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Resumo 

 

Busca o entendimento das novas configurações da publicidade e do consumo na cidade. 

Tem como interesse especial os efeitos de sentido que emergem dos usos do termo 

gourmet no nome de estabelecimentos comerciais de Vitória e Vila Velha/ES. Constitui 

pesquisa exploratória, nesta fase inicial do projeto. Envolve pesquisa de campo com 

produção de fotos das fachadas de estabelecimentos e análise documental. O corpus 

reúne 24 nomes de estabelecimentos analisados à luz da semiótica discursiva. 

 

Palavras-chave: publicidade; consumo; gourmet. 

 

 

O consumo, a publicidade e as aproximações com o gourmet 

 

O estudo compõe as investigações do grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e 

Semiótica (CNPq/UFES) que ora se dedica ao projeto Publi e Cidade. A trama 

publicitária em circulação pela cidade, com o objetivo de trazer à luz as novas 

configurações da publicidade e do consumo na paisagem urbana. 

 

O projeto, como um grande guarda-chuva, abriga seis subprojetos que, portanto, lançam 

o olhar para interesses que, ao mesmo tempo que guardam particularidades, são 

complementares e possibilitam que o alcance da visada seja ampliado. Dentre eles, 

privilegiamos aqui a análise dos contornos da publicidade e do consumo, observados no 

palco da cidade, por meio da aproximação com o termo gourmet. 
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A primeira fase do estudo, reunida neste artigo, constitui uma pesquisa exploratória. 

Envolve pesquisa de campo nos meses de abril, maio e junho de 2017, nas principais 

ruas de comércio de Vitória e Vila Velha/ES, para registro fotográfico dos 

estabelecimentos que utilizam a palavra gourmet em seus nomes. Reúne, assim, um 

corpus formado por 24 nomes. Tal empreitada sustenta-se no referencial teórico e 

metodológico da semiótica discursiva, apresentada no decorrer da análise.  

 

O interesse do estudo está nos redimensionamentos semânticos do termo gourmet em 

um contexto em que se assiste ao movimento de um setor que conta com a participação 

de atores diversos, desde chefs de cozinha, empresas de mídia, marcas anunciantes e o 

público-consumidor, estendendo-se, também, às redes sociais, sendo uma pista 

importante desse fenômeno o compartilhamento de fotos de pratos e comidas num 

volume inimaginável.  

 

Parte, assim, da compreensão do consumo como “[...] um sistema de significação; o 

consumo é um sistema cultural; o consumo é um sistema simbólico; o consumo é por 

fim, um sistema (representações e práticas) de valores coletivamente compartilhado” 

(ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 76).  

 

Daí que, ao enveredar pelo estudo do consumo, é possível entrever a sociedade, seus 

movimentos. Sobretudo em uma sociedade de consumidores, em que a condição de 

afiliação, como afirma Bauman (2008, p. 71), reside em consumir, nos moldes do 

consumismo, ou seja, “[...] se adaptar aos preceitos da cultura de consumo e segui-los 

estritamente é, para todos os fins e propósitos práticos, a única escolha aprovada de 

maneira incondicional”.   

 

Em meio a esse contexto, o consumidor se dedica, como nunca, ao projeto de consumir 

e as empresas se arremessam, também como nunca, em direção ao lançamento de 

produtos e oferta de serviços.  
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Nesse sentido, Sarlo (2006, p. 40-41) acentua que “[...] no mercado, as mercadorias 

devem ser novas, devem ter o estilo da moda, devem captar as mudanças mais 

insignificantes do ar dos tempos”.  

 

O novo, para o marketing, não está associado diretamente à oferta efetiva de uma 

novidade, que poderia estar no produto, no serviço ou até mesmo nos processos. A 

aposta concentra-se no anunciar o novo. Como um importante qualificador, o novo é 

uma construção simbólica que parece poder estabelecer a conexão do sujeito com o seu 

tempo, conexão que deve ser feita permanentemente dada a passagem do tempo 

(CIACO, 2013; LANDOWSKI, 2002). 

