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Uma das principais empreitadas de gastronomia do País tem crescimento de 20% nesta edição.  
 
Cinco grandes empresas - Varig, Sofitel, Visanet, Bosch e Sadia - além do Senac, são os 
patrocinadores master da edição deste ano do Boa Mesa, um dos principais eventos de 
gastronomia do País, que será realizado em São Paulo entre 28 de setembro e 1º de outubro. O 
número de participantes da feira cresceu 20% em relação ao ano passado, chegando a 180 
expositores que adquiriram espaços com preços que variam de R$ 1, 4 mil a R$ 110 mil.  
 
Para Felipe Camargo, diretor da J. Eventos, - empresa do Pátria Banco de Negócios - detentora da 
marca Boa Mesa (assim como da marca Casa Cor, a principal exposição de decoração do País) e 
organizadora do evento, "empresas conceituadas patrocinam ou apoiam o Boa Mesa, em função 
de sua credibilidade e visibilidade." Para o executivo, o Brasil já tem um mercado "respeitável" de 
gastronomia que vem crescendo desde a liberação das importações no governo Collor.  
 
A J. Eventos calcula que este mercado hoje em dia esteja em torno de R$1,2 bilhões com base em 
levantamento feito a partir da pesquisa de orçamentos familiares 2002-2003 divulgada pelo IBGE, 
levando em conta os gastos de famílias com renda superior a 20 salários mínimos. "O Boa Mesa 
reflete estes números", afirma.  
 
Outro parâmetro para o crescimento do mercado brasileiro de gastronomia é a profissionalização 
do setor. Hoje, existem no País 14 cursos de gastronomia aprovados pelo MEC. Há uma década a 
formação era feita apenas pelo Senac.  
 
Para Camargo, o desafio do Boa Mesa é desenvolver projetos especiais para que os expositores 
tenham a chance de demonstrar seus produtos e serviços de maneira diferenciada. "Os números 
apontam um crescimento não só do ponto de vista econômico, mas também do interesse, cada 
vez maior, das pessoas no segmento. O sucesso do Boa Mesa só reforça nossa visão da 
importância do setor", explica o diretor.  
 
O Boa Mesa foi criado em meados de 1995 pelo jornalista e crítico gastronômico Josimar Melo e 
adquirido cinco anos depois pela J. Eventos. Hoje, é uma franquia com as versões de Minas Gerais 
e Santa Catarina, já consolidadas.  
 
Em sua 11ª edição, o Boa Mesa 2005 terá uma área de exposição de 14 mil m² onde estarão 
expostos vinhos, especiarias, temperos, ingredientes, comidas, utensílios de cozinha e muito 
mais, vindos de todas as partes do mundo. O evento tem também uma programação de aulas e 
workshops ministrados por chefs nacionais e internacionais, representantes das principais escolas 
de gastronomia do mundo, como da centenária Le Cordon Bleu francesa, além de seminários 
voltados para administração de empresas do segmento.  
 
Neste ano haverá também uma série de projetos especiais como o Boa Taça, um Leilão de vinhos 
raros e a 2ª Mega degustação de vinhos da Revista Gula com rótulos da América do Sul, entre 
outros. A expectativa é de que cerca de 40 mil pessoas, entre profissionais da área, gourmets e 
amantes da boa comida visitem a feira que será realizada no ITM Expo, na capital paulista.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 set. 2005, Comunicação, p. C-6. 


