


Eles são supersticiosos. Pedem 
às secretárias que reservem a mes-
ma mesa toda semana. Afinal, quan-
do há contratos milionários em jogo, 
com a sorte não se brinca. 

Quem conta é o "maitre" Hélio 
Andrade, 61, que trabalha há cerca 
de 20 anos nas casas do grupo Fa-
sano. É ele quem recebe os homens 
de negócios no Parigi, localizado na 
rua Amauri (região oeste). 

Por lá, eles querem provar o car-
dápio requintado, conquistar clien-
tes, selar parcerias -e impressionar. 

Habituado às regras do jogo, o 
"maitre" conhece exatamente a di-
nâmica das refeições regadas por 
números e contratos. "Durante es-
se período, produzimos 92 pratos 
e nada pode dar errado. Há muito 
em jogo", diz. 

Um almoço por ali custa, em mé-
dia, R$ 195 por pessoa. Os freqüenta-
dores são executivos, principalmen-
te da área de comunicação, como os 
publicitários Luiz Lara, 48, um dos 
sócios da agência Lew' Lara\TBWA, e 
Nizan Guanaes, sócio do grupo ABC. 

"Gosto de sentar na primei-
ra mesa à esquerda, num lugar 
bem discreto", diz Luiz. Os fun-
cionários do restaurante costu-
mam chamá-lo pelo nome. Além 
de ótimo para comemorações, ele 
acha o espaço bom para fazer ne-
gócios. "Foi lá que celebramos a 
sociedade com o CEO Tom Carroll, 
da [agência] TBWA." 

0 "maitre" conta que é no ho-
rário do almoço que os executivos 
movimentam a casa. "90% do PIB 
do país passa por essas mesas até 
as 13h30", brinca. 

No Itaim Bibi, região oeste, o mes-
mo acontece no restaurante Kaá, pon-
to de encontro de jovens "brokers" 
do mercado financeiro. • 



A gerente das "hostess", Thais 
Gonçalves, 30, conta que sempre re-
cebe pedidos discretos de executivos 
que querem ser notados por freqüen-
tadores. "Eles reservam uma mesa 
estratégica, que fica sempre ao lado 
de alguém importante." 

Em ambientes como o do Kaá, 
"hostess" e "maitres" são orienta-
dos pelas secretárias a não inco-
modar os clientes em almoços que 
envolvem grandes transações. 

Um dos donos da casa, Edson Cer-
reti, 49, trabalha no mercado finan-
ceiro. Ele diz que a arquitetura do res-
taurante foi pensada para esse tipo de 
cliente. "No andar superior, há uma 
sala VIP de vidro que pode ser reser-
vada para quem quer escapar dos ou-
vidos dos colegas de mercado", conta. 

Na época da crise dos bancos 
americanos, no final de 2008, Edson 
pensou até em instalar projetores 
para videoconferências. 



Fábio Nunes, 35, trabalha no ban-
co Fator. Freqüentador assíduo do 
Kaá, ele conta que o lugar é cenário da 
maioria de seus almoços com clientes. 
"Além de quebrar o gelo, o ambiente 
ajuda a refrescar contatos que anda-
vam adormecidos." 

Olha eu aqui! 
O Lorena 1989 é o restaurante es-

colhido por criativos e formadores 
de opinião. "Aqui, o forte é o jantar. 
Essa turma funciona mais à noite", 
diz o gerente, Eduardo Ruiz, 37. Ele 
conta que, mesmo de jeans e cami-
seta, bons negócios são fechados ali. 

"Os freqüentadores gostam de 
mostrar que conhecem o lugar. O po-
vo da moda me enche de presentes. 
Já ganhei bolsa, camiseta", diz, sem 
revelar a marca. 

No hall de entrada do shopping 
Iguatemi, o Gero Caffé, caçula do grupo 

Fasano, funciona sob o olhar da 
"hostess" Alessandra Pecorato, 37. 

Há dez anos na função, ela diz que 
o importante no seu trabalho é não 
privilegiar clientes. Mas alguns pedi-
dos são impossíveis de não atender. 
"Secretárias me pedem para colocar 
o cliente longe da concorrência." 

Diretor da agência Africa, Mareio 
Santoro, 40, freqüenta o Gero Caffé 
para almoçar com colegas de pro-
fissão e entrevistar candidatos a va-
gas de emprego. "Fecho negócios no 
escritório, mas, para ver e ser visto 
nesse mercado, o lugar é o Parigi." 

O gerente do Gero, Bruno Morei-
ra, 27, observa que, para os executi-
vos que freqüentam o lugar, o nome do 
restaurante é muito importante. "Mui-
tas vezes, eles vêm apenas tomar um 
café. Mas não é um café qualquer, é o 
café do Gero." 0 que, nesse meio, po-
de significar um contrato assinado. * 
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