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Resumo 

 

O objetivo desta comunicação é perceber como a publicidade utiliza da linguagem e do 

discurso Premium/Gourmet associados a uma pluralidade de significados que denotam 

não só os valores de uso e de troca dos produtos, mas também conotam significados 

estéticos, emocionais, distinção social e estilo de vida. Para o discurso do marketing, a 

ideia é maximizar as diferenças e minimizar as semelhanças entre os produtos, porém, 

quando se trata de um produto gourmet, as mensagens são mais complexas e a 

linguagem exige mais dos consumidores, pois o seu objetivo será sempre oferecer um 

estilo de vida em que o produto possa ser associado. Dessa forma, a apropriação do 

termo gourmet extrapola o consumo alimentar e passa a abarcar a cultura e o consumo 

de experiências dotadas de valor estético. 
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Introdução 

 Com o aumento da renda, do consumo e um marketing agressivo com uso exagerado de 

rótulos, assistimos ao fenômeno da Gourmetização, em que comidas simples do dia a 

dia passaram a ter sua versão mais cara que pode triplicar o preço. A intenção é 

conhecer as categorias chaves para compreender o “gourmetizar” como um elemento da 

vida social e entender esse novo gourmet, num universo de signos, símbolos 

significados que envolvem pessoas e lugares em constante mudança. Este recorte 

procura examinar as formas de midiatização da alimentação, dedicando especial atenção 

às publicidades. Mas, observamos sobretudo neste trabalho como o fenômeno gourmet 

interconecta alimentação e outros setores do consumo. 
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Santaella (2010, p. 35) argumenta que, no espaço comunicativo, produtores e 

consumidores não trocam apenas mercadorias, mas ideias e valores, num universo de 

signos polissêmicos.  Assim, é possível entender que o discurso é concebido com a 

inclusão de um texto em seu contexto e que não existe discurso que não seja 

contextualizado. Além disso, o discurso contribui para definir seu contexto e pode 

modifica-lo durante a enunciação. A reflexão sobre as formas de subjetividade que o 

discurso supõe é que se torna um grande eixo para análise, pois é mais uma maneira de 

apreender a linguagem (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2004, P. 171). 

A linguagem publicitária possui três facetas não excludentes operando em equilíbrio, 

ora uma domina, ora outra, atuando de forma complementar, são elas: a sugestão, a 

sedução e a persuasão. Com base no pensamento triádico de Pierce, Santaella (2010) 

considera que a sugestão está no campo da primeiridade, um campo aberto de 

possibilidades que ativa nossa sensibilidade numa aura de suposições e alusões que 

geram um campo de entrelaçamento com a sedução e a persuasão. A sedução está na 

secundidade atua no terreno sensório das emoções, num complexo enigmático do 

desejo, onde se opera a sedução. E a persuasão na terceiridade no terreno inteligível, nos 

campo dos argumentos. “Enquanto a sugestão aciona a capacidade de sentir e a 

persuasão agrada ao pensamento, a sedução cativa a sensoriedade dos sentidos” 

(SANTAELLA, 2010, p. 95). Santaella (2010) lembra que a atração sedutora da 

mensagem publicitária é a que sofre maior crítica, pois mais do que uma informação 

persuasiva, a motivação da compra vem do desejo, da sedução. É sabido que a 

publicidade sempre foi regida por mensagens claras, simples, acessíveis e direcionada a 

um número muito grande de pessoas, a máxima do “quanto mais, melhor”. Para o 

discurso do marketing, a ideia é maximizar as diferenças e minimizar as semelhanças 

entre os produtos, ainda que o consumidor crítico possa ver com ceticismo os 

argumentos de autopromoção. Porém, quando se trata de um produto gourmet, as 

mensagens são mais complexas e a linguagem exige mais dos consumidores, o principal 

objetivo é oferecer um estilo de vida em que o produto possa ser associado. 

