gosta muito dele, porque você trabalha se divertindo", pontificou Arri Coser. "Serei sempre um 
sonhador, pois é o sonho que te mantém vivo", concluiu.  
 
Coser concorreu com outros empreendedores brasileiros de destaque - Edson de Godoy Bueno, 
da Amil; Amir Slama, da Rosa Chá; Daniel Feffer, da Suzano Holding, Eike Batista, do grupo 
EBX e Henrique de Freitas Alves Pinto, da Construtora Tenda. Agora, Coser representará o 
Brasil na fase internacional do prêmio, o Entrepreneur of The Year World Summit, em 
Montecarlo, em 2 de junho.  
 
Além de nomear um representante brasileiro, a cerimônia de entrega do prêmio foi dedicada a 
homenagear profissionais que, como disse Ricardo Bellino, do Inemp, "tiraram leite de pedra".  
 
Na edição deste ano, a trajetória de Hans Stern, da joalheria H. Stern, que hoje tem 160 
unidades no Brasil e no exterior foi muito bem-lembrada. "Ele inovou seguidamente desde o 
final da década de 40. No começo de seu negócio, foi até onde o cliente estava: instalou seu 
ponto de venda de pedras preciosas no porto do Rio de Janeiro, onde desembarcavam os 
turistas europeus e americanos", contou José Eduardo Gonçalves, diretor de conteúdo da 
Gazeta Mercantil.  
 
"Depois, passou a instalar outras lojas em aeroportos e hotéis. Chegou a criar um tour por 
suas instalações, para que os turistas presenciassem como uma pedra preciosa é produzida. E 
introduziu o certificado de qualidade para suas jóias, garantindo, inclusive, o direito de troca, 
para beneficiar o consumidor", continuou ele. "Mas o grande pulo do gato - a visão 
empreendedora - de Hans Stern está na abertura do leque de produtos oferecidos ao mercado. 
Há cerca de 50 anos, pedras preciosas eram apenas diamantes, rubis, safiras e esmeraldas. 
Hans Stern começou, então, a divulgar as gemas coloridas, que eram consideradas pedras 
semipreciosas."  
 
Apesar de Stern já não ter mais a firmeza na voz que tinha quando jovem afirmava que "não 
existe pedra semipreciosa, assim como não existe mulher semigrávida, nem homem semi-
honesto. Pedras são preciosas, ou não", Stern emocionou a platéia com seu discurso ao ser 
premiado na categoria Lifetime Achievement. "Fico muito comovido pela homenagem, que 
aceito principalmente em consideração aos meus colaboradores, meus filhos e a minha mulher 
que me acompanha há 50 anos nessa luta", disse.  
 
Hoje, além da contribuição com as pedras preciosas, a H.Stern é uma potência reconhecida 
globalmente também pela qualidade de seu design, concorrendo com pesos-pesados como 
Bvlgari, Tiffany & Co. e Cartier.  



 
Para contemplar os profissionais que, apesar de não terem seu negócio próprio, destacam-se 
pelo seu espírito empreendedor, a EY também premiou o Executivo Empreendedor. "O 
moderno conceito de empreendedorismo é mais abrangente e inclui os que se valem da 
iniciativa e da criatividade para prosperar na empresa em que trabalham", disse Luiz 
Guilherme Frazão da EY.  
 
Entre nomes como Márcio Utsch, da Alpargatas; José Carlos Grubisich, da Braskem; Marco 
Antônio Bologna, TAM; e Ricardo Knoepfelmacher, da Brasil Telecom, o escolhido foi Roger 
Agnelli, presidente da Companhia Vale do Rio Doce. O executivo não pôde comparecer, mas foi 
representado pelo CFO da empresa, Fábio Barbosa.  
 
Na categoria Emerging, o escolhido foi Filadelfio Venco, sócio da Diagnóstika. "A maioria dos 
médicos patologistas têm dificuldade em encarar seu trabalho como um negócio, mas ele teve 
uma visão inovadora num ramo tradicional, ao oferecer soluções de telepatologia, iniciativa 
inédita entre as empresa do segmento no mundo", destacou Paulo Veras, da Endeavor, uma 
das responsáveis pela criação da categoria no prêmio.  
 
"O Brasil passou a freqüentar a lista dos países reconhecidos, pois essa especialidade é 
valorizada nos países mais desenvolvidos do mundo", declarou Venco. Concorreram Mario 
Chady, da Spoleto; Ivan Barchese, da Mextra Metal; Helio Katanosaka e Luiz Werner Wolf, da 
Tech4B; e Thai Nghia, da Góoc.  
 
Quem recebeu o prêmio Responsabilidade Social foi o maestro João Carlos Martins, por seu 
trabalho à frente da fundação Bachiana Filarmônica, que arrecada fundos para a preservação 
da Amazônia. "Você tem que traçar o seu destino e não ficar à deriva. Acreditar no amanhã e 
esquecer as mágoas do passado", disse, referindo-se ao novo rumo que deu à carreira depois 
de ter de abandonar o piano por ter suas mãos atrofiadas por acidentes.  
 
Foram premiados também alunos do 2.º ano do ensino médio do programa Miniempresa. Na 
categoria Junior Achievement receberam o prêmio Aerson Vicente de Oliveira Junior, Gustavo 
Pereira Silva e Acácio Vinícius Pereira Araújo.  
 
kicker: Trajetória de Hans Stern, que começou modesto e hoje está à frente de uma das redes 
joalheiras mais importantes do mundo, foi lembrada  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 mar. 2007. Vida Executiva, p. C11. 
 


