


Sérgio Waldrich, presidente da Bunge
Alimentos, é um assíduo freqüentador
do restaurante D.O.M., em São Paulo.
Sua seqüência predileta de pratos inclui,
como entrada, consome de cogumelos ao
perfume da horta e da floresta, e, no pra-
to principal, o peixe amazônico filhote,
com tucupi e tapioca. Para arrematar,
ravióli crocante de banana ao maracujá
e sorbet de tangerina. Uma bela combi-
nação, ainda que deixando de fora um
clássico do D.O.M.: o aligot, um purê de
batata com queijo servido de forma inu-
sitada pelos garçons, que o equilibram
em duas colheres num puxa e estica en-
graçado. São criações de Alex Atala, o
mais renomado chef de cozinha do país.
Ex-punk, pescador e DJ nas horas va-
gas e dono de cerca de 30 tatuagens
espalhadas pelo corpo, sempre cober-
tas pelo dólmã, o jaleco branco usado
pelos cozinheiros, Atala está em pleno
processo de transição. De chef a em-
preendedor preocupado com a gestão.
"Nunca gostei de administrar e hoje
é o que tenho de fazer melhor", diz.

Faz 20 anos que Atala seguiu o cami-
nho da gastronomia. Inicialmente, como
artesão. Com o passar dos anos, foi desco-
brindo as necessidades da gestão. Hoje,
faz parte da elite internacional da gas-
tronomia. Em abril, o D.O.M. foi promo-

vido de 40° a 24° melhor do mundo pela
revista britânica Restaurant. Em janeiro,
Atala inaugurou sua segunda casa, o
Dalva e Dito, também em São Paulo. No
lugar da alta gastronomia, técnicas in-
ternacionais contemporâneas e receitas
familiares brasileiras preparadas com
a melhor tradição doméstica revisitada,
como a "televisão de cachorro" para as-
sar frangos, que ganhou uma versão 2.0.

UMA TÁBUA, UMA FACA
Sem deslumbre, mas também sem falsa
modéstia, Atala deixa claro que chegou
ao topo de uma carreira que, da porta da
cozinha para trás, é bem menos glamou-
rosa. A ascensão profissional no univer-
so da gastronomia é, em grande medida,
uma questão de adicionar qualidades ge-
renciais a uma habilidade que, de início,
é técnica. "Um cara começa cozinhando
com uma tábua e uma faca. Em alguns
anos, tem um fogão com seis panelas e
talvez um assistente", diz Atala. Nas eta-
pas seguintes, começa a dirigir uma equi-
pe responsável por um dos segmentos da
cozinha: carnes, peixes, pães ou confei-
taria. E um dia, se for bem-sucedido, vai
gerir toda a cozinha e seus custos, escalas
de folga, treinamentos. "Nessa hora, você
já é um chef. Que é também um execu-
tivo", afirma Atala. É o topo da carreira

para quem aceita ter patrão. "Quando
passa a empreendedor, o lado executi-
vo ganha outra dimensão, porque aí o
cara não cuida só de gerir custos e equi-
pes da cozinha, mas do conjunto todo."

Atala aproximou-se da gastronomia
por acaso. No final da adolescência, de-
pois de um tempo mochilando pela Eu-
ropa, foi parar na Bélgica. "Eu tinha dois
problemas naquele momento: dinheiro,
e para isso comecei a pintar paredes, e
obter um visto, para não ficar clandesti-
no", afirma. Um de seus colegas de pin-
tura fazia um curso de culinária e Atala
foi ver do que se tratava. Logo descobriu
que trabalhar numa cozinha é mais in-
teressante do que pintar paredes. "Aí a
vida tomou outro rumo, mas durante
anos cozinhar era uma maneira de viver
o sonho de morar na Europa", afirma.

Ele só voltaria ao Brasil na virada
de 1993 para 1994, depois de seis anos
no exterior, quando Cristina, então sua
mulher, ficou grávida. "Não queria criar
meu filho numa cidade que não tem zo-
ológico", diz. Com quatro anos de expe-
riência, Atala bateu na porta de vários
restaurantes paulistanos, inclusive o
Fasano. Quem o contratou foi o modesto
Sushi Pasta. Depois foi para o Filomena,
bar-restaurante do empresário Roberto
Suplicy, onde deixou sua marca. "Meu
primeiro sucesso profissional não foi um
prato, mas um couvert. Tinha um ramo
de alecrim, um de manjericão, tomate
seco e a cabeça de alho assada que faço
até hoje no D.O.M." Seu último empre-
gador foi o restaurante 72, que lhe ofere-
ceu uma cozinha estruturada e acesso
aos melhores ingredientes do mundo.
Àquela altura, Atala era o segundo chef
mais benxpago de São Paulo, atrás ape-
nas de Luciano Boseggia, do Fasano.

