




O projeto “Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores baianos e seus papéis 
transformadores na atividade empresarial” narra a trajetória de trinta importantes empreendedoras e em-
preendedores que atuaram na Bahia no agronegócio, comércio, serviços e indústrias. Seus resultados estão 
apresentados sob a forma de livro físico e em versão digital.

Representa uma construção coletiva, que une Administração e História, produzida por equipe da Universi-
dade Federal da Bahia (Escola de Administração e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) e apoiada por 
importantes representações coletivas, como SEBRAE Bahia, FECOMÉRCIO Bahia, FAEB e FIEB.

Os registros do projeto saúdam a Bahia e o seu povo. Além de uma história singular, uma geografia deslum-
brante e um povo encantador, aqui tem gente que sonha, sua, e que faz, do verbo, carne. No solo fértil da 
Bahia, sementes empreendedoras geraram frutos inspiradores.

O projeto viajou por diferentes eras, diferentes tempos e diferentes espaços. Nos bolsos, os autores trouxeram 
trinta diferentes conjuntos de sonhos e inspirações. Que possamos construir com seus acertos e seus erros. 
Que tenhamos a capacidade de aprender e ensinar a partir de suas histórias. E que possamos iluminar novas 
estradas e guiar novos caminhos.
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rúa 05.09.1942  

(Pontevedra, Galícia, Espanha)

por Horacio Nelson Hastenreiter Filho

“O sol nasce para todos,
mas nem todos têm a felicidade do sol.”

Muitos foram os europeus que deixaram os seus países nas décadas de 
1940 e 1950, fugindo das sequelas econômicas da segunda guerra mun-
dial. Na Espanha, a guerra civil que a antecedeu tornou a situação do país 
especialmente pior. Pepe Faro era um desses europeus e a Bahia recebeu 
o padeiro de braços abertos.

DA GALÍCIA PARA A BAHIA . Com a crise econômica europeia, 
decorrente da Segunda Guerra Mundial, muitos espanhóis migraram 
para o Brasil. A expectativa dos galegos que chegaram aos trópicos era de 
encontrar oportunidades para prosperar em um país que mal começara 
a se industrializar e tinha muito a construir. Para os que enfrentaram 
a escassez e a destruição de uma guerra civil sucedida por uma grande 
guerra mundial, a não experimentação de conflitos bélicos, nas últimas 
décadas, seria, por si, condição suficiente para a prosperidade. 

A similaridade entre as culturas da região noroeste da Espanha, onde fica 
a Galícia, e a portuguesa é notória, a ponto de a divisão entre esses povos 
ibéricos ser considerada imperceptível. A exemplo dos portugueses, os ga-
legos emigrantes demonstravam aptidão e interesse pelos ramos de pas-
telarias, padarias e armazéns, nos quais muitos, como José Faro Rúa, co-
nhecido, em toda Salvador, como Pepe Faro, desenvolveram o seu negócio. 



GESTÕES
EMPRESARIAIS

INSPIRADORAS

274

Na verdade, Pepe Faro teve o seu interesse pela Boa Terra despertado pelo 
seu tio Delmiro Carballo que havia chegado 11 anos antes, acompanhado 
do irmão José Carballo. Apesar de retratar a dureza da realidade vivida 
no Brasil, Delmiro não teve êxito na sua tentativa de desencorajar a vinda 
do sobrinho. A falta de oportunidades na sua terra natal quando precisou 
entrar no mercado de trabalho não trazia alternativa a Pepe, além da emi-
gração. O imigrante, na sua visão, é um ser que está aberto a se deslocar, de 
um lado para o outro, em permanentemente procura de melhores opor-
tunidades. Para ele e outros galegos, estas estavam disponíveis aos borbo-
tões na Salvador da década de 1950, em que muito ainda estava por fazer.

OS PRIMEIROS ANOS EM SALVADOR . Ao desembarcar em Sal-
vador, em 1957, Pepe tinha 14 anos de idade. Deixara para trás, na sua 
Galícia, a família e as suas raízes que eram profundas, apesar de ter nas-
cido ainda durante a guerra e ter enfrentado os anos mais difíceis do 
pós-guerra, nos quais, recorda-se, a família não tinha mais que o básico 
para sobreviver. Chegando ao país, sem nunca ter se deparado com uma 
pessoa de pele escura, até então, sentiu-se impactado pela variedade de 
etnias na cidade mais negra de todo o país. 

