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Cada vez mais, alguns presidentes, vice-presidentes e diretores de empresas vêm dedicando 
parte de seu tempo vago à discussão de assuntos de todos os tipos, ao lado de outros 
executivos. Mas, diferentemente das - por vezes - enfadonhas reuniões de trabalho, o debate 
acontece durante encontros gastronômicos, incrementados com aperitivos especiais e pratos 
requintados, preparados por conceituados chefs.  
 
Atentas ao crescente interesse dos profissionais em reforçar - e criar - laços e relacionamentos 
com outros executivos, algumas empresas enxergaram na organização deste tipo de encontro 
um novo filão de negócio. Hoje, vários empresários pagam mensalidades (ou mesmo convites 
avulsos) para participar dos banquetes, abrindo portas para novos negócios e novas relações 
profissionais, ao mesmo tempo em que saboreiam cardápios especiais, regados com os 
melhores vinhos.  
 
O chef Reinaldo Abramovay oferece seus pratos, há dois anos, para vários executivos de forma 
gratuita. Os "networkings gastronômicos" são feitos a cada 45 dias, no espaço de eventos Vila 
dos Ipês, no bairro Vila Leopoldina, em São Paulo. "Convido cerca de cem executivos e ofereço 
um banquete gratuito", conta. "Os resultados estão sendo bons, pois eles estão fechando 
negócios nos eventos"  
 
Para Abramovay, o custo de um banquete para networking é de aproximadamente R$ 15 mil. 
"Esse valor é simbólico para mim. Boa parte desse montante vai para pagar os meus 
funcionários e os próprios ingredientes das receitas", afirma. "Minha satisfação está nas 
contratações dos meus serviços que acabo fechando dentro desses encontros", explica.  
 
Os encontros, que normalmente são noturnos, dividem-se em três fases. Primeiro, os 
executivos conversam, experimentando aperitivos e bebidas. Logo em seguida, é servido a 
entrada, que normalmente consiste em uma salada com ingredientes finos. Por fim, é a vez do 
prato principal. E nos jantares de Abramovay, os convidados têm a total liberdade de 
servirem-se em um bufê com as receitas principais da noite. "Meu objetivo é deixar os 
convidados muito confortáveis, oferecendo o que há de melhor da gastronomia", diz ele. 
"Todas as receitas são preparadas seguindo uma temática do jantar, que pode ser de pratos 
italianos ou da cozinha japonesa, com algum toque a mais para relacionar ao tema."  
 
O proprietário da empresa de consultoria CPConsulting, Carlos Estevam Pancia, acredita que os 
encontros de executivos são eficientes para criar uma integração entre as empresas. "Fechei 
um negócio depois de um jantar, no qual conheci alguns players. Durante o encontro, 
começamos com uma simples conversa, que se prolongou em um brainstorm, e as idéias 
foram surgindo", destaca. "Agora, em parceria com a Ripol e a Putz Set, vamos montar um 
megaevento relacionado ao esporte tênis."  
 
O World Trade Center São Paulo realiza um tipo de networking gastronômico diferenciado, com 
presidentes e diretores associados ao WTC Clube de Negócios. Todos os sócios pagam uma 
taxa de adesão e mensalidades para participar de encontros, que podem ser entre gestores de 
determinadas áreas ou de todos os setores.  
 
Segundo o presidente do WTC Clube de Negócios , Bruno Bomey, esse tipo de encontro está 
agradando muito os associados. "Eles, muitas vezes, pedem para nós convidarmos algumas 
pessoas que possam ajudá-los a concluir seus negócios", explica.  
 
O diretor da Livraria Cultura, Sérgio Herz, é um dos sócios do WTC Clube de Negócios e afirma 
que os encontros são um modo de "abrir as portas". "Não fechamos negócios nesses eventos. 
Conhecemos as pessoas e, depois de um bate-papo descontraído e um vinhozinho, acabamos 
marcando um café ou um almoço, para aí sim fecharmos um negócio", diz.  
 
A Consulting House, empresa especializada em relacionamento de gestores, promove os 
networkings gastronômicos como um produto, ou seja, de forma comercial. Segundo o vice-



presidente da empresa, Rodrigo Romero, o networking gastronômico é um produto que está 
dando certo. "Tenho cerca de 99% de renovação dos meus clientes", afirma.As empresas 
clientes da Consulting House pagam uma anuidade de, aproximadamente, R$ 250 mil. O valor 
garante que os executivos da empresa cliente participem de 80 encontros anuais. Romero 
explica que o pacote inclui quatro produtos: viagens de fim de semana, atividades 
experienciais (que englobam eventos esportivos e degustações variadas), almoços temáticos 
(com apresentação de temas de interesse do grupo, seguidas de debates) e pequenos almoços 
temáticos para poucos executivos.  
 
Cada encontro reúne apenas executivos relacionados a determinada área e os temas 
abordados são desenvolvidos em parceria com as empresas participantes e algumas 
instituições de ensino, como a Fundação Getulio Vargas (FGV), a Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM) e a Fundação Dom Cabral (FDC).As opções de cardápio são 
variadas. Podem ser degustações de vinhos, champanhes, queijos especiais, caviar, trutas, 
almoços ou jantares com entradas, bebidas e pratos principais. Nós últimos encontros 
realizados pela Consulting House, cujos temas foram baseados na crise financeira 
internacional, Romero revela que a busca das empresas foi por assuntos de combate às 
oscilações econômicas.  
 
Nos encontros de networking da área financeira, os cenários e planejamentos econômicos são 
os temas mais abordados. Os executivos de recursos humanos estão discutindo a retenção de 
talentos dentro das empresas e a melhora da comunicação interna. "Os principais assuntos nos 
encontros dos diretores de marketing são a comunicação de produtos e a comunicação 
institucional", diz Romero.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 fev., 1 e 2 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D6-
D7. 


