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UM PERFIL DE SUCESSO  

Eurico Cunha foi matriculado no Instituto Benjamin Constant aos 8 anos, 2 anos depois 
de ficar cego. Ao terminar os estudos do 1º grau, um professor do IBC, José Espínola Veiga 
(Perfil da Benjamin Constant número 6), impressionado com o seu desempenho, aconselhou 
seus pais a encaminhá-lo à escola secundária do ensino regular, para que pudesse expandir 
suas potencialidades e minimizar suas limitações em termos de integração social. 

Aos 13 anos, já se destacava intelectualmente dos demais, apesar das dificuldades 
devido à falta de material didático em Braille. O fato de ser um aluno exemplar o distanciava 
dos colegas. Cedo ele percebeu que, mais importante do que acompanhar o ritmo das aulas, 
era preciso se integrar aos demais alunos, para evitar discriminação. Daí em diante, era ele o 
maior organizador de festinhas e atividades sociais entre a turma. 

“Quando senti, ainda na adolescência, que estava sendo respeitado intelectualmente, 
mas enfrentava grandes dificuldades de integração, eu procurei me tornar igual aos outros, 
na medida do possível, para diminuir a diferença que a deficiência me causava. Foi assim 
que percebi a importância de manter um envolvimento maior nas atividades sociais. No 
colégio, passei a organizar festas e atividades extra-curriculares, como a criação de um 
grêmio de literatura e de grupos de conversação em inglês, e, na faculdade, desde o início, 
busquei sempre participar ativamente nas atividades do Diretório Acadêmico.”  

Terminando o secundário, cursou Administração na Fundação Getúlio Vargas (RJ), a 
única instituição que oferecia o curso na época. Quando ainda era aluno do mestrado, foi 
aprovado no concurso para professor da própria FGV. Paralelamente às suas atividades 
docentes, começou a desenvolver projetos de consultoria, inicialmente para empresas 
públicas conveniadas com a FGV. Criou depois uma equipe própria e expandiu sua área de 
atuação. 

A atividade de consultoria, por exigir muita dedicação e disponibilidade, obrigou-o a abrir 
mão de sua carreira no magistério.  

Depois de passar cerca de 15 anos atuando como consultor no planejamento estratégico 
de empresas, começou a considerar a possibilidade de aplicar seus conhecimentos em 
benefício de uma empresa própria. Como na época estava envolvido numa pesquisa sobre 
alimentação, surgiu a oportunidade de comprar o seu primeiro restaurante. Trocar o papel de 
consultor para o de empresário foi, sem dúvida, uma jogada de mestre. Hoje, está à frente da 
administração de uma rede de 13 restaurantes (a previsão é de que sejam 15 até o início do 
próximo ano) que funciona com uma estrutura centralizada. Ele é o responsável direto pela 
coordenação das atividades administrativas: os setores financeiro, de vendas, de marketing, 
de informática, entre outros. 

Para Eurico Cunha, o segredo do sucesso é agir com determinação e seriedade, sem 
esquecer o papel fundamental de interação na sociedade. 

 

por Ana Paula Pimentel 



COZINHA ITALIANA 

ENOTRIA - Barra Shopping 
tel: 431-9119 

ENOTRIA - São Conrado Fashion Mall 
tel: 322-6064 

PRIMA DONNA - Barra Shopping 
tel: 431-9200 

GIANCARLO I - Barra da Tijuca 
Av. Olegário Marciel, 518 B 
tel: 494-0752 

GIANCARLO II - Barra Shopping 
tel: 431-9561/431-9742 

CASTRINHO E AMICI - Shopping Via Parque 
tel: 385-0214/385-0454 

CANTINA DE TREVI 
Nova América Outlet Shopping 
tel: 583-1143/583-1053 

LE LION ROUGE (antigo PALATO) 
Rua São João Batista, 14 - Botafogo 
tel: 527-0192/266-3859 

GIANCARLO BISTRÔ -Shopping Rio Sul 
(Cozinha italiana e francesa) 
tel: 542-0772/541-0189 

COZINHA FRANCESA 

LE PETIT LIEU - São Conrado Fashion Mall 
tel: 322-6850 

COZINHA ORIENTAL 

ORIENT EXPRESS - Shopping Via Parque 
tel: 421-1141/385-0505 

FRUTOS DO MAR 

PELICANO - Barra da Tijuca 
Av. do Pepê, 1120 
tel: 389-6204/389-6333 

COZINHA MEXICANA E CALIFORNIANA 

SUNSET BOULEVARD (antigo Bartholomeu) 
São Conrado Fashion Mall 
tel: 322-6493/322-1511 

SELF-SERVICE 

GATEWAY - Teleporto (Centro) 
tel: 515-5580/515-5581 

PLANETA GULA - Shopping Via Parque 
tel: 421-1141/385-0505 
 


