


entado na calçada, o mendi-
go de cabelos desgrenhados pintava paisagens ja-
ponesas em pratos de porcelana. A cena, desper-
cebida para a maioria dos paulistanos, chamou
a atenção do empresário Facundo Guerra, sócio
da casa noturna Vegas, a primeira a se instalar no
lado obscuro da Rua Augusta, em São Paulo. De-
pois de muita conversa, Guerra não só comprou
as obras do ex-presidiário como o convidou a pin-
tar uma das paredes de sua casa. "Vivo em busca
de encontros. Se entro em um lugar e não sinto al-
gum impacto para o bem ou para o mal, não volto
mais", filosofa com a seriedade de um intelectual.

mada ao serviço bem cuidado e
ao ponto inusitado, faz o suces-
so da casa." A receita foi multipli-
cada em dois outros endereços,
ambos na Augusta: o Z Carnice-
ria, bar que funciona num antigo
açougue/matadouro, com progra-
mação musical de rádios on-line
do mundo todo, e o Volt, pensa-
do em torno dos neons restaura-
dos das fachadas da tradicional
rua paulistana, que resgata o som
dos clássicos discjockeys em pro-
gramações de música eletrônica
pré-1992. Em todas as casas os só-
cios pensam o negócio como uma
linha de produto, administrando

E Guerra o é. Aos 35 anos, forma-
do em engenharia de produção e
jornalismo, fluente em português
e inglês, ele se prepara para con-
cluir seu doutorado em Ciências
Políticas e, depois de consolidar
seu pé-de-meia, dedicar-se à vi-
da acadêmica.

Enquanto os livros não conso-
mem 100% de sua atenção, ele
surpreende os empresários da
noite com a abertura de casas de
personalidade forte. Foi assim
quando, em 2005, na companhia
dos sócios Tibiriçá Martins e João
Cury, transformou um galpão se-

xagenário, rodeado por prostíbu-
los, em uma casa noturna para o
público descolado. O Vegas Club
recebe mais de duas mil pesso-
as por fim de semana. É gente
disposta a ouvir música moder-
na com timbre eletrônico, novi-
dades latinas, black music e rock.
"Nossa proposta é trabalhar com
nichos. É realizar uma festa temá-
tica a cada dia da semana e ofere-
cer um som de qualidade, que não
se ouve em rádio", afirma Guer-
ra. "Não temos uma programação
engessada, procuramos sempre
diversificar. Essa flexibilidade, so-



cada evento como se fosse único.
O resultado é um conjunto afina-
do, que vive basicamente da mí-
dia espontânea, serve de labora-
tório para as grandes empresas de
alimentação, bebidas e tecnologia
testarem seus produtos e que de-
ve fechar o ano com um fatura-
mento de R$ 5 milhões.

E pensar que até abrir o Vegas
Club esse argentino, nascido em
Córdoba, que chegou ao Brasil aos
9 anos acompanhando os pais, re-
fugiados políticos, nada entendia
de música eletrônica. Mais do que
isso: nem sequer era visto circu-
lando pela noite. Era tido como
um devorador de livros, interes-
sado em internet, com passagens
bem-sucedidas como engenhei-
ro na Tetra Pak e como jornalis-
ta no portal AOL. "Minha música
preferida é o jazz. Foi a necessi-
dade que me fez pesquisar a mú-
sica eletrônica e hoje passo pelo
menos dez horas ouvindo novos
sons, em busca de novidades",
diz. Foi a necessidade e a falta de
perspectiva, também, que o leva-
ram a empreender. Aos 30 anos,
desempregado e sem enxergar
boas chances de recolocação, ele
decidiu investir suas economias
na sociedade da marca de roupas

Theodora, ao lado da amiga Rita
Wainer. "Depois de um ano tra-
balhando para expandir a confec-
ção, eu descobri que a Rita queria
um negócio artesanal e eu sonha-
va com algo maior — a sociedade
chegava ao fim", conta. Abrir o Ve-
gas, segundo Guerra, foi um ato
de insensatez, uma resposta ao
vazio interior que sentia na épo-
ca. "Hoje não sei se teria coragem
para dar o mesmo passo. Gasta-
se em torno de R$ 3 milhões pa-
ra abrir uma casa noturna e cerca
de 70% dos negócios na noite fe-
cham em um ano", afirma.

De acordo com o empresário,
eram muitos os fatores que po-
deriam levar ao fracasso, a come-
çar pelo pouco dinheiro disponí-
vel para o investimento, cerca de
R$ 400 mil, e a escolha do ponto,
uma área decadente, que exigia
habilidade para lidar com o lado
nada glamouroso da noite, que in-
clui o tráfico e a prostituição. "Mas
deu certo. Talvez pela sociedade
afinada, capaz de perceber rapi-
damente os erros de percurso e
corrigi-los na mesma velocidade,
e principalmente pela persona-
lidade forte do negócio." Na vi-
são de João Cury, chefe de Guer-
ra no portal AOL e sócio do Vegas

nos primeiros dois anos, um dos
grandes trunfos do empresário é
pensar fora da caixa. "Ele é mui-
to instintivo. Quando sente que
uma coisa pode dar certo, acre-
dita e mergulha. Mas, ao mesmo
tempo, é capaz de frear as pró-
prias idéias em favor da sobrevi-
vência do negócio."