 

O novo associa-se, também, ao ser novo, ao ser jovem, ao projeto de adiar, de lançar à 

frente, as marcas do tempo. Assim, Rocha e Pereira (2009, p. 60) voltam-se para  

 

este fenômeno social da extensão da juventude, já que pode levar a 

novos modelos para o desenvolvimento de estratégias de comunicação 

e de representação do jovem. Esses novos parâmetros criativos da 

publicidade devem considerar que o público-alvo, adulto, baseia seus 

desejos e tende a estabelecer suas decisões de comprar a partir de um 

processo aspiracional no qual a juventude é um eixo central, no limite, 

um modelo. 

 

O tão provocador fenômeno da juventude chegou a ser tema do congresso nacional da 

Intercom, em 2010 – Comunicação, Cultura e Juventude. Sobretudo, pois não mais se 

restringe a uma fase, passa a reunir um conjunto de significados potentes e desejados 

por pessoas de diversas idades, um projeto de vida. Tanto que Sarlo (2006, p. 36) 

destaca que “A juventude não é uma idade e sim uma estética da vida cotidiana”. E, no 

campo que nos interessa, a publicidade, a juventude figura como um conceito 

largamente usado. 

 

A felicidade compõe, também, essa trama entrelaçando-se ao novo e à juventude. Para 

Bauman (2008, p. 60), “O valor mais característico da sociedade de consumidores, na 

verdade seu valor supremo, em relação ao qual todos os outros são instados a justificar 

seu mérito, é uma vida feliz”. 
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Se pensarmos na publicidade, a felicidade constitui uma promessa muito potente já que, 

nos tempos atuais, “Na pista que leva à felicidade, não existe linha de chegada” 

(BAUMAN, 2009, p. 17). Sua energia está justamente em um uso que pode se estender 

indefinidamente, pois não há como, nessa sociedade, estar plenamente satisfeito. Afinal, 

como o próprio autor diz, a felicidade acaba por estar sempre em uma posição mais à 

frente. 

 

A publicidade, como uma das mais intensas retóricas do consumo, desliza-se, assim, 

trazendo as promessas assinaladas – novidade, juventude, felicidade, entre outros fortes 

apelos. O caminhar atento pela cidade nos faz ver esse uso estratégico e permite que 

sejam percebidos sinais ou pistas de outras abordagens que começam a se desenhar para 

manter o consumidor permanentemente em movimento. 

 

Foi nesse passeio pela cidade que o gourmet saltou aos nossos olhos, mais do que ao 

paladar. Pelo nosso caminho, notamos edifícios divulgando, em seus tapumes, atrativos 

como varanda gourmet e área gourmet. Do outro lado da mesma rua, avistamos outro 

tapume, de um estabelecimento comercial chamado Agoraa Gourmet. Ao virar a 

esquina, uma Saladeria Gourmet. 

 

Figura 1 – Estabelecimentos comerciais Gourmet 

 

 

 

Fonte: Produção nossa 

 

E assim por diante, os pontos gourmet surgiam de modo que, ao ligar um a outro, 

parecia se configurar um roteiro gourmet à nossa frente. Para analisar este roteiro, 
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iniciamos, então, com a compreensão dos efeitos de sentido que emergem do termo 

gourmet nos nomes de estabelecimentos comerciais. Para tal, é necessário, 

primeiramente, reconhecer que a etimologia da palavra gourmet não deriva diretamente 

da língua portuguesa, mas da língua francesa.  

 

Logo, para que se possa estudar seus usos e a manipulação na publicidade, duas 

problemáticas se apontam: 1) que se faça um recuo etimológico a fim de que se 

compreenda a evolução histórico-filológica do termo; e 2) que, sendo originária da 

língua francesa e por ter sido incorporada na sua forma direta – gourmet, sem 

correspondente traduzível – à língua portuguesa, a etimologia dessa palavra já encontra 

um correspondente substantivado de aportuguesamento: gourmetização.  

 

Dessa maneira, as duas problemáticas, quando combinadas, servem para a montagem de 

um desafio preambular: o de compreender como o termo se origina nas duas línguas, 

uma vez que se deseja reconhecer seus usos na contemporaneidade.  