Para Jacob (2012), a linguagem gastronômica depende da comunicação para existir e 

tenta se consolidar como o modo de vida contemporâneo. “A gastronomia depende da 

comunicação, pois é preciso “dizer” que existe para de fato existir. O indivíduo que quer 

pertencer e fazer gastronomia deve anunciar tal intenção” (JACOB, 2012, p. 110). 

Dessa forma, a linguagem gastronômica pode ser apropriada por outras linguagens, 



 

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

 

 3 

reconstruindo textos culturais, justamente por que a gastronomia também é uma mídia, 

ao mediar relações culturais através de um ambiente midiático resultado de sua própria 

produção em textos (receitas, ingredientes, pratos, técnicas) (JACOB, 2012, p. 110). A 

comunicação tem a função de difundir e assegurar as informações que irão se 

materializar no espaço e assim ser índice de compreensão sobre a dinâmica das 

sociabilidades contemporâneas (BENAZZI, 2008).  

Essa linguagem abstrata, típica do papel sugestivo da publicidade, quando utilizado 

como estratégia do marketing tenta moldar a percepção do consumidor, para depois 

aumentar o valor real do produto (NIELSEN, 2015).  

 Na sequência, através de um enfoque qualitativo, buscamos meios para uma descrição e 

interpretação de uma variedade de anúncios coletados das mídias impressas e online, 

como embalagens, rótulos e materiais promocionais de campanhas publicadas pelas 

marcas, sendo possível analisar a linguagem e a imagem empregada. Para cada 

mecanismo da linguagem há uma estratégia de marketing concreta e adequada que 

revela o posicionamento da marca, o conceito que as empresas querem passar ao 

público através dos anúncios que tentam elevar ou manter o produto na posição 

gourmet
4
. Dessa forma, veremos como a linguagem gastronômica é usada como auxiliar 

na venda de produtos alimentícios e outros produtos vinculados ao estilo de vida 

gourmet.  

 

 “Igual, mas diferente”: a distinção das massas 

 Para distinguir um produto de todos os seus similares a linguagem gourmet sublinha a 

singularidade e os sinais de que o produto está na vanguarda das novas tendências. O 

anúncio é a representação social do produto e o papel da publicidade é atribuir 

conteúdo, significados, dar personalidade aos produtos ao introduzi-los no circuito 

simbólico das pessoas e não mais só do objeto. Singularizar o produto é dar a ele nome, 

lugar, significados e até um estado de espírito (ROCHA, 1990). “Da multiplicidade, 

serialidade e indistinção do seu produzir, à particularidade, singularidade do seu 

consumo” (ROCHA, 1990, p. 67).  

O marketing de um produto começa pela embalagem. Através dela, a empresa pode 

agregar maior valor aos produtos, consolidar posições no mercado, possibilitando o 

                                                 
4
 A proposta deste trabalho é transcender as definições mercadológicas, porém, sempre que possível será 

considerado  o mesmo significado aos termos gourmet, speciality, delicatessen, premium, prime, ou 

selection. 
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acesso a mercados mais sofisticados. A embalagem pode influenciar fortemente o 

consumidor a comprar um produto, dentre outros milhares de itens num supermercado.  

De acordo com a ABRE5 (2016), a embalagem é um vendedor silencioso que deve 

transmitir, em apenas 3 segundos, as vantagens, o diferencial do produto e ainda cativar 

o consumidor para ser colocado no carrinho. O rótulo e as embalagens são a porta de 

entrada da marca, através deles, a marca é capaz de ampliar as percepções e 

experiências, os valores e diferenciais que colaborem na hora da decisão de compra. 

Uma boa impressão é importante para fidelizar e aumentar as vendas. Na alta 

gastronomia, não basta unir a simplicidade, a tradição, a responsabilidade ético-

ambiental, pois o toque gourmet quase sempre é dado na apresentação do prato ou na 

embalagem. Como transferir isto para a embalagem de um produto gourmet ou que se 

pretende gourmet? A disposição dos produtos nas gôndolas do supermercado permite 

dirigir a atenção do consumidor ao agrupar as mercadorias por similaridade em seções 

com indicações (placas) que dispensam os gestos do vendedor. Então, como ser singular 

num universo de iguais?  

