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Um chef francês e um executivo de descendência egípcia e polonesa estão dispostos a provar 
que São Paulo é um ótimo mercado para restaurantes que nascem de pesquisas gastronômicas 
muito precisas. É o caso do Azait, do Paris 6, e do recém inaugurado St Tropez de Todos os 
Santos. O proprietário das três casas é Isaac Azar e o chef-executivo, Yann Corderon. Juntos 
há dois anos, quando elaboraram o cardápio que transformou a loja de azeites Azait num 
restaurante, planejam novos empreendimentos na cidade. 
 
"Há um conceito atrás de todos nossos negócios, queremos fixar uma imagem de gastronomia 
ligada à cultura e às artes", diz Azar, que mira um público com mais de 30 anos. Para esse 
segmento, ele oferece pratos mediterrâneos no Azait, um cardápio semelhante ao das 
brasseries francesas no Paris 6, e uma gastronomia do mar franco-brasileira, no St Tropez. "O 
idealismo está fora de moda na política, mas na economia está dando um bom retorno 
financeiro", filosofa, ao avaliar o resultado de suas casas. 
 
Azar era um importador de azeites e frutas secas. Foi a falta de receptividade dos clientes à 
sua tentativa de trazer azeites de qualidade para o Brasil que o levou a abrir um negócio 
próprio. Assim nasceu o Azait, em 2005. Era uma butique de azeites dos Jardins, onde havia 
produtos de várias procedências, com denominação de origem, a preços entre R$ 20 e R$ 150 
o litro. Além de degustações, oferecia alguns pratos rápidos. Ao decidir transformar a loja em 
restaurante, Azar teve como parceiro o chef francês que já andava há alguns anos pelo Brasil. 
 
A partir daí desenvolveram a ideia de "restaurarites-conceito" marketing adotado pelos dois e 
que se estende do cardápio à arquitetura. O Paris 6, por exemplo, tem estilo art déco e foi 
inspirado no café mais antigo da capital francesa, o Le Procope, referência e ponto de encontro 
da intelectualidade desde o século 17. Esse modelo, que aqui fica aberto 24 horas, tem atraído 
notívagos clássicos como artistas, intelectuais e políticos das mais variadas tendências. 
"Sempre quis atender a elite cultural. Sou mais de centro-esquerda, mas no restaurante não 
falo de política", anuncia Azar. 
 
Corderon, por sua vez, começou na cozinha aos 15 anos. Nascido na Normandia, numa família 
de pescadores, realizou seu desejo de trabalhar com peixes e frutos do mar só no Senegal, na 
Costa Ocidental da África, onde prestou o serviço militar. Lá intercalava atividades díspares: 
era cozinheiro dos oficiais e atirador de A 52. "Fiquei um ano e meio, viajei pelos paises 
vizinhos e ganhei muita grana". Nas missões de sete dias pela selva, matava porcos selvagens 
e praticava uma cozinha de sobrevivência. 
 
"Aprendi muito mais em termos de disciplina do que de cozinha, propriamente dita", conta ele. 
"Como eu fazia recepções na casa do coronel, tive oportunidade de trabalhar com produtos 
nobres, como a lagosta, que nos restaurantes franceses só os chefs manipulam e os 
aprendizes não podem nem colocar as mãos". 
 
A familiaridade com peixes e frutos do mar foi essencial na elaboração do cardápio do St 
Tropez, que busca uma fusão entre a comida mediterrânea francesa e caiçara brasileira. Uma 
das criações de Corderon é o casadinho de camarão à mediterrânea, que reinterpreta o 
camarão casadinho, típico da região de Paraty, substituindo a farinha de mandioca por cuscuz 
de camarões com tomate e manteiga provençal. 
 
Para um francês que foi criado comendo manteiga pura, Corderon, na medida do possível, 
modificou seus hábitos. "Hoje evito ao máximo a manteiga na cozinha. Mas confesso que, na 
madrugada, ainda cultivo o prazer de comer uma torradinha de camembert ou roquefort com 
manteiga, acompanhada por uma taça de vinho". 
 
O uso de azeites de categoria superior, especialmente na finalização dos pratos, é uma 
premissa dos três restaurantes. Algumas receitas do St Tropez de Todos os Santos trazem a 
especificação da marca e origem utilizada. "Quando eu era comerciante de azeites, tinha 
dificuldades até para vender o extra-virgem", lembra Azar, que hoje se considera um 



especialista no assunto, que estuda desde 2003. Para satisfazer sua curiosidade por azeites 
raros é capaz de ir até a um vilarejo próximo ao deserto do Saara, guiado por dois beduínos. 
Programas assim, para ele são tão necessários quanto uma visita à Sicília para degustar uma 
receita típica. 
 
Além dos mesmos rótulos de azeite, os restaurantes têm em comum uma carta de vinhos 
variada, com preços razoáveis. Dentro de algumas semanas os vinhos serão vendidos a preço 
de loja com os 10% de praxe. O preço médio de uma refeição (vinho incluído) é similar nos 
três endereços: R$ 70 no Paris 6, R$ 100 no Azait e St Tropez. A intenção dos donos é que o 
número diário de couverts não ultrapasse 300 por casa. 
 
Os três restaurante ficam nos Jardins. O Paris 6 e o St Tropez na mesma rua, a um quarteirão 
de distância. Ao concentrar compras, administração e chef patissier, Azar aposta na otimização 
e numa operação mais fácil. Se não confiasse nessa possibilidade e não tivesse ambições 
maiores, não teria se arriscado a investir R$ 1 milhão numa nova casa já tendo duas bem 
encaminhadas. 
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