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Concluída a venda da FC Holdings, detentora da
rede de churrascarias Fogo de Chão, em julho de
2012, o empresário Arri Coser se permitiu um
breve período de descanso antes de iniciar uma
nova empreitada gastronômica com a família.
Em parceria com a irmã e o cunhado, proprietá-
rios da churrascaria Na Brasa, em Porto Alegre,
ele iniciou uma sociedade para reestruturar e re-
plicar o negócio em outros estados.

“Eu tirei uma churrascaria de Porto Alegre (Fo-
go de Chão) e estou devolvendo três ao Rio Gran-
de do Sul”, diverte-se o empresário, que já inves-
tiu mais de R$ 3 milhões na operação. Há mudan-
ça de nome para Nabrasa Steak, troca da fachada
e implantação de um novo conceito: o menu de-
gustação. Basicamente, o método aprimora o ser-
viço de rodízio ao apresentar para o cliente uma
sequência de 12 cortes de carnes.

“Em Porto Alegre conseguimos estabelecer
um preço acessível. A ideia é fazer o mesmo em
São Paulo. Será um desafio já que a cidade tem
um custo mais alto”, explica o empresário. O tra-
dicional rodízio de Porto Alegre serviu de base
para a formatação de duas novas unidades, que já
foram inauguradas na capital gaúcha.

A volta do empresário ao ramo que dominou
por mais de 30 anos é, também, uma nova tentati-
va de negociar com a família. Com mais experiên-
cia, Arri propôs para a sobrinha, de 19 anos, filha
de seus sócios, uma espécie de treinamento com
duração de sete anos. Terminado o período, ela
fará o mesmo com os filhos do empresário. “Vai
funcionar isso? Não sei. Mas estou fazendo por-
que acho, além de bonito, que pode dar certo”,
conclui o empreendedor.
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Negócio.
Arri vendeu
a empresa
da família
por cerca de
R$ 400 mi

Empresário muda

o conceito do rodízio

de carnes para inovar

“Eu adoro
delegar funções
aos outros. Mas
isso só acontece
quando tem
mais gente
trabalhando
para você. No
início, é você
quem tem de
fazer tudo”

Arri Coser,
empreendedor

Fundador da rede de churrascarias Fogo de Chão
dá conselhos para pequenos empreendedores
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Assar churrasco é uma arte, pre-
ga a gastronomia contemporâ-
nea. Já a transformação do pra-
to em negócio milionário é obra
de Arri Coser. Artista no mane-
jo dos espetos, o gaúcho elevou
a fama do assado típico do Sul
no Brasil e Estados Unidos ao
criar, com ajuda da família, a re-
de de churrascarias Fogo de
Chão. Vendida no ano passado
para a companhia de private
equity Thomas H. Lee Partners,
em uma transação estimada em
R$ 400 milhões, a marca tornou-
se referência pelo padrão de
qualidade dos cortes das carnes
e pelo atendimento.

Arri volta ao mercado um ano
após a venda da holding deten-
tora da rede. Por conta da in-
quietação empreendedora, o
que motivou a criação de vários
outros negócios no segmento
de alimentação e também no se-
tor imobiliário ao logo das três
últimas décadas, Arri descartou
a aposentadoria para dedicar-
se à formatação de outro em-
preendimento: a rede de chur-
rascarias Nabrasa Steak.

“Entrei no ramo de alimenta-
ção e nunca mais saí. Foi por
necessidade”, explica o empre-
sário, que refinou suas habilida-
des de churrasqueiro e de nego-
ciante com o passar do tempo.
“Quando montei a primeira lo-
ja eu tinha 17 anos, não sabia o
que queria. Achei que era uma
aventura. Pedi dinheiro empres-
tado ao meu pai, depois aos ami-
gos. Foi uma capitalização que
hoje o pessoal faz com fundo de

investimento”, contou o empre-
sário durante o Encontro PME.
Na oportunidade, ele reuniu-se
com empresários de pequeno
porte para a troca de experiên-
cias. Confira agora os princi-
pais trechos:

● Gestão
As noções de administração vie-
ram aos poucos e com o tempo.
No entanto, as decisões toma-
das ainda na adolescência fo-
ram determinantes para o su-
cesso de seus empreendimen-
tos. Depois de comprar a chur-
rascaria Fogo de Chão, em Por-
to Alegre, Arri passou a investir
em outros negócios de peque-
no porte. Em pouco tempo, era
dono de bar, lanchonete, casa
noturna e restaurante. “Quan-
do eu tinha 20 anos tivemos que
enxugar para ter foco em um ne-
gócio só e fazê-lo crescer den-
tro de uma condição mais aper-
tada de recursos”, explica.

Para o empresário, abrir mão
dos outros investimentos foi
crucial para a criação de uma
empresa com bases sólidas e
com boa saúde financeira. “Eu
sempre disse que só cresceria
quando tivesse controle de tu-
do. Eu quero saber quantos pali-
tos são gastos por cliente e
quantos gramas de sal eu gasto
por pessoa”, revelou.

● Padrão
O sucesso da rede Fogo de
Chão ocorre, principalmente,
por causa da qualidade dos cor-
tes de carne, servidos no siste-
ma de rodízio, e ao alto padrão
de atendimento implantado

em todas as unidades. “É fácil
criar um padrão hoje. Difícil era
há 30 anos, quando eu precisava
implorar para poder comprar”,
explica Arri. Para o empresário,
o avanço da tecnologia e a pro-
fissionalização do País contri-
buíram para a criação de uma
cultura de excelência no em-
preendimento. “Hoje você con-
segue negociar em qualquer par-
te do mundo. Na hora em que
você formatou o que quer não
há mais problemas de padrão.
Os fornecedores estão prepara-
dos para atender as necessida-
des de empresas de todos os
portes”, analisa.

● Liderança
No início da empresa, Arri e
seus sócios revezavam nas tare-
fas necessárias para manter
uma churrascaria em funciona-
mento. “Você vira empresário

quando começa a ter gente tra-
balhando para você. No início,
você faz tudo sozinho. Mata um
leão pela manhã, um à tarde e
um à noite”, analisa.

● Mão de obra
O aquecimento do mercado de
trabalho e a falta de qualifica-
ção técnica não chegam a ser en-
carados como problemas para o
empresário. Arri acredita que
um bom gestor tem a capacida-
de de identificar o talento e for-
má-lo para uma determinada
função. “Nós temos o cara cer-
to? A necessidade é quem res-
ponde essa pergunta”, diz.

● Família
A família e os amigos foram fun-
damentais para Arri iniciar sua
trajetória empreendedora no
Rio Grande do Sul. Com eles, o
empresário conseguiu erguer
um império do churrasco. Mas
também aprendeu, depois de
muito sofrimento, que estabele-
cer funções e áreas de atuação
diferentes para cada um dos in-
tegrantes é importante – e mais
saudável – para os negócios e
para preservar os laços familia-
res intactos.

“No início da década de 90
nós achamos melhor profissio-
nalizar tudo para cada um da fa-
mília ter seu próprio negócio.
Tirei todo mundo. Alguns a pre-
ço de ouro. Uns (primos) fica-
ram bravos comigo. Mas com o
tempo eles viram que eu tinha
razão e hoje está tudo bem”, re-
lembra. “Um profissional de fo-
ra pode tornar esse processo
menos dolorido”, finaliza.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 maio 2013, PME pequenas e médias empresas, p. X10.