Ainda sem trabalho, foi morar onde as parcas economias trazidas lhe 
permitiam, em uma república no bairro do Tororó, juntando-se a outros 
18 moradores. Quase que imediatamente após instalar-se, foi ao encontro 
do que o trouxe até o Brasil: a perspectiva de encontrar uma ocupação. O 
primeiro emprego foi no armazém Eduardo Martinez e Cia. Buscando so-
bressair e chamar a atenção dos seus patrões, não colocava limites na sua 
jornada de trabalho que, com muita frequência, se estendia por 16 horas 
durante os sete dias da semana. Iniciava o expediente às seis da manhã e 
deixava o armazém somente após as 22 horas. Tamanha dedicação não fica-
ria sem recompensa, proporcionando ao jovem Pepe seguidas promoções. 

Pepe compreendia que a dedicação ao trabalho era condição necessária 
para prosperar, mas, sabidamente, insuficiente e, por isso, investiu na sua 
formação e na capacitação para a função que exercia, concluindo o segun-
do grau em Salvador e participando de diversos cursos de panificação.



Foto 1. Panificadora da Barra – Onde Tudo Começou.
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O TRABALHO E O CRESCIMENTO EM FAMÍLIA . Pepe já 
trabalhava com o tio Delmiro no armazém e não tardou a chegada de 
Fernando, seu irmão, que veio juntar-se a eles, já no início dos anos 1960. 
Após alguns anos, em 1964, o trio decidiu que chegara a hora de deixar 
de trabalhar para os outros e abrir o próprio negócio. Endividaram-
se para adquirir uma padaria que ficava no promissor bairro da Barra, 
em Salvador, denominada, então, de Panificadora Elétrica da Barra, 
comprada de outro galego. 

Na verdade, o ramo de padaria era um dos preferidos dos espanhóis que 
chegaram à Bahia em meados do século passado. Uma vez que os pães 
deveriam estar nas mesas das famílias soteropolitanas no início da ma-
nhã, a atividade exigia disposição para madrugar e mostrava-se pouco 
atrativa para os empresários locais. Os galegos, por sua vez, chegaram 
ao país, com o sentimento de que passavam a explorar uma terra em que 
havia oportunidades para os que se dispusessem a trabalhar duro. Ma-
drugar, decididamente, não seria um obstáculo para eles.

Na década anterior, o processo de industrialização em Salvador avançara 
rapidamente, acarretando evidentes e significativas melhorias nas con-
dições socioeconômicas da cidade, aumentando o poder aquisitivo dos 
moradores. A escolha do local foi uma aposta, já que a Barra era, àquela 
altura, um bairro ainda pouco habitado. Fernando foi quem a bancou, já 
que via naquela região da cidade uma clara tendência de desenvolvimen-
to que acompanharia o seu entorno em plena expansão.

O galego estava certo em suas previsões. A panificadora cresceu siste-
maticamente após passar a ser administrada pelo trio, o que permitiu 
que a dívida que fora contraída para a compra do empreendimento fosse 
saldada em 36 meses. Como o negócio continuou a prosperar, a socieda-
de passou a adquirir outros empreendimentos, sempre relacionados ao 
setor de alimentação.

A PRIMEIRA PERINI . Até o final dos anos 1970, era Fernando o res-
ponsável pelas principais iniciativas e mudanças de rumo nos negócios 
familiares. No entanto, essa situação mudou quando Pepe voltou de uma 

Foto 2. Pepe Faro, André Faro 
e o ex-governador Antônio 

Carlos Magalhães.
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visita a São Paulo, encantado pela delicatessen Brunella, que se destaca-
va pela venda de comidas finas e iguarias, preparadas com criatividade e 
para serem reconhecidas como distintas, como a sua famosíssima bomba 
de chocolate, tida como inigualável pelos seus clientes. Imediatamente, 
Pepe Faro se convenceu que a cidade de Salvador precisava e comportava 
um empreendimento com características semelhantes e não encontrou 
dificuldade para convencer os demais sócios e levar a cabo a ideia. Afi-
nal de contas, era de conhecimento dos padeiros que a manutenção no 
ramo comoditizado de pães trazia concretos limites para a expansão dos 
negócios, enquanto o ramo da delicatessen trazia significativas possibi-
lidades de agregação de valor e um novo caminho para o crescimento a 
ser explorado.

