


PRATO CHEIO
Com talento e visão de futuro, chef de cozinha torna-se um
dos mais badalados empresários no setor de alimentação

oucos profissionais do ramo
gastronômico têm o dom de
unir talento e veia empreende-

dora como o badalado chef de cozinha
Sérgio Arno. Ele se divide entre a culi-
nária italiana, sua verdadeira paixão,
e seis restaurantes que construiu ao
longo de 21 anos de carreira. O primei-
ro deles foi o La Vecchia Cucina, casa
paulistana freqüentada por pessoas de
maior poder aquisitivo, já que oferece
pratos mais caros e incrementados.

O negócio foi iniciado em 1987,
ano em que voltou ao Brasil de-
pois de uma tempo-
rada em Florença,
na Itália, onde esta-
giou no restaurante
de mesmo nome. Na
ocasião, ele passou
por todos os proces-
sos de uma cozinha,
de lavador de pratos
a gerente. "Deu muito
trabalho, mas como
sempre foi recom-
pensador", diz.

Desde então, não
parou mais. Não satis-
feito somente com o
sucesso do La Vecchia,
ele resolveu explorar
outros nichos de mer-
cado, com a criação de
pratos rápidos e pre-
ços mais acessíveis.
Para atender a esta
proposta, vieram o La
Pasta Gialla, que já tem

nove franquias em São Paulo e outras
três em Maceió, Recife e Curitiba; o
Alimentari, em São Paulo; o Duets,
em Ribeirão Preto, e, mais recente-
mente, o Restaurante 33, em Salvador.
Há também o Boteco da Pizza, antiga
Universidade da Cachaça, também
em São Paulo, que atende a um públi-
co mais jovem, que deseja se encon-
trar com os amigos para um happy
hour. "São diferentes tipos de cozinha
para diferente públicos" declara.

A percepção que o empresário teve
para atuar em diferentes segmentos

foi um dos fatores que alavancaram
de vez a sua carreira. Mas para que is-
so acontecesse, ele sempre conside-
rou essencial estar um passo à fren-
te de seus concorrentes. "Como sabia
que estava muito restrito a um tipo de
cliente, resolvi procurar outros mer-
cados que ainda eram pouco explo-
rados, como rede franquias, lancho-
nete gourmet, bar de cachaça com
pizzaria, e assim por diante. Ainda
existe um grande espaço para crescer
neste mercado de alimentação, só é
preciso estar atento", aconselha. ))
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Tanta dedicação e visão de futuro
lhe rendeu diversos prêmios ao lon-
go de sua trajetória, como o "Melhor
Chef de cozinha italiana da América
Latina" pela Costigliole d/Asti na Itália
e "Personalidade Gastronômica" pela
Revista Prazeres da Mesa.

O gosto de Arno pela comida come-
çou cedo. Aos sete anos de idade, já se
arriscava na cozinha. Aos 15, ia para a
fazenda da família e já se atrevia a in-
ventar vários pratos. "Cometia mais
erros que acertos, mas já era um sinal
que estava no meu sangue essa vonta-
de de criar. Sempre digo que podemos
ensinar as técnicas para cozinhar, mas
não se pode ensinar o talento. Este
nasce com o indivíduo e cabe a nós
desenvolvê-lo ou não", afirma.

Entretanto, como o chef não teve a
oportunidade de cursar uma faculda-
de de gastronomia, teve de aprender
todas as etapas do processo na "raça".
Para isso, pesquisou muito, através de
viagens, que o ajudaram a conhecer os
pratos regionais, e da leitura de mais
de cinco mil títulos sobre o assunto.

Como nem tudo são flores, Arno
também lembra do difícil começo,
quando as pessoas ainda não acredi-
tavam que ele poderia "dar certo" e re-
lata que muitas achavam que seu so-
nho era apenas um capricho de meni-
no. "Diziam que eu estava brincando
de cozinheiro. Tive de provar que não
era bem assim. Algumas pessoas fica- . ,
ram com inveja por eu ter feito suces- >>
so tão rápido", relata.

Mesmo com tantos negócios pa-
ra administrar, o empresário garante
que acompanha tudo bem de perto.
'Ainda vejo pessoalmente itens como
os cardápios, qualidade, franquias,
novos projetos, entre outros detalhes,
Basta seu dia ter mais ou menos 18
horas que dá tempo para tudo", con-
ta. Mas como conciliar tantas ativida-
des sem largar a arte que o consagrou?
A explicação está na excelente equi-
pe de bons colaboradores que conse-
guiu montar e no amor pela profissão.
"Temos 'pessoas-chave' em posições
estratégicas. Sempre adorei ser cozi-
nheiro, não vou conseguir mudar. Foi
assim que comecei e assim quero per-
manecer", finaliza. C@N
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