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Anquier, Bassoleil, Segato e Vila Espejo pulverizam-se em negócios, sempre baseados no êxito de 
seus próprios nomes. O padeiro, chef e apresentador de TV, Olivier Anquier, lança este mês no 
elegante bairro de Higienópolis, em São Paulo, o Anquier, um misto de confeitaria, café, bistrô e, 
principalmente, loja de presentes, onde estará pela primeira vez reunida a sua diversificada linha 
de marca própria, que inclui produtos como café premium, facas, vinhos, grãos de café cobertos 
de chocolate, toalhas de mesa, aventais e jogos americanos, entre outros.  
 
O chef Emmanuel Bassoleil, que comanda a cozinha do restaurante Sky e toda a área 
gastronômica do refinado hotel Unique, em São Paulo, prepara-se para iniciar a exportação dos 
mais de 40 produtos gastronômicos que levam sua chancela.  
 
Alessandro Segato, do prestigiado restaurante La Risotteria, encravado nos Jardins e que 
anualmente abre uma filial em Campos do Jordão, destino de inverno dos paulistanos 
endinheirados, começou há menos de um ano a fabricar uma linha de massas com seu nome e 
acaba de adquirir a empresa Food Factory, responsável pelos produtos de marca dos 
supermercados Pão de Açúcar, incluindo a linha diet Good Light e para onde levou a sua própria 
marca.  
 
O chef e apresentador de TV Alan Vila Espejo, dono da rede de cantinas Dom Pepe de Napoli, com 
cinco restaurantes; da Forneria di Napoli; do restaurante italiano Al Mare, com dois endereços em 
São Paulo; do restaurante Vila Conte e de mais duas cantinas com o nome Pepito, localizados no 
sofisticado bairro de Moema, além de um endereço nos Jardins, assina uma linha de panelas e 
começa diversificar os produtos de sua marca com o lançamento de aromatizadores de cozinha e 
de um vinho para cozinha.  
 
A história de todos eles tem um ponto em comum: começa no sucesso no comando das cozinhas 
refinadas, onde criam uma clientela entusiástica, e fazem o nome. Outro passo pode ser publicar 
um livro de receitas. Nos últimos anos, alguns deles foram além, criando marcas próprias que 
podem ser encontradas nas gôndolas dos supermercados, delicatessens e lojas de presentes. O 
processo, comum na Europa, ainda é recente no Brasil.  
 
"Ego e faturamento". É assim que o chef Alan Vila Espejo define seu projeto de marca a partir do 
próprio nome. Alan assina uma linha de panelas produzidas pela empresa Nigro, em alumínio, 
com liga especial em 3,3 mm de espessura e cabo anatômico em aço inox. O revestimento interno 
é antiaderente, aplicado com cinco camadas resistentes a metais e dispensa o uso de gordura. 
Externamente, as panelas têm polimento extra-brilho.  
 
As panelas do chef Alan são molheiras, panelas de tamanhos diversos e frigideiras. Agora, ele 
lança uma linha de aromatizadores de cozinha em parceria com a empresa Luz Perfumada. Ao 
contrário dos aromatizadores do tipo spray, comuns no mercado, o "Cozinha Perfumada" - nos 
aromas chocolate, capuccino e cravo e canela - têm consistência sólida e vem acondicionado em 
um recipiente de vidro que deve ser levado diretamentre à boca do fogão.  
 
Cada aromatizador pode ser usado até sete vezes. Ainda este ano o chef vai assinar também uma 
linha especial de "vinhos de maçã" da Piagentini, próprios para uso culinário. Para dar nome ao 
produto, Alan exige participar de todo o processo de elaboração. "No caso das panelas, testei 
diversos tipos de cabo, altura e formato, usando minha experiência para se obter uma panela que 
facilite o ato de cozinhar", conta.Francês aposta no Brasil  
 
No novo espaço que abre em Higienopolis , Olivier Anquier só não vai levar sua linha de pães - a 
"Boulangerie Olivier Anquier" - para preservar o contrato de exclusividade com o grupo Pão de 
Açúcar. Mas estarão lá suas mais recentes criações culinárias, como doces, quiches, croissants, 



biscoitos, tartelettes ao lado de produtos que desenvolveu em parceria com fornecedores de todo 
o Brasil.  
 
Olivier aproveitou as viagens que faz pelo Brasil para seu programa "O Diário do Olivier", 
transmitido por TV a cabo, para selecionar seus parceiros. "Todos os produtos são 100% 
brasileiros. Porque acredito e quero provar que aqui no Brasil temos condições de fazer produtos 
de altíssima qualidade, que devam nada para nenhum outro país do mundo.", diz Olivier.  
 
