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EM CASA

Rei do banquete
Cozinha inspirada Tomaz Tacla trocou emprego de administrador
pelas festas

BUSCA
OK

Viviane Maia

O administrador de empresas Tomaz Tacla
descobriu sua verdadeira vocação em 1989,
na cozinha da empresa onde trabalhava, a
American Express, em São Paulo. Ele
começou a organizar, como brincadeira,
festas para amigos do trabalho e arriscou
cozinhar alguns quitutes para as ocasiões.
Logo surgiu uma confraria disposta a realizar
jantares e diferentes happy-hours. As
solicitações para organizar festas saltaram
de uma para quatro por mês, um sucesso Tacla, da Banqueteria: bolo
que levou Tacla a pedir demissão do Barbie entre as receitas de
sucesso.
emprego para dedicar-se à culinária.
Com R$ 15 mil, ele comprou eletrodomésticos e utensílios e reformou a
cozinha da casa de sua mãe, que virou sede da Banqueteria. Cinco anos
depois de inaugurar a empresa, Tomaz Tacla associou-se à
administradora Cecília Ravaglia, que deu um formato mais profissional ao
empreendimento. Cecília cuida dos fornecedores, da organização dos
eventos e da coordenação dos cinco funcionários fixos, além da equipe
que trabalha nos banquetes, que pode chegar a 50 pessoas, contratadas
como free-lancers.
Assim, Tacla, que se aperfeiçoou fazendo cursos em Nova York e na
Flórida (EUA), pode dedicar-se exclusivamente à culinária. Ainda em casa,
ele prepara pratos, sobremesas e bolos personalizados e originais, como o
da Barbie, que tem a forma da saia da boneca e é um sucesso de vendas.
Atualmente, a Banqueteria organiza de oito a 10 festas por mês e fatura
em média R$ 7 mil, mas em dezembro foram R$ 20 mil. A receita de
sucesso vem do tradicional ditado de que o olho do dono engorda o boi.
"Faço questão de participar de tudo e de cuidar dos mí-nimos detalhes",
conta Tacla. "Ajudo a montar as mesas e até a servir as sobremesas em
nossas festas."

Perfil
Investimento inicial R$ 3.000 (fogão, refrigerador, batedeira,
liquidificador, panelas e talheres)
Faturamento médio anual R$ 2.000 por mês
Situação de mercado Em crescimento
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