Alguns anos antes, Pepe havia conhecido o arquiteto Antônio Caramelo 
que lhe ampliou a perspectiva de mundo e esteve junto com ele por mui-
tos anos em feiras e viagens prospectivas para diversos países e conti-
nentes. A primeira viagem conjunta, ainda nos anos 1970, teve como des-
tino a Europa e o objetivo de conhecer o país que era referência mundial 
em alimentação e gastronomia. Na Itália, se preocuparam não somente 
em conhecer os produtos, como os pães e massas italianas, mas também 
a mão de obra e os equipamentos utilizados no processo fabril. Na Espa-
nha, se encantara com as iguarias gastronômicas do El Corte Ingles, as 
quais também lhe serviram de inspiração. 

A ideia final de loja de Pepe Faro combinava o mix de experiências viven-
ciadas nos grandes centros gastronômicos, mas predominavam carac-
terísticas da Brunella com referências da experiência que permaneciam 
da visita à Itália. Para denominar o empreendimento que surgiria dessa 
mistura, nada melhor que um sobrenome compartilhado por inúmeras 
famílias italianas: Perini.

OS “ASSOCIADOS” DA PERINI . A partir do surgimento da delica-
tessen, Pepe Faro não só se tornou o motor da transformação do negócio, 
mas passou também a ganhar lugar de destaque, adquirindo status de 
símbolo daquele empreendimento familiar.

Foto 3. Delícias da Perini.

Foto 4. A Perini da Pituba.
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Mesmo sem formação ou conhecimento prévio na área de marketing, José Faro era o grande responsável 
por cativar o público interno e por arregimentar e transformar clientes em fiéis defensores e difusores da 
marca Perini, compreendendo as suas predileções e preferências. Diferente da maioria das empresas de 
pequeno porte na década de 1970, o grupo, já antes do surgimento da Perini, realizava pesquisas de mer-
cado, identificando potenciais de venda e analisando os resultados dos seus lançamentos. No entanto, o 
grande diferencial da delicatessen foi o de lograr êxito na conquista da confiança nos clientes, a partir do 
seu marketing de relacionamento.

O que pode explicar que pessoas deixassem cartões de crédito com a senha à disposição de um dono de 
empreendimento para que ele mesmo procedesse o pagamento? E os cheques em branco enviados para 
serem preenchidos no caixa? O que tornou possível que as relações entre os clientes e a Perini se desen-
volvessem até o ponto da confiança sem limites? 

A resposta a essas questões confunde-se com a história de Pepe Faro como gestor, assim como a pró-
pria relação que os soteropolitanos desenvolveram com a Perini durante os 31 anos em que a empresa 
foi gerida pela Carballo Faro. Em grandes empresas do setor de comércio, como os supermercados, os 
clientes podem até vir a desenvolver uma relação de identificação com alguns funcionários ou gerentes, 
mas jamais com os donos. Na Perini, no entanto, não havia sequer um cliente assíduo que não tivesse 
se deparado com Pepe em uma das suas lojas. Quem o via em atividade nessas situações, não associava 
a imagem de um empresário supervisionando colaboradores. A metáfora de um produtor de festas que 
quer se certificar de que os seus convidados estão se divertindo é mais adequada. Além disso, é mais 
aderente à autoimagem de Pepe à frente dos seus negócios, já que sempre se compreendeu como um 
servidor do povo. Quem teve o privilégio de frequentar os buffets de café da manhã da Perini na Pituba e 
pôde observar in loco o zelo do dono com os detalhes compreende que a expressão dessa autopercepção 
não é apenas retórica.