Francês de origem, e apaixonado pelo Brasil, Olivier conta que passou os seus 15 primeiros anos 
aqui tentando descobrir como o País funcionava e foi assim que descobriu um nicho de mercado 
onde atuar. "Percebi que aqui se vive um paradoxo, de um lado um hipernacionalismo, e de outro, 
uma desvalorização completa da própria produção, por quem faz e quem consome. E vi que havia 
um espaço para trabalhar o produto nacional de qualidade".  
 
Foi assim que resolveu lançar marca própria. O primeiro produto foi o café premium Olivier, em 
parceria com uma fazenda de Minas. O jogo de facas idealizado por ele e desenvolvido em 
parceria com a Mundial consumiu três anos de trabalho até os protótipos - considerados desde os 
cabos de madeira de cultivo até a ergonomia. Como resultado, no ano passado, as facas Olivier 
Anquier foram premiadas na Gift Fair de Frankfurt. E hoje, estão à venda em Paris e Nova York. 
"Só para a Macys em Nova York seguiram US$ 270 mil dólares", conta.  
 
Os vinhos Olivier Anquier são o último lançamento. São produzidos no município Pinto Bandeira, 
região de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A vinícola escolhida por Olivier foi a Don Giovanni e 
ele está lançando, agora, na inauguração de sua nova casa, os varietais Cabernet Sauvignon e 
Chardonnay e um espumante produzido pelo "methode champenoise" francês.  
 
Para Anquier, a loja é a parte mais importante do seu novo empreendimento. "Resolvi reunir 
todos os itens de minha marca aqui, num lugar que vai funcionar também como um show room 
para o mercado interno". Olivier acompanha todo o processo de produção de seus produtos. "Não 
licencio meu nome, eu mesmo desenvolvo os produtos, que são elaborados por parceiros que 
escolho a dedo e fecho contratos individuais com cada um.".  
 
Em 2001 foi a vez do chef Emmanuel Bassoleil lançar sua grife através de um selo de qualidade, o 
"Qualité Approuvée et Recomendée par Emmanuel Bassoleil". Para cuidar dos seus negócios 
ligados à marca própria, ele criou a empresa Chefe Cook. Grande parte dos produtos são feitos 
por empresas conhecidas. Seus produtos com marca própria incluem sete linhas diferentes com 
um total de mais de 40 itens como queijos brie e camembert, fondue e queijos cremosos do 
laticínio Serrabella; cinco tipos de chocolates da Fachga; embutidos especiais da Ceratti e ainda 
uma linha de temperos fabricados pela Junior.  
 
A marca própria Emmanuel Bassoleil inclui ainda dez tipos de caldas doces (quatro delas diet), 
cinco tipos de quiches, quatro tipos de geléia, uma linha de café premium 100% arábica vendido 
em grão, sachês para máquinas e moído, doces congelados e muito mais. "Cheguei a ter 80 
produtos, mas reduzi à metade, para ter um maior controle da qualidade", argumenta.  
 
Bassoleil foi um dos primeiros chefs com atuação no Brasil a transformar o nome em marca, em 
1996, quando fez uma parceria com o Carrefour que durou vários anos. "O mercado ainda é 
pequeno mas é muito promissor". define Bassoleil, que pretende ainda este ano iniciar a 
exportação de seus produtos (já há negociações adiantadas com a França). "O problema no Brasil 
é a má distribuição nacional dos produtos. Por isso vou ao mercado externo".  
 
Do restaurante para a fábrica  
 
Alessandro Segato entrou no mercado de marcas próprias há pouco menos de um ano, quando 
criou o Empório Segato para funcionar como uma fábrica de massas com sofisticadas máquinas 



importadas da Itália, uma loja, padaria, confeitaria e um bar- restaurante. Suas massas especiais 
agradaram a uma clientela diversificada que inclui empórios, delicatessens, hotéis, catering. 
hospitais, creches e restaurantes para executivos em grandes empresas.  
 
Há um mês comprou a Food Factory, para onde transferiu a fabricação de todos seus produtos. 
Ali, vai continuar produzindo marcas específicas do grupo Pão de Açúcar, incluindo a linha Good 
Light e a Extra Premium, para os supermercados Extra, do mesmo grupo. Sua linha pessoal não 
ficou apenas nas massas e hoje inclui um café premium, o "Cafe d’autore Alessandro Segato" e 
uma linha de adoçantes o "De diet by Alessandro Segato".  
 
A Food Factory tem 1200 m2 de área construída e 40 funcionários. "Usamos alta tecnologia e por 
isso o numero de funcionários não é grande". Segato diz ter descoberto como industrial que "dá 
mais segurança produzir para pessoa jurídica do que com pessoa física. É mais garantido".  
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