Vejamos a Seara, indústria do ramo alimentício que comercializa frios, embutidos, 

pizzas, hambúrgueres e pratos prontos congelados e também possui uma linha de 

“Gourmet de supermercado”, pois utiliza a palavra gourmet no rótulo dos seus produtos 

para diferencia-los. A empresa lançou no mercado uma linha de produtos nomeada 

“Menu Gourmet”, trata-se de produtos similares aos convencionais da marca, mas com 

etiqueta gourmet, no rótulo.   

Comparando a lasanha à bolonhesa tradicional e a da linha Menu Gourmet é possível 

perceber que poucos detalhes as diferenciam. Numa breve análise semiótica, é possível 

perceber alguns significados no plano do conteúdo (textos e imagens). A figura 01 

apresenta, lado a lado, a frente das embalagens da lasanha tradicional (a esquerda) e a 

do Menu Gourmet (a direita). Percebemos semelhanças na identidade visual, pois o 

layout permanece com o nome da empresa em destaque na forma de um Sol, saindo da 

caixa de texto num movimento ascendente; a predominância dos tons laranja e amarelo; 

uma tarja preta com o tipo de lasanha, e a foto de uma suculenta lasanha que parece ter 

saído quentinha do forno, tem até a fumaça.  Em ambas as lasanhas, no canto esquerdo, 

estão a descrição dos produtos em textos verbais e imagens.  Vemos em imagem, a 

figura que indica a porção (para duas ou uma pessoas) e o símbolo de produto 

                                                 
5
 Associação Brasileira de Embalagem 
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congelado que deve ser mantido a -12ºC; em texto escrito, vemos o peso (uma 600g, 

outra 350g), contém gordura vegetal, contém glúten, contém aromatizante sintético 

idêntico ao natural e indústria brasileira. 

Figura 1: Frente das embalagens da Lasanha Seara 

 

Fonte: foto da autora 

Na figura 02, vemos o verso da embalagem e novamente a mesma imagem da marca em 

Sol, a lasanha suculenta com destaque para a colher de pau com a bolonhesa ao lado de 

umas folhinhas verdes e os modos de preparo.  

Figura 2: Verso das embalagens de lasanha. A esquerda a tradicional e à direita a gourmet 

 

Fonte: foto da autora 

O texto escrito na tarja preta descreve as qualidades do produto: versão Tradicional: “O 

segredo da lasanha á bolonhesa Seara está no sabor caseiro do molho à bolonhesa 

preparada cuidadosamente com carne bovina selecionada e moída no momento do 

preparo realçado pelo molho de tomate refogado com alho, cebola, salsinha e pimenta 

do reino. A massa é preparada com ovos e farinha de trigo e montada camada por 

camada inspirada na receita italiana”. 

Versão Menu Gourmet: “O Menu Gourmet Lasanha à Bolonhesa Seara é preparada com 

carne bovina selecionada, moída no momento do preparo, refogada com molho de 

tomate e especiarias naturais, com alho, cebola, salsinha e pimenta-do-reino. A massa é 

feita com ovos e farinha de trigo, inspirada na culinária italiana. A combinação destes 

ingredientes resulta num prato saboroso, ideal para consumo individual”. 
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Na lateral das embalagens, estão as tabelas de conservação doméstica, informações 

nutricionais e a descrição dos ingredientes, idênticas em ambas. Ingredientes do Molho 

bolonhesa: Água, Molho de Tomate, Carne Bovina, Extrato de Tomate, margarina, Óleo 

de Soja, Amido de Mandioca, Especiarias Naturais (Cebola, Alho, Manjericão e 

Pimenta Branca), Proteínas vegetal de soja, Bacon (Carne Suína, Água, Sal, 

Maltodestrina, Especiarias Naturais(Alho, Cebola, Cravo e Canela), Açúcar, 

Antioxidante Eritorbato de Sódio INS316, Estabilizantes Pirofosfato Tetrassódico 

INS450iii e Conservadores Nitrito de Sódio INS250 e Nitrato de Sódio INS251), Polpa 

de tomate, Caldo de Carne, Açúcar.  