Em muitos casos, aqueles que desenvolviam relação com a Perini comportavam-se mais como associa-
dos que frequentam um clube que como clientes que compram produtos em um estabelecimento. A ma-
terialização dessa forma de enxergar a delicatessen está, por exemplo, no inusitado pedido de um cliente 
para que tivesse um carrinho exclusivo, personalizado com o seu nome. Pepe não deixou de atendê-lo, 
colocando a letra inicial do seu nome em um carrinho que esteve, enquanto a Carballo Faro permaneceu 
como proprietária da Perini, permanentemente à sua espera embaixo de uma escada na loja que costu-
mava frequentar.
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O CRESCIMENTO DA PERINI . Uma vez que parte significativa das classes mais abastadas de Sal-
vador passou a perceber os shoppings centers além da função precípua de centro de compras, agregan-
do-os aos seus espaços de lazer, foi natural que a primeira filial do grupo tenha vindo a se localizar no 
então Shopping Iguatemi, na forma de doceria, no ano de 1980. Na verdade, todos os grandes shoppings de 
Salvador receberam filiais da delicatessen nas duas décadas seguintes, como foram os casos do Shopping 
Barra, em 1989, do Aeroclube, em 1999, e do Shopping Salvador, já nos anos 2000.

Enquanto as lojas de shopping centers eram inauguradas, duas outras filiais de enorme importância para 
a Perini surgiram. A loja da Pituba, aberta em 1983, com um ambiente que acolhia diferenciadamente 
o público de um dos mais populosos bairros de classe média de Salvador e a Perini Master na Avenida 
Vasco da Gama, que funcionava como uma loja matriz que centralizava a produção dos produtos, em um 
prédio de 7.200 m², inaugurada em 1995. Já no século XXI, as expansões mais notáveis foram a inaugura-
ção da loja da Graça, em área do clube Bahiano de Tênis, em 2007, e as filiais do terceiro piso do Salvador 
Shopping, ponto estratégico na área de lazer e alimentação, e do Shopping Paralela. Esta última, com 
temakeria e choperia.

Ainda que se mantivesse como empresa familiar, o crescimento experimentado pela Perini, sobretudo 
nos anos 1990, exigiu uma maior profissionalização e a contratação de gestores no mercado em áreas 
como informática, marketing, recursos humanos, produção, segurança patrimonial e compras.

Nos anos 2000, no auge do seu processo de expansão, a rede de lojas Perini comercializava mais de 18 
mil itens, incluindo os de fabricação própria, e os nacionais e importados das mais diferentes partes do 
mundo, oferecendo produtos como pães, confeitaria, bebidas, queijos, frios, bazar, hortifrutigranjeiros, 
enlatados, condimentos, além de utilidades diversas para o lar. Nesse mesmo período, a Perini foi reco-
nhecida nacionalmente no ramo das delicatessens, recebendo, mais de uma vez, o prêmio Grandina – 
Divisão Bakery das Indústrias Gessy Lever, atribuído aos 25 melhores confeiteiros do Brasil, selecionados 
entre mais de 60 mil estabelecimentos do setor em todo o país.

Como todo bom gestor sabe, as organizações não vivem somente de inaugurações e expansões e desta-
cam-se também por identificar os momentos em que é necessário recuar. Em 1997, os sócios fecharam 
a loja do Comércio, prevendo as dificuldades do empreendimento diante da migração de instituições 
financeiras e comerciais da região para as avenidas Antônio Carlos Magalhães e Tancredo Neves. Saíram, 
antecipando-se a uma imagem de degradação que se associou a essa região da cidade.
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A RELAÇÃO DE PEPE FARO COM CLIENTES E COLABORADORES . Pepe Faro, durante os 
seus anos à frente da Perini, destacou-se, sobretudo, pelo seu modelo de comunicação. Quem o encon-
trava em uma das lojas Perini não se surpreendia ao ser tratado pelo nome e sobrenome. Mesmo após a 
expansão da rede, os clientes da Perini sempre se sentiram distinguidos como fregueses.   