Em 1999, Atala abriu seu primeiro
restaurante, o Na Mesa. "A idéia era cor li-
da rápida, pensada por um profissional





de gastronomia, num preço muito bara-
tinho", afirma. Era algo como um refeitó-
rio ou cantina de escola, com uma mesa
única compartilhada por 16 pessoas. Foi
um acerto. Cacifado pelo sucesso do Na
Mesa e aproveitando a oportunidade de
comprar uma casa quase falida chama-
da Newyoko, Atala abriu o D.O.M. Logo
no primeiro ano, o restaurante começou
a ganhar prêmios. O resto é história.

Desde 2006, Atala é o primeiro e
único representante da América Lati-
na no Top 50 da culinária mundial, de
acordo com o ranking publicado anual-
mente pela revista britânica Restaurant.
O que isso muda na vida de um chef?
"Muda tudo. Entrar nessa lista te põe
em outro patamar profissional", afirma
Atala. "Permite sentar na mesa de gente
grande." Existe uma competição muito
acirrada no mundo da gastronomia e
fazer parte da lista da Restaurant é como
passar por uma peneira muito fina.
"Uma jornalista gastronômica que foi
do New York Times durante anos veio
aqui no D.O.M. Adorou. Mas escreveu
que odiou um camarão, que ela achou
passado demais", diz Atala. "Ela por
acaso quis entender se existe diferença
entre o camarão que ela comeu a vida in-
teira e o que a gente serve aqui no Brasil?"

EM
Atala diz que financeiramente a presen-
ça na lista não fez diferença. Mas o mo-
vimento do restaurante melhora a cada
divulgação do ranking. "A gente vem so-
frendo em janeiro e fevereiro, em março
melhora, mas meu ano começa mesmo
em abril, quando sai a premiação", diz.

De 2007 para 2008, o D.O.M. caiu de
38° para 40° no ranking. Não houve im-
pacto sobre o movimento. Agora, a casa
saltou 16 posições e chegou ao 24° posto.
A explicação para a escalada é técnica.
"Um restaurante vai subir no ranking so-

eu não fiz." O que queriam os árabes?
Salada de pepino. "Não é que eu não qui-
sesse fazer. Mas não tenho pepino aqui.
E não vou ao Pão de Açúcar comprar
pepino para um cara que é pouco gentil."

O crítico gastronômico Josimar Melo,
presidente do painel sul-americano do
júri que elege os 50 melhores restauran-
tes do mundo, afirma que Atala é talvez
quem melhor represente, no Brasil, a
atual onda da gastronomia mundial de
utilizar, de forma ousada, ingredientes
e receitas locais. Para Melo, o sucesso
do D.O.M. deve-se, em igual medida, ao
talento de Atala e ao interesse crescente
pelo país e por sua culinária. O Brasil é
considerado por muitos estudiosos da

ATALA ENTROU PARA
a cozinha por acaso, há 2O anos.
Fez curso de gastronomia par a ter
visto de estudante na Europa. Em
1999, abriu seu primeiro restaurante

mente porque mais jurados da Academia
Nespresso [patrocinadora da lista] consi-
deram que ele é um dos cinco melhores
restaurantes em que jantaram durante
os 18 meses anteriores à votação", afirma
SarahCanet,relações-públicas da Restaurant.

No entender de Atala, a curiosidade
gerada pelo Brasil ajudou. "Setenta por
cento dos chefs três-estrelas da França já
comeram a minha comida. Cem por cen-
to dos três-estrelas espanhóis também",
afirma. Atala diz que críticos, celebrida-
des e anônimos recebem o mesmo trata-
mento no D.O.M. Menos os mal-educa-
dos. "Um dia chegou um bando de árabes
para o almoço com uma postura assim:
'Nós temos muito dinheiro, então faça o
que a gente está mandando'", relata. "E

gastronomia um dos prováveis pólos da
cozinha do futuro, principalmente por
causa da biodiversidade da Amazônia.
"É o cara certo no lugar certo", diz Melo.