 

Segundo o dicionário de francês-português-francês (2007, tradução nossa), o termo 

gourmet designa: “entendedor e apreciador de bons vinhos e de bons pratos; provador 

de vinho”. Já para o dicionário enciclopédico Larousse (2007, tradução nossa), esse 

termo significa: “pessoa conhecedora de bons vinhos e boa mesa”. O dicionário francês 

Le Robert (2015, tradução nossa), por sua vez, diz: “pessoa refinada em matéria de 

beber e comer”. 

 

Numa busca histórico-etimológica, encontra-se esta recuperação lexicográfica, no site 

do Centro Nacional Recursos Textuais e Lexicais (acesso em 20 jun. 2017) e percebe-se 

uma adaptação do termo no tempo: em 1330, um substantivo feminino é o primeiro 

indício de registro da palavra, como “aquela encarregada pela venda ou compra de 

vinhos”; em 1392, um substantivo masculino já registra semanticamente “um 

doméstico, servidor que carrega os vinhos”; em 1402, há a primeira incidência de uso 

do termo que hoje é conhecido: gourmet; em 1458, há um deslocamento semântico da 

pessoa “encarregada de transportar os vinhos” para aquela que “degusta o vinho, que 

sabe apreciá-lo, bom bebedor”; em 1757, acrescenta-se àquela a noção da “pessoa que 

sabe apreciar a boa carne”.  
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Assim, compreendendo a língua como um sistema vivo e dinâmico, que sofre 

modificações ao longo da história, entende-se que o termo gourmet surge no século XV, 

mas, só a partir do século XVIII, designará um indivíduo de paladar refinado, 

apreciador dos bons vinhos e da boa comida.  

 

No século posterior, quando da aparição dos primeiros restaurantes, bebidas e comidas 

ganham mais status social, passando a se chamar gourmet em relação à qualidade do 

produto (FRANCO, 2004).  

 

Dessa maneira, pensar a noção do termo gourmet é poder inseri-lo considerando tais 

desdobramentos semânticos. Com o tempo, o entendimento sobre o gourmet abarcou 

mais significados e setores, indo desde um prato da haute cuisine (alta culinária) – fazer 

gastronômico proveniente de técnicas francesas, manejando ingredientes especiais –, até 

enquanto um sinônimo de uma variante luxuosa de um produto já existente, geralmente 

os commodities (FRANCO, 2004). 

 

Se o termo gourmet ressignificou-se ao longo do tempo, também observa-se o 

fenômeno na língua portuguesa. Embora ainda não esteja registrada nos dicionários, a 

palavra “gourmetização”, por exemplo, é um fenômeno rico à exploração de sua 

compreensão, uma vez que ela começa a ser empregada e reverberada também na 

internet. 

 

Segundo a seção de artigos Paladar, do jornal Estadão, a palavra gourmetização surgiu 

de uma piada na rede social Twitter e, logo em seguida, ganhou uma página oficial em 

outra rede social, o Facebook (CASTRO, 2014). Assim, segundo tal artigo, a 

gourmetização provém do fato de que 

 

Pratos do cotidiano em versão gourmet viraram piada na internet 

recentemente com o surgimento de um novo meme: o raio 

gourmetizador. A piada é mostrar o “antes e depois” de um alimento 

atingido pelo raio – referente à onda de itens com a palavra “gourmet” 

no nome (CASTRO, 2014). 
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A figura a seguir (Figura 2) exemplifica o tom humorístico da página, quando se mune 

de montagens fotográficas para a exemplificação do acometimento do “raio 

gourmetizador” aos dias de hoje: 

 
Figura  2 – O raio Gourmetizador 

 

Fonte: Facebook (acesso em 19 jun. 2017) 

 

Embora prevaleça o tom humorístico em tais montagens fotográficas, é notável que os 

usos do termo gourmet, ou do fenômeno da gourmetização, ou do “raio gourmetizador”, 

atrelam-se, majoritariamente, a uma nova apresentação de produtos, que, por sua vez, 

evocam preços mais elevados, supostamente chancelados pelo valor que o termo 
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gourmet imprime aos nomes das marcas, produtos, estabelecimentos comerciais. Tal 

fenômeno tem alcançado crescimento exponencial na publicidade contemporânea. 