A relação que Pepe Faro buscou estabelecer com cada comprador em suas lojas baseava-se na ideia de 
que ele passasse a se sentir parte da família Perini e que as pessoas que faziam a Perini se tornassem, 
progressivamente, parte da sua família. Como qualquer empreendimento privado, a delicatessen de-
pendia do lucro para sobreviver, mas Don Pepe não tergiversava em relação às prioridades. Na condição 
de empresário, se via, sobretudo, como um servidor que tem como preocupação primordial agradar os 
clientes, sem medir esforços. O lucro viria como consequência natural dessa forma de pensar e de agir.

A relação estabelecida entre Pepe Faro e os seus clientes sempre se estabeleceu como uma via de mão 
dupla. Um dos orgulhos do padeiro mais famoso de Salvador era ter consultas médicas e assessoria 
jurídica no seu ambiente de trabalho. Com inúmeros clínicos e advogados entre os frequentadores da 
Perini, Pepe recebia indicações de remédios e tratamentos de saúde nas suas lojas, bem como frequentes 
suportes para as suas demandas legais.

Há de se registrar, porém, que a acessibilidade excessiva dos clientes a Don Pepe sempre teve os seus 
contrapontos. A boa burocracia é baseada em regras que estabelecem limites para as decisões organi-
zacionais, protegendo funcionários e gerentes de demandas inconvenientes ou pouco convencionais de 
clientes. No caso da Perini, no entanto, como todos sempre tiveram acesso a Pepe Faro, a negativa às 
extravagâncias da clientela tornava-se mais complicada já que o dono é sempre visto como acima das 
normativas burocráticas. Desse modo, muitos nãos de gerentes e colaboradores, buscando preservar os 
interesses da empresa, transformaram-se em sins. Deve ser registrado, no entanto, como compreendido 
por todos que conviveram e convivem com Pepe, que com ele as questões sempre têm respostas e decisões 
rápidas. O primeiro pode ou não pode, ouvido como resposta, dificilmente seria ou virá a ser alterado.

Naturalmente, à medida que a rede de lojas foi se expandindo (A Perini chegou a ter nove lojas e 1480 
funcionários), Pepe teve que se dividir entre os estabelecimentos. Sendo assim, a manutenção daquilo 
que ficou conhecido em Salvador como padrão Perini passou a depender, cada vez mais, da incorporação 
dos valores de Don Pepe entre os funcionários da rede. Por compreender essa necessidade, a organiza-
ção sempre investiu na capacitação dos seus funcionários. Além de participar de cursos técnicos, muitas 
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vezes ministrados por facilitadores do exterior, os colaboradores passavam por treinamentos com abor-
dagens comportamentais. O mais importante, no entanto, talvez tenha sido o aprendizado pelo exemplo, 
uma vez que Pepe Faro estava sempre ao alcance e, tendo a multifuncionalidade como característica, não 
se negava a botar a mão na massa nas mais diferentes atividades. 

Outro diferencial de Don Pepe sempre foi o de promover o marketing estendido. Sendo assim, consi-
derava que cada colaborador era um elemento que tinha um papel essencial para a entrega de valor ao 
consumidor. Por isso mesmo, atribuía um papel fundamental ao empacotador. Como último responsável 
pela relação que se estabelecia entre a loja e o cliente, Pepe o treinava para manter-se atento aos comen-
tários e queixas quando este levava as compras até o veículo do cliente. Ao ouvir que um produto estava 
em falta, por exemplo, relatava ao gerente o nome do cliente e do produto para que na próxima vinda, 
de forma absolutamente personalizada, esse fosse avisado que o produto, daquela vez, estava disponível.

A capacitação e o aprendizado pelo exemplo, no entanto, não eram os únicos diferenciais da relação es-
tabelecida entre empresário e funcionários. Muitos dos colaboradores procuravam os conselhos de Don 
Pepe, não somente para questões profissionais, mas também para questões familiares e conjugais. Não 
raro, Pepe Faro prestava socorro financeiro para resolver questões emergenciais e dificuldades contin-
genciais de seus colaboradores. Outras vezes, emprestava, inclusive, o seu prestígio junto aos clientes, 
obtendo auxílio médico para resolver seus problemas de saúde.