Sorte? Inspiração divina? D.O.M.
vem do latim Deo Optimo Máximo, que
significa Deus é ótimo e máximo. Mas
não é religião que está por trás da escolha
do nome. Quando vivia em Milão, em
1992, Atala morava no Corso Garibal-
di, em frente à igreja Maria Coronatta,
que tem gravada em uma das paredes
a inscrição D.O.M. De tanto ver a ben-
dita sigla, Atala foi falar com o padre.
"Ele contou uma história que me virou
a cabeça", diz. A expressão Deo Optimo
Máximo é beneditina e, na Idade Mé-
dia, os mosteiros da ordem abriam as
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portas para viajantes e serviam igua-
rias que se tornaram clássicas, como os
biscoitos, os ovos e o licor beneditinos. A
história e a sigla ficaram na sua cabeça.

Atala não é religioso, mas gosta da
iconografia das religiões. Quem entra no
seu cantinho, na cozinha do D.O.M., en-
contra olho grego, mão judaica, lemanjá,
vários ícones lado a lado. Seu panteão de
inspiradores também é ecumênico. Ele
não tem um grande mestre na cozinha.
"Mas tem vários caras que me servem de
referência", diz. Um deles é Michel Brás,
dono do sétimo melhor restaurante do
mundo. Primeiro chef francês a triunfar
fora do eixo Paris-Lyon (sua casa fica na
afastada região de Auvergne), Brás ins-

como AmBev, InBev, Lojas Americanas
e ALL, Atala não revela o sobrenome de
seu professor de gestão nem sob muita
insistência. "Posso ficar vermelho, mas
não vou dizer." Mas trata-se de Beto Sicu-
pira, sócio de Jorge Paulo Lemann e Mar-
eei Telles. Sicupira, o mais discreto mem-
bro do discretíssimo trio de empresários,
impressiona Atala pela objetividade.
"Ele é o único cara que fala assim: Alex,
isso aqui [o salão do Dalva e Dito} é bonito
pra caramba, mas como você vai ga-
nhar dinheiro com esse tanto de gente?'."

Dada a proximidade com um dos
criadores da chamada "cultura Garan-
tia", é de se imaginar que os funcionários
de Atala trabalhem com metas e tenham

NO MUNDO EMPRESARIAL,
Atala tem como mentor Beto

Sicupira, um dos criadores da
"cultura Garantia ", que se baseia

em metas e na meritocracia
pira-se 100% nos ingredientes locais.
Outro pioneiro que emociona Atala é
Juan Mari Arzak. Depois de brilhar em
casas francesas, Arzak voltou para sua
terra e hoje faz alta cozinha com ingre-
dientes bascos. E há Ferran Adrià, do El
Bulli, o melhor restaurante do mundo.
"O Ferran vai ser sempre uma referên-
cia pela inteligência compacta, concisa,
dentro de um prato muito pequeno."

Já no mundo empresarial, Atala tem
um único mentor." Tenho um amigo que
é um grande empresário. Ele se chama
Beto", diz. Betos há muitos, mas não como
o amigo de Atala. Seguindo o protocolo de
discrição vigente nos círculos próximos
ao trio de empresários que saiu do banco
Garantia para criar grandes negócios,

semáforos mostrando o cumprimento
ou não dos objetivos. "Não, porque res-
taurante não é isso", responde Atala. "A
ortodoxia do mercado financeiro não
cabe aqui." Sicupira é um dos responsá-
veis pela adoção no Brasil dos modernos
conceitos de meritocracia empresarial.
A lógica é cobrar resultados das pessoas,
mas remunerá-las e promovê-las de acor-
do com eles. Outra idéia que não se aplica
ao mundo da gastronomia. "Não dá para
adotar a meritocracia, porque a gente
trabalha com um teto de faturamento e
não tem política de bônus", afirma Ata,-.
la. "Nossa meta é outra. A eficiência não
está em objetivos financeiros, mas em
comprar bem e utilizar bem os ingre-
dientes. Sucesso é cliente feliz na mesa."

DESAFIOS GERENCIAIS
Atala se deu conta cedo de que, além de
se dedicar à cozinha, ia ter de encarar
desafios gerenciais. "Em 1993, eu mo-
rava na Itália e era cozinheiro de um
restaurante razoável. Minha mulher
ficou grávida e descobri que naquele
momento da vida não tinha de pensar
mais em mim. Pela primeira vez, tive
de começar a gerir realmente as contas",
afirma. "Essa é uma descoberta que veio
da vida pessoal para a profissional."

