
Igor lage

vo Faria é um che] que gosta de
dar as caras. Por isso, não é raro
vê-lo caminhando entre os salões
de seu restaurante ou até mesmo
sentado em uma das mesas, con-

versando com a sua fiel clientela.
Sempre gostei de estar próximo aos

meus clientes. É uma oportunidade de
ver a reação deles, o que me incentiva
a crescer sempre mais como chej",
acredita o proprietário do Vecchio
Sogno, um dos mais respeitados espa-
ços de apreciação da culinária italiana
em Belo Horizonte.

Instalado há 16 anos no Santo Agos-
tinho, mais especificamente no sub-
solo da Assembleia Legislatíva, o res-
taurante é referência incontestável de
boa gastronomia. Já recebeu dezenas
de prêmios, inclusive, nos últimos três
anos, o de Melhor Restaurante de BH
pelo Guia Quatro Rodas. Em 2011, foi
eleito o melhor restaurante italiano da
cidade pela Encontro Gastrô, que tam-
bém conferiu alvo - pelo terceiro ano
consecutivo - o título de Che] Hors
Concours.

A casa está entre as preferidas de
políticos e celebridades. Recebe cons-
tantemente artistas consagrados -
como Chico Buarque, que foi um fre-
quentador assíduo durante sua última
temporada para shows na capital mi-
neira.

Toda essa badalação, porém, não
impressiona Ivo, um belo-horízontíno
de 57 anos, voz vagarosa e olhar tran-
quilo. Seu jeito simples contrasta com
a predominância de ternos e gravatas
em seu estabelecimento, cujas paredes
são decoradas com obras do artista
plástico mineiro Jorge dos Anjos, ela-
boradas a pedido do próprio Ivo. "Eu'
gosto que o meu restaurante tenha a
minha cara. Eu mesmo desenho as me-
sas, cuido de tudo. Até chamo um ar-
quiteto para ajudar, mas ...sabe quando
você já tem tudo bem definido na éa-
beça?" conta, rindo.

À frente da cozinha do Vecchio
Sogno desde sua inauguração, Ivo or-
gulha-se em dizer que foi um dos pri-
meiros na cidade a acumular os cargos
de cbef e proprietário, mas garante que



no começo não foi nada fácil Segundo
ele, nos três primeiros anos de funcio-
namento, o restaurante "sofreu bas-
tante" para se estabelecer e formar um
público cativo. "Desde que inaugura-
mos, nossa proposta era ser uma casa
diferenciada. Porém, na época, o Santo
Agostinho ainda não era um bairro de
forte influência gastronômica em Belo
Horizonte. Mesmo assim, apostei", ex-
plica.

A situação começou a mudar no fi-
nal dos anos 1990, com a verticalização
da região, que trouxe desenvolvi-
mento econômico e crescimento de-
mográfico, aumentando, assim, o mo-
vimento e a afinidade com o bairro.

Ao longo da década seguinte, Ivo
observou outra mudança em suas me-
sas, provocada pela chegada de novos
moradores no Santo Agostinho. "O pú-
blico jovem do restaurante cresceu
bastante. Tenho recebido muitos clien-
tes com menos de 24 anos, por exem-
plo. A clientela de 30 e poucos anos,
então, é enorme", repara.

Colegas de profissão têm Ivo como
referência. Na foto, se divertem juntos

(da esquerda para a direita): Marcos
Sodré,Paulo Martins, Luciano Boseggia,

Matusalém e Andrea Tinoco

Na porta do restaurante,
Ivo Faria abraça parte de
sua equipe: 56 funcionários
para atender até 120
clientes por noite

E, se por um lado a idade diminuiu,
por outro, a exigência aumentou. "Ul-
timamente as pessoas estão mais inte-
ressadas em gastronomia. Elas querem
comer bem, querem consumir um
produto mais sofisticado. O conheci-
mento delas na área também é maior.
Acabou aquele cliente leigo", afirma o
chef

Todo esse interesse gastronômico
parece ter feito bem aos negócios de
Ivo. Contando com uma equipe de 56
funcionários (sempre citados como
"responsáveis" pelo sucesso), o Vecchio
Sogno chega a atender a até 120 clien-
tes por noite. Os atuais carros-chefes
do restaurante são pratos com frutos
do mar, principalmente lagosta e ca-
marão, e os preparados com carne de
cordeiro. A adega também é um dos
destaques da casa e possui em torno
de 400 rótulos disponíveis.

Ao contar a história de seu restau-
rante, Ivo resgata suas próprias memó-
rias e lembra o tempo em que, ainda
adolescente, começou a aprender os

segredos da cozinha no curso técnico
do Senac. "Quando iniciei meus estu-
dos, eu evitava falar para outras. pes-
soas que era cozinheiro porque isso
era motivo de chacota. Muita gente
enxergava a profissão como uma espé-
cie de 'subemprego", revela. Esse é ou-
tro dos motivos que o leva a estar sem-
pre presente nos salões de seu Vecchio
Sogno. "Assim como uma empresa, o
chef de cozinha tem de ter um nome
forte, tem de ser reconhecido", defende
ele, que é apontado por colegas de pro-
fissão como uma referência.

Casado, pai de três filhos, Ivo esco-
lheu o bairro Santo Agostinho para
sediar seu próprio restaurante - um
sonho transformado em realidade. "E
pensar que eu nem sabia o que era filé
miqnon, nem nada", diverte-se. Agora,
o chefobserva a sua filha Naiara seguir
seus passos na cozinha. Uma lição ele
garante que já ensinou: "Cozinhar en-
volve emoção. É preciso que haja har-
monia. E o mais importante de tudo
isso é o cliente sair feliz". I
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