A relação, além dos limites profissionais, entre Pepe e os seus funcionários, revela-se em outra manifesta 
preocupação que sempre teve em relação aos seus colaboradores. Reconhecendo que a educação é um dos 
maiores problemas do país que abraçou como pátria, Pepe Faro sempre fez questão de que seus emprega-
dos não interrompessem os estudos para que ampliassem a possibilidade de crescer profissionalmente.

A grande maioria dos que tiveram e têm a oportunidade de atuar como colaborador em uma das empre-
sas de Pepe Faro reconhece a riqueza e a especificidade da experiência, mesmo quando coloca na balança 
o pesado ônus de acompanhar o seu ritmo sempre incansável de trabalho.

NADA MENOS QUE O MELHOR . As viagens com o arquiteto Caramelo, que estimularam Pepe 
Faro a conceber a sua delicatessen, foram constantes desde antes da criação da Perini. A visita às feiras 
internacionais dos setores de padaria e alimentos tornaram-se essenciais ao seu processo inovativo, 
sempre alimentado por novas ideias e produtos.
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Durante muitos anos, a Perini contribuiu para a mudança e a sofisticação 
nos hábitos alimentares baianos e até nordestinos. O presunto de Parma 
(prosciutto di Parma), um produto com denominação de origem prote-
gida, teve, durante um período, uma venda tão expressiva nas lojas de 
Don Pepe, que ensejou uma produção com o seu nome. Sempre que Pepe 
Faro descobria um produto novo e sofisticado, não demorava a ofertar 
em suas lojas. Muitas vezes, era aconselhado pelos seus gestores a não 
trazer determinados produtos pois, considerados os custos de compra e 
logísticos, não seria possível vendê-los com margem de lucro. Respon-
dia com naturalidade ao interlocutor: “há produtos que são para perder 
mesmo”. Esses investimentos, pensava, iam para os custos de marketing, 
proporcionando à Perini o reconhecimento como uma casa que ofertava 
o que havia de melhor, não somente na Bahia, mas no país e no mundo.

O zelo de Don Pepe não se restringia somente aos alimentos. Havia um 
cuidado muito especial com as suas lojas. A Perini da Pituba, por exem-
plo, tinha o seu mobiliário todo italiano. A preocupação estava nos de-
talhes, como a concepção das gôndolas mais baixas que afastavam do 
comprador a sensação de estar em um supermercado, permitindo que 
as pessoas se enxergassem e tivessem, a partir de qualquer ponto, uma 
perspectiva panorâmica da loja.

A VENDA DA PERINI . Apesar do enorme prestígio da Perini e do 
afeto devotado por Pepe Faro ao empreendimento, há momentos em que 
a racionalidade se torna imperativa e as tomadas de decisões precisam 
se estabelecer de acordo com as oportunidades que se apresentam. No 
ano de 2010, o grupo Carballo Faro recebeu uma proposta vultosa do 
grupo Cencosud do Chile para a compra da rede de delicatessen. 

A Perini era essencialmente uma empresa familiar e para as grandes de-
cisões sempre eram ouvidos os filhos, André e Sandra, o genro, Roberto, 
e o irmão, Adriano. Levando a oferta aos sócios e à família, Pepe tinha 
esperança de que a venda pudesse ser negada. No entanto, a oferta foi, 
de fato, bastante atrativa e os decisores compreenderam que não podiam 
perder a oportunidade.
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Antes de fechar negócio, Pepe fez questão de que a organização inte-
ressada ficasse ciente das necessidades que uma rede prestigiada e com 
enorme capital social junto a seus clientes demandaria para sua admi-
nistração. Metaforicamente, definiu o seu empreendimento como uma 
amante, muito mal-acostumada (ou bem acostumada, dependendo do 
ponto de vista) a mimos constantes. O aviso não assustou o empresário 
interessado e a negociação foi fechada naquele mesmo ano, para triste-
za de muitos clientes que aprenderam a associar a delicatessen à figura 
onipresente de Don Pepe.