Quem o conhece de perto, co-
mo o sócio José Tibiriçá Martins,
garante que a inquietude é sua
marca registrada. "Ele sabe pla-
nejar bem as coisas, tem disposi-
ção para abraçar os riscos e está
sempre disposto a contar histó-
rias novas. Não é à toa que nos-
sas três casas retratam uma te-
mática por meio da alma do es-
paço físico", diz Tibiraçá.

Guerra tem muita história para
contar. Filho de pai médico e mãe
secretária, desde cedo conviveu
com a política. Seus avós eram ati-
vistas do Partido Radical, e o pai,
bem relacionado com o governo
de Fidel Castro — tanto que dois
de seus filhos, Tama e Hernan,
concluíram os estudos em Cuba.
Foi para fugir dos ânimos exacer-
bados que a família mudou-se pa-
ra o Brasil. O dinheiro era curto
e, para garantir uma boa educa-
ção, a mãe foi trabalhar no Colégio
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Bandeirantes, onde o menino ga-
nhou uma bolsa de estudos. "Eu
era argentino, falava mal o por-
tuguês, tinha as melhores notas
e era péssimo em esportes, mas
ótimo em matemática. Resulta-
do: para não apanhar da moleca-
da, preferia ficar sozinho", lembra
Guerra. Ainda hoje o empresário
não enxerga o isolamento como
algo ruim. "Sou pouco sociável
e avesso a multidões. Qualquer
paixão coletiva me causa arrepio.
Tenho aversão a futebol", afirma.
"Odeio hierarquia e não gosto da

idéia de funcionário que preci-
sa ser mandado para fazer algo.
Contrato os melhores profissio-
nais para trabalhar comigo. Dou
liberdade, autonomia e cobro re-
sultados na exata medida da con-
fiança que deposito neles."

Apesar de ser um empresário da
noite, Guerra trabalha mesmo é de
dia. Foi-se o tempo em que passa-
va no Vegas até 18 horas seguidas,
tinha uma saúde precária e dez qui-
los a menos. Hoje, freqüenta a casa
no auge da ferveção apenas duas ve-
zes por semana. Nos demais dias,
trabalha com a luz do sol. Faz ques-
tão de reservar parte do seu tempo
para os estudos de doutorado, ver
bons filmes e lutar boxe, o espor-
te que encontrou para extravasar
suas angústias e manter a forma.
Avesso a bebidas — seu único ví-
cio é o cigarro —, Guerra diz que
poucas coisas o tiram tanto do sério
quanto pessoas bêbadas e preten-
siosas. "Conto até dez quando al-
guém me diz: 'Você sabe com quem
está falando?"', afirma. "O tempo,
contudo, me ensinou que a noite
funciona com outros códigos, tem
seus próprios personagens."

E não é preciso muito tempo pa-
ra descobrir que Guerra, apesar da
fala mansa e do jeito bom menino

no vestir, tem um quê de irreve-
rência. O confortável sobrado on-
de mora, no bairro do Pacaembu,
em São Paulo, traduz bem isso. Na
copa, máquinas de fiiperama — a
mais recente atração de Guerra—
convivem lado a lado com o fogão,
dezenas de CDs, quadros de uma
jovem artista plástica, um móvel
antigo de influência oriental e um
rádio que pertenceu a sua bisavó.
Na sala de estar, móveis de dife-
rentes estilos abrigam as travessu-
ras dos gatos Lina e Menino. "Eles
são selvagens. Prefiro os felinos
aos cães, porque esses são muito
dóceis e fiéis", dispara.

A mesma agressividade que
admira nos animais, ele aplica
aos negócios. "Se eu não fizer,
a concorrência faz", avisa. As-
sim, a sua próxima investida se-
rá a inauguração em 2010 de um
clube prive. "Será bem diferente
dos existentes na cidade. "Sele-
cionaremos 1.500 membros bons
de festa, independentemente da
classe social ou da sexualidade.
O corte será por meritocracia",
afirma. "É a mesma dinâmica das
redes sociais: você chama para a
sua comunidade aqueles que têm
afinidade." Se o empreendimento
vai vingar, só o tempo dirá.

Guerra não esconde, porém,
que se trata apenas de mais um
negócio que permitirá encurtar
o caminho para que, no futuro,
com tranqüilidade financeira, ele
possa, enfim, trocar, de uma vez
por todas, a noite pelo dia.
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