 

Os nomes gourmet 

 

O nome é um elemento importante na composição da marca sendo, assim, uma 

designação cuja responsabilidade é promover a identificação de empresas, produtos, 

serviços e a diferenciação deles em relação aos demais encontrados no mercado. Dentre 

as categorias de nomes, pode-se elencar os descritivos, que assinalam alguma 

característica ou benefício que a empresa possui; os patronímicos, que recuperam o 

primeiro nome, sobrenome ou até mesmo apelido de uma personalidade importante na 

história da empresa; os toponímicos, associados a um local podendo ser onde a empresa 

teve início ou um mercado que mereça destaque; as contrações, que envolvem iniciais 

ou trechos de palavras podendo ter a leitura de cada letra individualmente ou, então, 

formando uma palavra; bem como, os simbólicos e as invenções (PEREZ, 2004).  

 

Tomando os nomes como textos, carregados de efeitos de sentido, recorremos ao 

método do percurso gerativo de sentido, postulado pela semiótica discursiva (BARROS, 

2005), para identificar, num primeiro momento, as figuras e temas que emergem do 

nível discursivo desses textos/nomes. As figuras nos remetem às concretudes dos 

objetos do mundo natural, enquanto os temas são projetados por termos abstratos. 

 

Dos 24 estabelecimentos comerciais que levam o termo gourmet no nome, a maior parte 

está associada ao ramo alimentício. São eles: Point Gourmet Açaiteria, Pallacio 

Gourmet, Villa Mix Gourmet, Moinho Itália - Confeitaria Gourmet, Planet Gourmet, 

Entrada Gourmet, Gourmet Place, Gourmet Hall, Gourmet Center, Gourmet Shop, Da 

Horta Saladeria Gourmet, Agoraa Gourmet, La Pasta Gourmet, Choe’s Oriental 

Gourmet, Zepellin Gourmeteria, Pratus Gourmet, Prediletto Gourmet, Qualità Gourmet, 

Jerônimo’s Gourmeteria, Du’Wilson – Espaço Gourmet, Du’Castro - Botequim 

Gourmet, Fã Clube do Açaí Gourmet, Steak & Beer - Gourmet - Cold, Cowfish - 

culinária japonesa e hambúrguer gourmet. A figura a seguir (Figura 3) reúne parte do 

corpus em estudo. 
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Figura 3 – Mosaico com fotos das fachadas de estabelecimentos comerciais Gourmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção nossa 

 

Ao analisar os nomes, identificamos figuras, projeções de pessoas, espaços, lugares, 

produtos, comidas, bebidas, transportes, animais e até sensações, como: açaí; 

balão/dirigível; botequim; café; caldos; carne; center; cerveja; clube; culinária; doces; 

entrada; espaço; frango; frio; hall; hambúrger; horta; japão; lanches; moinho; palácio; 

pasta; peixe; pessoa/Castro; pessoa/Wilson; pessoas/fãs; pizzas; place; planeta; prato; 

restaurante; salgados; shop; vaca; villa. 

 

Assim, a figuratividade  predomina na composição dos nomes. Mas qual seria a função 

do uso do termo gourmet nessas composições? 

 

Conforme vimos anteriormente, o termo gourmet significa o indivíduo que possui um  

paladar mais sensível ou apurado, apreciador tanto de bons vinhos quanto da boa 

comida ou mesmo uma espécie de aval de refinamento e de qualidade de um produto 

(FRANCO, 2004). Nesse sentido, nossa hipótese inicial é de que as empresas, ao 

inserirem o termo gourmet nos nomes de seus estabelecimentos, têm por objetivo 

imprimir em seus produtos um sinal de distintividade. Ou seja, é singular e diferenciado 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

o produto gourmet, pela qualidade que teria, e assim também os são os consumidores 

que sabem apreciar boas comidas e bebidas. 