Desde então, sua rotina nunca mais
se acalmou. Atala é encontrado no
D.O.M. a partir das 10h30, no máximo
llh, já com o dólmã. E pode ser visto por
lá até, pelo menos, 1h da madrugada.
"Nesse meio-tempo, ainda gravo um
programa de rádio, sou pai de três filhos
e gosto de fazer esporte." Desde o início
do ano, também tem dedicado atenção ao
Dalva e Dito, do qual é sócio investidor.
"Para uma casa nova, está boa. Para um
bom restaurante, falta muito." Isso sig-
nifica que o chef, com justificada fama de
perfeccionista, precisa se dividir entre os
dois restaurantes - situação que, espera
ele, será temporária. "A idéia é que minha
empresa[que são na realidade três: a 21 Gas-
tronomia, de eventos, o D.O.M. Restaurante e
o Dalva e Dito} tem de me dar o luxo de ser
cozinheiro do meu restaurante", afirma
Atala. Por ora, isso ainda não é possível.

Não raramente, Atala põe a mão
quase literalmente na massa. Na tarde
em que recebeu Época NEGÓCIOS, no
Dalva e Dito, demorou a sentar-se à mesa
porque estava com Sérgio Waldrich,
o presidente da Bunge. "Estou brigan-
do com eles por causa de farinha", diz
Atala. "Preciso de uma farinha melhor
para o meu-pão. Se tiver de falar com o
presidente, não vou economizar a única
coisa que dez anos no ramo como empre-
endedor me deram: o capital social", diz.
Waldrich é fã de Atala. "Ele é um mestre





Uma mesa, um notebook, e está feito o escritório. De um anexo no Dalva e

Dito, Atala administra dois restaurantes e uma casa de eventos. São quase 200 funcionários

que reconheceu e valorizou os nossos in-
gredientes e que associa a cultura com o
sabor e com o prazer de comer", afirma.
Sobre a demanda por uma farinha es-
pecial, Waldrich diz que ficou satisfeito
por recebê-la. "A Bunge é vista como
parceira e parte para a solução, seja de
um problema ou de uma inovação."

Capital social também é o que está
por trás do licenciamento do nome Alex
Atala para uma linha de panelas da gaú-
cha Tramontina, lançada em setembro
de 2008. "Fui visitar a Tramontina, vi
um projeto que se chama Trix e falei:
'Essa panela quero pra mim'", diz Atala.
Só três empresas no mundo têm a tec-
nologia para fazê-las: a All-Clad (dona

das melhores panelas do planeta), a Tra-
montina e uma empresa sul-coreana
que fabrica para terceiros. "Se tivesse de
pagar para ter essas panelas com meu
nome, pagaria." Atala é importador con-
tumaz de utensílios de cozinha. Voltou
de Londres, em abril, quando recebeu
o prêmio da revista Restaurant, com três
frigideiras, de 11 libras cada, na mala.

Com 41 anos e no segundo casa-
mento, Atala tem um filho de 15 anos
e gêmeos de 6. Diz que não dedica à fa-
mília o tempo que gostaria, mas não
se considera um pai ausente. "Com os
pequenos é um pouco mais simples,
porque eles estão mais em casa. Então,
pela manhã, às vezes a gente consegue

estar junto, e no final de semana é gru-
dado", diz. "O de 15 anos já é do mundo."
Atala nada e corre com regularidade.
Mas o esporte que praticou a vida in-
teira, a caça submarina, está quase
"amputado" de sua vida. "Comecei um
restaurante com um sócio e 15 funcio-
nários. Era uma microempresa optante
pelo Simples federal. Dez anos depois,
somos uma empresa de quase 200 fun-
cionários e três CNPJs. De alguma coisa,
a gente tem de abrir mão." Detalhe: foi
na pescaria em alto-mar que Atala co-
nheceu e ficou amigo de Beto Sicupira.

Outros hobbies? "Gosto de coisa
velha. Ando num Land Rover 1995",
diz. Sua outra paixão motorizada são



as motos Harley-Davidson estilo retro
- ou old school, como prefere a tribo dos
harlystas. Para não esquecer a juventu-
de punk, Atala, ex-baixista de uma ban-
da chamada UKCity, se dá uma noite a
cada semestre de presente. "Vou fazer
som em algum lugar. Dizer que sou DJ
é uma licença poética." Que tal seu re-
pertório? Atualizado com a cena indie?
"Não, não, não. Sou tiozinho. Uma vez
a cada seis meses encontro o punk ve-
lho que está dormindo dentro de mim."

