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mas as adaptações para adequar o cardápio ao 
gosto do brasileiro, porque a intenção é 
justamente apresentar a autêntica culinária 
peruana como ela é. Ainda assim, foi reduzido 
o teor picante dos pratos. Alguns insumos 
estão sendo importados e outros, mais 
delicados, foram retirados do cardápio. 

A rede de restaurantes do chef Gastón 
Acurio possui a marca Astrid & Gaston, que 
em 2013 ocupou a 14a posição entre os 
melhores restaurantes do mundo pela 
publicação britânica S. Pellegrino. Além do 
La Mar e do Tanta, os outros restaurantes da 
rede são o Panchita, de grelhados; o Bachiches, 
de cozinha ítalo-pe-ruana; o Madame Tussan, 
com pratos sino-peruanos; e o Papacho, 
especializado em hambúrgueres. Cada uma 
destas marcas tem seu segmento de merca- 

A culinária dos mais diferentes países avança 
pelo mundo todo, dos pesos-pesados das 
grandes redes norte-americanas aos res-
taurantes de consagrados chefs latinos e 
europeus. Nessa globalização gastronômica, 
São Paulo é uma das cidades que estão na mira 
desses investidores - e, com isso, ganha cada 
vez mais opções de restaurantes internacionais. 

No que depender do chef de cozinha 
peruano Gastón Acurio, a gastronomia do seu 
país está bem representada. Ele expandiu seu 
império com mais de 30 restaurantes para doze 
países na América Latina, Europa e EUA, 
apresentando a culinária do Peru de forma 
moderna e criativa e internacionalizando o 
ceviche, prato feito com peixe cru marinado. 

Um de seus restaurantes com sede em Lima, 
a cevicheria La Mar - especializada em peixes 
e frutos do mar - chegou a São Paulo por meio 
do empresário Alexandre Miqui. O 
investimento para a inauguração da filial, 
próximo a R$ 3 milhões, foi só o começo. O 
plano é trazer ainda neste ano a marca Tanta, 
um bistrô peruano, e mais outra marca em 
2014, inicialmente na cidade de São Paulo, 
mas de olho na abertura de outras casas nas 
principais capitais do país. 

"A gastronomia peruana vem ganhando o 
mundo por ser uma cozinha receptiva a várias 
influências, além da riqueza de ingredientes, 
decorrentes das características climáticas 
peruanas", observa o empresário. Segundo ele, 
foram míni- 

do. Segundo o empresário, o prazo médio de 
retorno é de quatro anos. O preço dos pratos, 
no La Mar, por exemplo, gira em torno de R$ 
50 e atende a um público de classe média alta, 
acima de 40 anos. Atualmente os 
investimentos da rede estão sendo feitos nos 
Estados Unidos, Espanha, Chile, Colômbia, 
Argentina, Panamá, México e Venezuela. 

Para Miqui, do La Mar, empreender no 
Brasil é um desafio diante da complexidade da 
estrutura fiscal brasileira, um grande obstáculo 
para quem vem de fora e pretende investir aqui. 
Observação compartilhada pelo chef português 
Vitor Sobral. "A grande dificuldade tem a ver 
com as burocracias e a operação em geral é 
duas vezes mais cara que em Portugal. A mão 
de obra, apesar de não ser fácil, não é o grande 
problema", constata. 
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Segundo o chef, a aposta no mercado 
brasileiro derivou de dois fatores: a grande 
afinidade do país com Portugal e o fato de 
apresentar um elevado potencial de 
crescimento. A filial paulista do restaurante 
Tasca da Esquina, cuja sede está localizada em 
Lisboa, somou investimentos da ordem de R$ 
1,3 milhão-e a ideia é abrir outras unidades no 
Brasil. 

Os preços dos petiscos variam entre R$ 24 e 
R$ 43 e os dos pratos ficam entre R$ 42 e R$ 82. 
Adaptações nas receitas foram feitas somente 
em relação à dificuldade de encontrar alguns 
produtos portugueses no mercado brasileiro. 
"Os brasileiros, hoje em dia, são um dos povos 
mais esclarecidos em relação a culturas 
gastronômicas de outros países. Viajam 
bastante, e o próprio Brasil é sinônimo disso", 
constata o chef. 

NOVIDADES MADE IN USA Redes 
norte-americanas de restaurantes não são 
necessariamente novidade, mas algumas 
inaugurações recentes apostam em novos 
conceitos, como as marcas Hooters e Benihana.
Elas foram trazidas para o Brasil por meio da 
Infinity, administradora de oito marcas que em 
2012 faturou R$ 45 milhões. Em 2013, a 
expectativa de faturamento da empresa é de R$ 
80 milhões. Em 2016, a perspectiva é chegar a 
R$ 300 milhões de faturamento. 

Segundo um dos sócios, Marcel Ghol-mieh,
até 2016, ano dos Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, a empresa firmou o compromisso de 
construir pelo menos 11 lojas da Hooters em 
todo o país. Hoje tem duas lojas abertas em São 
Paulo, 

que juntas possuem faturamento mensal de 
aproximadamente R$ 1,3 milhão. Inaugurada 
em 2010, a primeira unidade fica na Vila 
Olímpia e teve investimento de R$ 2 milhões. 
Também com o mesmo investimento, de R$ 2 
milhões, a segunda casa foi aberta no bairro da 
Mooca, zona leste da cidade, em 2012. 

No Brasil, a previsão de faturamento para 
2013 é de R$ 20 milhões, com a abertura de 
uma unidade no Shopping ABC (Santo André) 
e outra no Rio de Janeiro. O empresário 
destaca que a unidade na Vila Olímpia é a 
terceira que mais fatura no mundo, fora os 
restaurantes dos Estados Unidos, perdendo 
apenas para Tóquio e Cingapura. Estão nos 
planos novas unidades em Vitória (ES), Belo 
Horizonte (MG) e Curitiba (PR). 

O conceito do Hooters é de um restaurante 
com ambiente descontraído, onde o 
atendimento é feito pelas Garotas Hooters, 
uniformizadas com short alaranjado 

e camiseta branca, que servem hambúrgueres e 
porções de Chicken Wings (asi-nhas de frango 
crocantes) com opções de tempero apimentado, 
entre outros pratos. Disputa no segmento de 
casual dinner, e o valor do tíquete médio é de 
aproximadamente R$ 50. Em sua maioria, os 
clientes também frequentam o restaurante para 
acompanhar transmissões de jogos de futebol e 
outros esportes. Está presente em 28 países; na 
América Latina está na Argentina, Chile, 
Colômbia, Paraguai e Peru, entre outros países. 

Já a outra marca administrada pelo grupo, o 
Benihana, opera com restaurantes japoneses no 
estilo teppanyaki, no qual o alimento é 
preparado em uma chapa quente de metal. 
Segundo o sócio Marcel Gholmieh, o 
investimento para a inauguração da unidade em 
São Paulo foi de R$ 4 milhões, e hoje tem 
faturamento de R$ 1 milhão por mês. O contrato 
prevê mais cinco unidades até 2014, antes da 
Copa do Mundo. A capital paulista deve ganhar 
mais uma casa, além do Rio de Janeiro (RJ), 
Vitória (ES) e Belo Horizonte (MG). A 
expectativa é que cada uma fature R$ 12 milhões 
por ano. 

Para a abertura das unidades na América 
Latina, o grupo brasileiro se uniu com o master 
franqueado da rede na Argentina, onde o 
Benihana conta com uma casa em Buenos Aires. 
O restaurante já está também na Venezuela, 
Panamá, Caribe e El Salvador.  
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 424, p. 34-35, jun. 2013.




