
Vamos testar uma ideia.
Ver como vai ser. Se der
certo, vai para todas
as lojas, inclusive
nos Estados Unidos.
Por enquanto, é um
mostruário de alguns
produtos (cachaças,
vinhos e talheres)”
JandirDalberto
Diretor da Fogo de Chão no Brasil
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dcarmona@brasileconomico.com.br

“

No ano passado, entre sigilosos en-
contros despistados sob o rótulo
de “almoço de negócios”, Jandir
Dalberto, que hoje comanda as
operações brasileiras da Fogo de
Chão, tentou convencer os irmãos
Jorge Luis e Giovani Laste, proprie-
tários da tradicional churrascaria
paulista Vento Haragano, de que
era chegado o momento de eles
venderem o negócio. Sob a dire-
triz do fundo americano Thomas
H. Lee Partners, que havia acaba-
do de adquirir por US$ 400 mi-
lhões as operações totais da Fogo
de Chão da GP Investments, com-
par a Haragano significaria, de
uma vez só, dissolver um forte
concorrente e assumir um ponto
de venda cobiçado em São Paulo.

Mas a negociação entre gaú-
chos, que inicialmente avançou a

pontodeseravaliadaporespecialis-
tas em private equity, não chegou
ao desfecho esperado por Dalberto.
“Acontece. Eles preferiram não ir
adiante”.Aresposta,noentanto,es-
tava por vir. Um ano depois de
adiar a abertura de uma unidade na
regiãodaAvenidaPaulista,maispre-
cisamente para os lados do nobre
bairro dos Jardins, a Fogo de Chão
abriu nesta semana as portas de sua
nona unidade no país. E a exatas
seis quadras, ou um quilômetro, da
Haragano, sob números que aju-
dam a entender esse desejo: na re-
gião há 103 hotéis, 498 instituições
bancárias e uma boa concentração
de salários gordos, que podem sus-
tentarrefeições nacasa deR$ 100(o
valor aproximado do rodízio, sem
bebidas e ou sobremesa).

“Já que eles não quiseram, nós
viemos mesmo assim”, brinca
Dalberto, que garante não carre-
gar mágoa alguma da negativa.
“São negócios”, acrescenta.

Defato,paraquem começou co-
mo garçom há mais de vinte anos,
passou por todas as posições na
churrascaria, chegou ao cargo má-
ximo no Brasil em 2010 e, de que-
bra, é convidado a opinar em algu-
ma das decisões tomadas nos Esta-
dos Unidos, onde hoje está o prin-
cipal mercado da Fogo de Chão (e
sob gestão de executivos america-
nos), águas passadas são, de fato,
águas passadas. Ainda mais para
quem prevê um faturamento entre
R$ 17 milhões e R$ 20 milhões
anuais apenas com a recém-inau-
gurada unidade na Rua Augusta.

Além da conhecida e perfuma-
da carne premium como estrela
principal de um completo menu,
Dalberto testa na nova Fogo de
Chão, a quinta da capital paulista e
a nona do país, a viabilidade de
uma butique de produtos com a as-
sinatura da própria churrascaria.
Inicialmente, estão à disposição
dos clientes três cachaças artesa-
nais produzidas no Rio Grande do
Sul, quatro tipos de vinhos (um
chileno, um argentino, um portu-
guês e outro italiano) e alguns dos
talheres que são tradicionalmente
utilizados no estabelecimento.
“Vamos testar uma ideia. Ver co-
mo vai ser. Se der certo, vai para to-
das as lojas, inclusive nos Estados
Unidos”. Se esse pontapé inicial
der certo, Dalberto quer trazer pa-
ra a “lojinha” itens como churras-
queiras, kits churrasco, aventais,
bonés, camisetas e até carnes.

Por trás da tacada de marke-
ting, a pretensão da Fogo de Chão
é chegar mais preparada aos novos
destinos. Até 2015, além de três no-
vas lojas no Brasil, uma delas no
Rio, e mais de duas a três nos EUA,
onde em dezembro será inaugura-
da a unidade de Nova York, a ideia
é desembarcar em outros dois paí-
ses. Resta saber quais. “Isso não fa-
lamos porque não há nada certo”.
Convenhamos, mas para quem dis-
seminou aos americanos o que é a
“Brazilian Picanha”, nada parece
tão complicado assim.
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Esquenta a disputa por
rodízio nos Jardins
Depois de tentar comprar concorrente, Fogo de Chão abre nova unidade a menos de 1km
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 nov. 2013, Empresas, p. 14.
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