O ALMACEN PEPE . O que é um padeiro sem a sua padaria? Pepe 
Faro não conseguiu permanecer afastado por muito tempo do setor de 
comércio que abraçou desde a sua chegada ao país. Prevendo um retorno 
futuro ao ramo de negócio que se tornou parte indissociável da sua vida, 
manteve a importadora e distribuidora Carballo Faro ativa e negociou 
uma quarentena de apenas cinco anos no processo de venda da Peri-
ni. Após cumpri-la, Pepe Faro, dessa vez com a ajuda dos filhos desde a 
concepção, estava de volta com a primeira unidade da Almacen Pepe, na 
Pituba. O nome homenageia, simultaneamente, o primeiro estabeleci-
mento no qual o empresário trabalhou quando chegou ao Brasil e, muito 
a contragosto do homenageado, o próprio Don Pepe. Uma vez que nunca 
deixou de ser visto como uma marca pelos seus clientes, então que se 
tornasse, como sugerido pelo filho André Faro, uma marca de fato.

A loja seria a princípio um showroom de importação, mas a ideia foi logo 
deixada de lado pela dificuldade de monetização do negócio. Como ne-
nhuma adjetivação soa melhor para Pepe que aquela que o relaciona ao 
seu ofício, o Almacen Pepe já abriu com um respeitado setor de panifi-
cação, grande parte de fabricação própria, assim como com uma grande 
variedade de doces e tortas. A casa resgatou, ainda, a tradição da Perini 
na linha de gelatos, produzindo-os de forma artesanal, sem aromatizan-
tes e conservantes. Além desses destaques, que reviveram os diferenciais 
da antiga delicatessen, as lojas do Almacen possuem setores de embu-
tidos, queijos, cortes especiais de carnes, mariscos e uma diversificada 
adega com rótulos de destilados, vinhos e demais bebidas. Foto 5. Almacen Pepe do Horto.
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Os 40 empregados dos anos iniciais hoje já são mais de 300, distribuídos 
em três lojas e na sua central de administração, contando com um mix 
de mais de 4 mil produtos, garimpados pelo próprio empresário entre os 
melhores produtores artesanais baianos e nacionais. 

O irrequieto Don Pepe, no entanto, não vai parar por aí. Recentemente, 
o Almacen inaugurou o seu Centro Gastronômico, resultado de uma sig-
nificativa expansão que ampliou para 500 o número de colaboradores do 
grupo. A promessa é a de um espaço único para a oferta de gelatos, do-
ces, salgados, pizzas e hambúrguer gourmet para o seu público. A confec-
ção dos itens comercializados no Centro será majoritariamente interna, 
a partir de uma área de produção integrada ao espaço da loja.

PEPE FARO, O CIDADÃO BAIANO . Não foram poucas as home-
nagens recebidas por Pepe Faro nos últimos 40 anos. No entanto, ele não 
deixa dúvidas de que nenhuma delas lhe tocou mais profundamente que 
ter recebido o título de cidadão baiano. No dia de sua outorga, toda a 
classe política da Bahia se reuniu para homenagear o notável padeiro. Na 
cerimônia, realizada na Assembleia Legislativa Estadual, além dos depu-
tados estaduais da casa, muitos eram os deputados federais presentes, 
além do então governador Paulo Souto. A cidade parou para reverenciar 
o mais baiano dos seus galegos.

Na verdade, a história de Pepe Faro é pródiga na confirmação de que as 
moedas nunca deixam de ter dois lados. Por uma perspectiva, a tragédia da 
guerra civil, seguida da segunda guerra mundial, tornou bastante difícil a 
vida na Espanha nas décadas de 40 e 50 do século passado. Como conse-
quência, quase todos os galegos de Pontevedra vieram buscar oportuni-
dades em terras tropicais. À Bahia coube o lado alvissareiro pois, entre 
esses galegos, estava José Faro Rúa. Quem viu e viveu a Perini do, agora 
baiano, Pepe Faro não a esquece e tem sempre alguma boa história en-
volvendo a delicatessen para contar. Com o Almacen Pepe, para a alegria 
dos inúmeros clientes que se converteram em admiradores, e até ami-
gos, a história do padeiro com os soteropolitanos continua a ser escrita.

Foto 6. Pepe Faro com a atriz 
Luana Piovani e outros atores.
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