 

O termo gourmet nos remete, inevitavelmente, a outro conceito – o de gosto. Segundo 

Fiorin (1997, p.15), o gosto é um valor, um sinal de diferença, “é o estabelecimento da 

descontinuidade na continuidade, da diferença na indiferenciação”. 

 

Isso posto, podemos dizer que essa definição corrobora com nossas hipóteses de que as 

empresas, ao inserirem o termo gourmet nos nomes de seus estabelecimentos 

comerciais, buscam se diferenciar da grande massa de concorrentes e chamar a atenção 

dos consumidores. 

 

É como se o gosto/gourmet tivesse esse poder de tornar os produtos exclusivos, com 

valores eufóricos/positivos, enquanto os produtos indiferenciados receberiam uma carga 

semântica disfórica/negativa. 

 

Na relação com os objetos, há de se ressaltar o papel dos sujeitos que com eles entram 

em relação. Na seara do gosto, dizemos, então, de sujeitos de bom gosto ou mau gosto. 

Assim, o sujeito atua classificando os objetos, preferindo alguns ou repudiando outros 

(FIORIN, 1997). 

 

Para Fiorin (1997, p. 17), “o sujeito tem sua existência semântica definida pelos traços 

investidos nos objetos. Terá bom gosto quando estiver em conjunção com o que é raro, 

único, singular, difícil; será uma pessoa de mau gosto em caso contrário”.    

 

Assim, tomando os nomes dos estabelecimentos como textos que pretendem captar a 

atenção dos consumidores e entrar em relação com eles, podemos dizer que, ao inserir o 

termo gourmet nos nomes, a empresa já estabelece uma primeira conjunção com o 

consumidor, dotando-o de um saber – sabe o que significa gourmet; e de um querer – 

querer fazer parte de um grupo distinto de consumidores que apreciam a boa comida. 

 

Entretanto, é aqui que algumas curiosidades começam a ser notadas nesse fenômeno de 

inclusão do termo gourmet nos nomes. Se gourmet significa sinal de exclusividade e 
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distinção, qual seria a eficácia dessa estratégia considerando que muitos 

estabelecimentos comerciais estão usando o termo? Desde lanches de trailer a alta 

cozinha; café ou cerveja; doce ou salgados; o termo gourmet, plasmado numa infinidade 

de fachadas na cidade, mais parece um elemento comum que diferenciador.    

 

Outra hipótese que assumimos, nessa fase exploratória, é de que as empresas, ao usarem 

tal estratégia, parecem se apegar mais ao modismo do que realmente a um estudo de 

pertinência do uso do termo. Tal premissa se torna viável quando constatamos o uso do 

termo num estabelecimento que por si só já tem a qualidade expressa em seu nome, 

como é o caso da Qualità Gourmet Confeitaria. Exemplo parecido temos no nome 

Prediletto Gourmet, que já remete à predileção que um determinado consumidor teria 

pela marca. Ora, seria mesmo preciso o acréscimo do termo gourmet nesses casos? 

 

Dois outros casos curiosos dizem respeito ao acréscimo do termo aos nomes próprios, 

ditos patronímicos, como Jerônimo’s Gourmeteria; Du’Wilson Espaço Gourmet; e Du’ 

Castro Botequim Gourmet. Ou seja, nomes e sobrenomes, que por si só, sempre 

representaram sinal de singularidade, agora, já não são mais suficientes. Delegam ao 

termo gourmet essa função. 

 

Constatamos, também, a estratégia de associação do termo gourmet ao fenômeno dos 

fãs clubes, como no exemplo Fã Clube do Açaí Gourmet. Assim, mais uma vez, os fãs, 

que já representam o máximo de preferência que uma marca poderia ter, acabam 

dividindo com o termo gourmet essa tarefa de predileção. 