Numa pesquisa rápida no site Extra alimentos, em Maio de 2017, vimos o preço de R$ 

11,90 para a lasanha tradicional, que serve duas pessoas, e R$ 7,99 a Menu Gourmet 

que serve apenas uma. Com uma diferença de preço que ultrapassa os 30%, 

considerando as porções individuais, mas com embalagens e ingredientes idênticos, é 

fácil concluir que apenas as palavras francesas “Menu Gourmet” é o que diferencia os 

produtos. Porém, podemos avançar na análise e destacar que a estratégia para valorizar 

do produto e eleva-lo a categoria gourmet está mais no plano do discurso. O texto 

escrito no verso da embalagem “Menu  Gourmet” destaca que a carne bovina é 

selecionada e moída no momento do preparo, são utilizadas “especiarias naturais” para 

descrever os temperos como alho, cebola, salsinha e pimenta-do-reino, além da 

inspiração na culinária italiana. A união de tudo isso cria um prato saboroso próprio 

para o consumo individual, arremata o texto da caixinha.  

Podemos destacar o apelo ao artesanal e ao étnico, pois a ênfase é dada a feitura “quase” 

artesanal do produto industrial congelado, preparado com ingredientes “frescos e 

naturais” (carne selecionada, especiarias naturais), em detrimento dos Antioxidantes, 

Estabilizantes e Conservadores Nitrito, ingredientes nada naturais. 

A marca busca autenticidade e legitimação ao inspirar-se na culinária italiana, referencia 

mundial no preparo de massas, e na utilização das palavras Menu e Gourmet que 

remetem a gastronomia e a sofisticação francesa. Levando em conta o conceito 

minimalista, tendência da gastronomia atual, a empresa optou por individualizar a 

porção, que na lasanha tradicional servem duas pessoas, na versão gourmet serve apenas 

uma. A ideia é que o prazer está nas pequenas coisas, pequenas porções e a fruição é 

pessoal, a experiência é individual. 
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Diferente de um carro que apenas com a linguagem não verbal (imagens, sons) é 

possível seduzir pelas linhas perfeitas, interior sofisticado e rodas de liga leve, muitos 

produtos, em especial, os alimentícios precisam da linguagem verbal justamente porque 

muitas de suas características sedutoras estão em sensações que não podem ser descritas 

apenas com a imagem, como o sabor e o aroma. O papel da publicidade sugestiva é não 

representar o produto real, apenas sugerir características que possa agregar valor 

simbólico ao produto (SANTAELLA, 2010). 

 

 “À moda do chef”: assinatura de marca e referencial de marca gourmet 

Para afirmar a credibilidade do produto, o fornecedor é colocado no papel de 

especialista e a linguagem técnica contribui para legitimar essa autoridade e conferir um 

status superior ao produto cotidiano. A publicidade, “como construção ideológica, vale 

mais por si só que a verdade efetiva do produto” [...] “esta classifica o mundo humano e 

nos classifica a todos” (ROCHA, 1990, p.105, 109). A estratégia é utilizar símbolos de 

especialização, como uniformes de chef, ferramentas e informações pormenorizadas 

sobre a embalagem ou o próprio chef. 

Em muitos casos, basta que o prato ou produto tenha a assinatura de uma celebridade ou 

autoridade para que seja elevado ao patamar dos gourmets. A indústria da alimentação 

vem investindo alto para ter o rosto das celebridades em seus produtos, sejam elas 

ligadas a gastronomia ou ao entretenimento. A associação da marca a um famoso tem o 

valor simbólico de aproximar o consumidor de seu ídolo através do consumo do mesmo 

produto. Não é só pela fama, mas a venda de um estilo de vida, pois subentende-se que 

a celebridade faça uso do mesmo produto. 