Se não inventa diante dos toca-dis-
cos, Atala compensa na cozinha. "Ino-
vação é uma coisa muito simples. É cria-
tividade com utilidade." Boa definição,
e não só para a gastronomia. "Quando
busca novos caminhos técnicos ou tec-
nológicos, você pode criar pirotecnias.
Não tem nada de errado nisso. Desde
que tenham utilidade." Atala entende
que a inovação é uma demanda para o
profissional de gastronomia, mas que
este, por sua vez, tem de ser criterioso
ao inovar. "Sou favorável à técnica e à
tecnologia, desde que elas me permi-
tam chegar aonde métodos tradicionais
de cozinha não permitiriam", afirma.

Dada a rotina de trabalho de Atala,
não parece fácil dedicar tempo à pesqui-
sa de técnicas e ingredientes, justamente
o que lhe confere renome internacional.
"A criação é um processo espontâneo e
intuitivo", diz. "Estou há meses namo-
rando um ingrediente brasileiro cha-
mado priprioca. É uma raiz amazônica
que nunca havia sido usada na alimen-
tação." Mas a Natura usa priprioca na
sua linha Ekos. E os parâmetros para
se colocar um produto natural na cos-
mética chegam a ser mais rígidos que
os da alimentação. Mas Atala precisava
saber se a priprioca tem algum compo-
nente químico não saudável. "Não tenho
dinheiro para bancar essa pesquisa. En-
tão, tive de recorrer ao tal capital social."

Numa viagem à cidade amazônica de
São Gabriel da Cachoeira, Atala foi apre-
sentado a Marcos Vaz, diretor de susten-
tabilidade da Natura. Vaz lhe falou sobre
os estudos de toxidade do óleo essencial
de priprioca, feitos pela empresa de cos-
méticos, e contou que o ingrediente é,
sim, adequado ao consumo humano. Ele
foi, então, incorporado a alguns pratos de
Atala, como um creme de chocolate servi-
do no Dalva e Dito. A parceria entre a cos-
mética e a gastronomia para exploração
consciente de recursos naturais da Ama-
zônia entusiasma o executivo da Natura.

"São setores que podem usar os mes-
mos insumos", afirma Vaz. "Isso é bom,
porque o desenvolvimento local e a pre-

dápios um pequeno manifesto ador-
nado com uma bandeirinha do Brasil.
Começava assim: "O D.O.M. assume
sua primeira vocação: ser brasileiro!".

Com uma dose generosa de exagero,
Atala diz que qualquer um dos melho-
res borracheiros do planeta ganha mais
dinheiro que ele. "Mas sou apaixonado,
não vou renunciar a isso. Cada um tem
a sua megalomania. Alguns querem ter
bilhões de dólares, outros querem entrar
para a história. Se tiver de escolher, quero
entrar para a história." Já entrou - e pelos
mais diferentes critérios. Jogando Master
com os filhos numa tarde de chuva no
sul da Bahia, Atala topou com a seguin-
te pergunta: "Qual é o nome do jovem e

ATALA TEM UMA CASA
no Amapá, região amazônica.
Descobriu lá, em conversas com
caboclos e nos mercados, uma
série de ingredientes que utiliza

servação da floresta só vão acontecer se
houver atividade econômica sustentável."

Atala tem uma casa no Amapá, na
região amazônica. Descobriu por lá,
nos mercados, em passeios e conversas
com caboclos, uma série de produtos.
Alguns comestíveis, outros não. "A
farmacêutica e a cosmética conhecem
melhor o potencial da Amazônia do que
a gastronomia. Os estrangeiros estu-
daram mais a Amazônia do que nós",
afirma Atala. "A gente precisa fazer lição
de casa. Até porque a utilização susten-
tável da Amazônia pode ser uma gran-
de alavanca de conservação do bioma."

Em fevereiro deste ano, Atala abo-
liu o uso de trufas e foie gras na cozinha
do D.O.M. e escreveu à mão nos car-

premiado chef brasileiro que criou o ba-
dalado restaurante paulistano D.O.M.?"
A carta com a questão foi emoldurada e
guardada no restaurante como uma re-
líquia de um tipo de celebrização que, se-
gundo ele, incomoda. "O Alex é pop", diz
Gabriela Rodriguez, uma ex-enfermei-
ra que desde 2007 o ajuda a cuidar dos
negócios. "Descobri isso no dia em que
foi reconhecido na Casa dos Monstros."
Atala levou os gêmeos ao parque de di-
versões e, na saída do trem-fantasma, foi
parado pela múmia e pelo vampiro, que
estavam ali para assustar a garotada.
A dupla sinistra pediu para tirar uma
foto ao lado do chef. Nada mais pop.
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