 

Espaços e lugares ganham, também, a qualificação da palavra gourmet. Encontramos 

desde center, point, pallacio, shop, villa, planet até moinho, de palavras em língua 

portuguesa a termos em inglês, além de palavras com escrita diferenciada, com 

duplicação da letra “l”, também na tentativa de criar no local um sinal particular e 

único. No entanto, os casos mencionados até agora são de estabelecimentos como 

padaria, restaurante, lanchonete, loja, ou seja, associados ao universo da comida. O mais 

curioso foi identificar certo afastamento do referido universo, como em Entrada 

Gourmet (um dos acessos ao Shopping Praia da Costa), Gourmet Place e Gourmet Hall 

(espaços ainda em construção no Shopping Vitória). Entrada e Hall remetem à 
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passagem, movimento, uma possível abertura ao paladar refinado. Os três casos criam 

uma oposição com outros espaços que não são gourmet e, portanto, sugere que são 

inferiores. 

 

Daí que já encontramos, também, o revés, uma resposta ao fenômeno gourmet, que é 

utilizada para qualificar a lanchonete Maxx Burger, tal como apresentamos a seguir. 

 

Figura 4 – Placa situada na frente da lanchonete Maxx Burger 

 
Fonte: Produção nossa 

 

Ainda no que tange aos espaços e lugares, o nome Da Horta Saladeria Gourmet traz até 

a horta – que remete ao campo, rural e, com isso, sugere certa simplicidade – para baixo 

dos holofotes, ganhando, assim, contornos mais sofisticados. Uma estratégia para 

assinalar a procedência do produto, sinalizando o frescor do que é servido, itens que 

acabaram de ser colhidos na horta. 

 

Destacou-se, ainda, o nome Agoraa Gourmet. O tempo, o instante também foi 

qualificado como gourmet. O estabelecimento é um hortifruti que, por meio do nome, 

sinaliza que tudo está à mão do cliente no momento desejado por ele, momento 

inadiável, tal como aponta a repetição da letra a. 

 

Segundo Fiorin (1997, p.19), “multiplicam-se os clubes de gastronomia, em que o 

preparo dos pratos se torna um ritual, de onde estão excluídos as panelas de pressão, os 
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fornos microondas e todo o ideal de praticidade e economia de tempo”. Essa é mais uma 

curiosidade, já que as marcas encontradas fazendo uso do termo gourmet são, em sua 

maioria, de lanches rápidos, self-services ou happy-hours. Daí, mais forte fica nossa 

suposição de que o uso do termo se dá mais por modismo do que por um estudo apurado 

da pertinência do uso. Um modismo que se desliza até para o que, a princípio, não seria 

chamado de gourmet, nomes de pessoas, locais, tempo. 

 

Se os consumidores/destinatários já estão dotados de um saber que o termo gourmet é 

sinônimo de exclusividade; e se também estão dotados de um querer entrar em 

conjunção com esse valor – o status diferenciador –, a narrativa idêntica do uso do 

termo plasmada em várias fachadas pela cidade, diminuiria, assim, a potência e a 

eficácia do termo.  

 

Isso nos faz pensar que   

 

Quando as diferenças distintivas do gosto são ameaçadas, criam-se 

novas diferenças. Toda a transformação do heterogêneo, do distinto 

em homogêneo, indiferenciado está tematizada negativamente. Trata-

se de nivelamento, de banalização, de massificação (FIORIN, 1997, 

p.23). 

 

 

Conforme Fiorin (1997), o que, finalmente, definiria as pessoas de bom gosto é a “justa 

medida”, nem a falta, nem o excesso. Segundo o autor, a falta, poderia ser 

exemplificada pela angústia e pela insegurança; o excesso poderia ser atribuído a 

situações em que pessoas usam muita maquiagem, falam alto ou gesticulam demais. Já 

com a justa medida, “no âmbito da culinária, a qualidade predomina sobre a quantidade, 

a apresentação dos pratos prepondera sobre o excesso” (FIORIN, 1997, p.23).  

 

Assim, nos parece que o fenômeno do uso do termo gourmet já estaria entrando na seara 

do excesso, logo, do mau gosto. Está sobrando na extensão dos nomes. Ou, talvez, 

nunca fez realmente falta. 

 

Se pensarmos conforme Bourdieu (apud FIORIN, 1997, p. 24), que a “[...] naturalidade 

é a coincidência entre o que se é e o que se deve ser”, talvez as marcas encontrassem aí 

um bom caminho para a justa medida nas estratégias publicitárias. 
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