Para Dias e Chiffoleau (2016), a tendência contemporânea versa sobre uma alimentação 

saudável e ao maior tempo dedicado ao ato de cozinhar, no entanto, isto está fora de 

alcance dessas empresas que produzem alimentos ultraprocessados, mas com a ajuda do 

marketing elas tentam se valer do aval de um nome de prestigio para apresentar a sua 

“substância comestível” (aludindo a Pollan) como comida de verdade e comida 

saudável. “A figura do chef de prestígio traz segurança quanto ao uso e qualidade dos 

produtos, que vêm sendo fortemente questionados por diferentes grupos da sociedade”. 

(DIAS E CHIFFOLEAU, 2016, p.01). 

A Sadia, empresa que abate 18% de todo frango consumido no mundo, por exemplo, 

investiu 50 milhões de reais para ter a assinatura do chef inglês e apresentador Jamie 
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Oliver, em sua nova linha de congelados que promete ser saudável e gourmet. A Seara é 

outra grande empresa que apostou nas celebridades ao contratar como embaixadora a 

jornalista e apresentadora Fátima Bernardes e como garoto-propaganda o chef pop star 

Alex Atala. Outros chefs associam seus nomes à linha de utensílios culinários e 

temperos, mas há casos em que se extrapola o mundo gastronômico. O chef 

apresentador Eduardo Guedes, é o exemplo da versatilidade e otimização de sua própria 

marca, Edu Guedes.  Ele associa seu nome e rosto à linha Tupperware, com slogan 

“linha Ônix, versátil, elegante e criativa”. Também a sua assinatura a uma série de 

produtos, como abridor de garrafas, plaina de queijo, jogos de potes, jogos de panelas e 

outras dezenas de produtos para a cozinha. Mas, sua marca não se restringe apenas a 

gastronomia, o Chef Edu Guedes também já assinou uma linha de “Ração Capilar 

Gourmet”, da Novex. Sim, ração capilar e o gourmet ficou por conta do garoto-

propaganda que misturou cozinha e beleza, como numa receita que reúne vários 

ingredientes que contribuem para melhorar a aparência (Figura 03). 

A exigência de autenticidade, para Baudrillard (2004), passa pela obsessão de certeza, 

da origem, da data, do autor e da assinatura, pois o valor é conferido pelo simples fato 

de ter sido feito por alguém celebre, poderoso. Assim, basta que o prato ou produto 

tenha a assinatura de um chef celebridade para que seja catapultado para o roll dos 

gourmets 

Figura 3 Ração Capilar Gourmet, com a assinatura Edu Guedes. 

 

Fonte:Imagem/Divulgação 
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Neste caso o chef ou a celebridade se posicionam como um “intermediador da cultural” 

preenchendo a lacuna entre a informação e o leitor, traduzindo a linguagem culta, o 

saber cientifico para que se tornem acessíveis ao leitor que não possui o capital cultural 

herdado ou os “paraintelectuais” que são os autodidatas que atuam na mídia, design, 

moda, incluímos, aqui, a gastronomia, e outras ocupações, desenvolvendo produtos, 

comercializando, desempenhando serviços e divulgando os bens simbólicos. Esses 

intermediários culturais e especialistas são os que vão em busca das tradições e culturas, 

produzem os novos bens simbólicos e os disponibiliza, devidamente “traduzidos e 

interpretados” (PIERRE BOURDIEU apud FEATHERSTONE, 1995, pg. 38) 

“[...] Seus habitus, disposições e preferencias de estilo de vida são tais que 

acabam por identificar com os artistas e intelectuais; todavia, nas condições da 

desmonopolização dos redutos de mercadorias artísticas e intelectuais, eles têm 

os interesses, aparentemente contraditórios de sustentar o prestigio e o capital 

cultural desses redutos em ao mesmo tempo, popularizá-los e torna-los 

acessíveis a públicos maiores”. (FEATHERSTONE, 1995, p. 38-39). 

