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Elite econômica brasileira celebra acordos em torno de tradicionais mesas paulistanas. São 
restaurantes muito especiais. Freqüentados pela elite política, econômica e cultural brasileira, em 
suas mesas, há 20, 30, 80 anos, vêm sendo discutidos temas e selados acordos - sabe-se lá 
quantos de vital importância para o País. Em muitos a discrição é ponto tão fundamental que suas 
companhias de seguro exigem até que não tenham seus ambientes filmados por motivos de 
segurança. Mas são principalmente lugares para celebração à boa mesa. Que ao longo do tempo 
vêm renovando seu público ao mesmo tempo em que mantêm uma clientela fixa, muitas vezes 
organizada em confrarias.  
 
O restaurante Massimo que completou 30 anos em 25 de janeiro (aliás, dia do aniversário de São 
Paulo) é um exemplo. Internacionalmente premiado, é dirigido pelos irmãos Massimo e Venanzio 
Ferrari. Venanzio cuida da importação dos vinhos, garimpados durante pelo menos duas viagens 
anuais à Italia e do cardápio em estilo clássico, com pratos leves e delicados. Ele é autor de 
receitas como o filé de robalo com favas frescas e mariscos, um dos mais recentes sucessos da 
casa, e do penne ao pesto de rúcula com cebola caramelada e botarga.  
 
Massimo, mistura de restaurateur e relações públicas, recebe cada cliente com os braços abertos 
e um largo sorriso. Seu jeito é tão característico que uma das histórias famosas em torno do 
restaurante envolve o empresário José Ermírio de Moraes, que teria dito: "Gosto do dono e da 
comida". Outra história envolve o ex-ministro Delfim Netto, que seria autor de frase célebre: 
"Fazer regime no Massimo é cometer um pecado capital".  
 
Outro endereço de tradição é o Le Coc Hardy que completa 29 anos em 2006. A primeira casa foi 
aberta nas proximidades da estátua de Borba Gato, em Santo Amaro. Mais tarde, a casa mudou-
se para o Itaim-Bibi - o que provocou anos de polêmica, envolvendo a clientela fiel, que além de 
políticos e empresários inclui artistas. A tradição é mantida também entre os chefs. A cozinha hoje 
é comandada pelo talentoso Elizeu Pereira que para felicidade geral da nação veio substituir o 
irmão, "mestre" José Pereira, que comandou a cozinha do Le Coq Hardy durante anos.  
 
O proprietário, Vincenzo Ondei, empresário da área de concessionária de veículos, idealizou o Le 
Coq Hardy como projeto pessoal. Tudo ali tem sua mão, mais participação ativa de sua mulher 
Margarida e da filha Patrícia "A dedicação de Vincenzo, seu extremo bom gosto, a qualidade que 
ele imprime à casa fizeram de mim uma cliente assidua, desde a época do Borba Gato", conta a 
empresária Bernadete Teixeira Moreira, da Quatrum Assessoria Serviços e Participações.  
 
Entre os pratos, Bernadete destaca saladas, peixes como o robalo ao vapor, e principalmente, os 
famosos escargots da casa "sem dúvida, os melhores da cidade". Outro freqüentador assíduo é o 
cabeleireiro Jassa, nome pelo qual é conhecido o paraibano José Jacenildo dos Santos, descoberto 
por Silvio Santos nos anos 70 e desde então, um dos mais famosos cabeleireiros de São Paulo, 
hoje um reconhecido empresário do setor.  
 
Pelo seu salão, uma landmark da cidade para quem circula pela avenida Faria Lima, passam 
celebridades e poderosos, do apresentador Gugu Liberato ao empresário Olacyr de Moraes, além 
de Silvio Santos, é claro, além de socialites. "Guardo os meus vinhos na adega que o Ondei 
mantém no restaurante e pelo menos duas vezes por semana convido amigos empresários para ir 
degustá-los lá", conta Jassa. Os pratos prediletos são ossobuco de cordeiro e rã à provençal.  
 
Em 2006 o La Tambouille completa 35 anos. Por conta disso o cardápio de verão ganhou espaço 
exclusivo para os pratos tradicionais, aqueles feitos há anos, sempre preferidos dos habitués, 
como as ostras frescas de Florianópolis alla diva Hebe Camargo, cliente fiel; o box filet ao molho 
de mostarda ancienne e batata rústica e os camarões king George (em tamanho jumbo, sauce 
champagne e caviar com arroz no próprio molho).  



 
Instalado num casarão ambientado pelo arquiteto Ugo di Pace, que se inspirou no sul da Itália, o 
restaurante teve seu ambiente repaginado em 2005, com a inclusão de diversos itens de 
antiquários - como o portal sevilhano do século XVI, o espelho barroco do século XVII, e um 
quadro da Escola Napolitana Posillipo, do século XVIII.  
 
Já a Vinheria Percussi acaba de completar 20 anos. Comandada pelos irmãos Lamberto e Silvia 
Percussi com o reconhecimento de ter sido o primeiro da cidade a se preocupar com a 
enogastronomia, a casa conta com uma bela adega, com capacidade para 1.200 rótulos, além de 
ter um vinho próprio, o Maremma, produzido pela Miolo. Lamberto realiza na vinheria encontros 
de confrarias, degustações e palestras sobre o tema.  
 
O cardápio saboroso e inovador de Silvia aposta em pratos da Ligúria e Toscana, com outras 
influências. O funghi é o "ingrediente especialidade" da chef, ganhou uma série de festivais e 
também foi o tema do livro de Silvia, "Funghi – Cozinhando com Cogumelos" (ed. 
Keila&Rosenfeld), já na segunda edição.  
 
O La Casserole foi inaugurado em maio de 1954 no Largo do Arouche, pelo casal francês Roger e 
Fortunée Henry como o primeiro bistrô genuinamente francês, com cardápio de clássicos da 
cozinha francesa. Há 18 anos é comandado por Marie-France, filha dos fundadores. A tradição vai 
à cozinha: há 38 anos, Jerônimo é o chef. De suas panelas sai interminável lista de clássicos da 
casa, como pato com laranja e terrine de foie gras. A casa é conhecido ponto de encontro de 
jovens intelectuais, artistas, políticos e empresários.  
 
O Freddy, aberto em 1935, tem hoje no comando a economista e jovem empresária Priscilla 
Simonsen Biancalana. É local de clientela fiel – Priscilla, de tradicional família paulistana, 
freqüentava o restaurante quando criança. Mais tarde, quis transformá-lo em projeto empresarial.  
 
Boa parte do público mais jovem que renova a lista de clientes vem de famílias que já 
freqüentavam a casa há anos. Priscilla fez questão de manter a equipe, entre eles o antológico 
chef Geraldo Rodrigues, o Leléo, no Freddy há 42 anos. No cardápio, clássicos franceses como 
cassoulet de Toulouse e steak au poivre. Em março, o festival do Chateaubriand, tradição anual 
da casa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 fev. 2006, Plano Pessoal. 