 

Os produtos e ingredientes que carregam a simbologia gourmet, em muitos casos são 

caros e difíceis de serem encontrados, tornando-se inacessíveis a maior parte da 

população. Para Wycherley & Mccarthy & Cowan (2008, apud Murphy) o produto para 

ser gourmet deve combinar exclusividade, processamento artesanal e a distinção, seja 

pela embalagem, preço alto, origem conhecida, idade, especialidade e tipo de matéria-

prima usada na sua confecção.  

Uma das formas mais simples da indústria de alimento e da publicidade oferecer um 

acesso aos produtos caros e raros é utilizar o nome de prestígio de algum produto 

tradicional para ganhar mais visibilidade. As trufas e o caviar, alimentos gourmet caros 

e raros, hoje podem ser encontrados em produtos ordinários que utilizam da 

representação luxuosa dos nomes consagradas na alta gastronomia para se diferenciar. 

Graças a diferentes formas de preparo e transformações é possível encontrar os azeites 

de trufas, manteiga de trufas, sal de trufas, molhos trufados.  

O caviar carrega uma forte simbologia gourmet que também foi transferida para os 

produtos de beleza, como xampus, condicionadores, máscaras capilares, máscaras para 

o rosto e até esmalte para as unhas. A linha caviar D’Luxe garante que utiliza extrato do 

puro caviar do Mar Cáspio como diferencial exclusivo de tecnologia a serviço da 

beleza. Os componentes “essenciais e raríssimos” do caviar protegem os fios de cabelos 

das agressões externas e reconstroem as fibras capilares. A imagem de divulgação da 

marca mostra uma mulher submersa no caviar, apenas com o rosto de fora, 
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incorporando as características representativas do alimento – textura, cor e, 

possivelmente, até sabor (ver Figura 04). 

 

 

 

Figura 04 Linha caviar D'Luxe 

 

Fonte: Imagem/Divulgação 

A linguagem rebuscada e o estrangeirismo– empréstimo de palavras de outras línguas – 

também servem para inserir o produto no plano do inacessível. Não são apenas os 

ingredientes que atravessam os oceanos, as línguas estrangeiras também exercem o seu 

magnetismo cultural, recheando o menu dos diversos restaurantes, gôndolas dos 

supermercados e rodas de conversas pelo mundo afora. É possível encontrar no mercado 

utensílios como o “conjunto de churrasco premium”, “abridor para champagne e quebra 

nozes gourmet” que ostentam como características comercial diferenciadora a 

classificação como gourmet e premium. Há ainda os que redundam nos adjetivos ao 

carregar as palavras “Gourmet speciality kitchenaid” (Ver figura 05) em um único 

produto, que une a língua inglesa e a francesa como parâmetros de diferenciação dos 

produtos ordinários de outras marcas. 

 

Figura 5:Utensílios Gourmet, Premium, Speciality 
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Fonte: http://www.coqueluchecasa.com.br/cozinha/utensilios/utensilios-gourmet/utensilios-especiais.html 

 

Tejon (2010, p.44) salienta que para se colocar num mercado esteticamente 

diferenciado, as empresas vêm investindo em eletrodomésticos e utensílios de cozinha 

pensados por projetistas especialistas, que além da forma, preocupam-se com o material, 

a cor e a fisionomia ergonômica. “É a estética atribuindo expressividade ao produto e o 

distinguindo dos outros”. (TEJON, 2010, p.42). 

Se a comida, os eletrodomésticos e utensílios são gourmet, por que não a cozinha? A 

arquitetura também se valeu da marca gourmet para valorizar os seus empreendimentos 

e dar um toque especial à parte mais importante da casa hoje, a cozinha. Diferente da 

copa-cozinha comum no país ha décadas, porém restrita aos membros da família, a 

cozinha gourmet, tornou-se a extensão da sala de estar, agora decorada com ladrilhos, 

azulejos, revestimentos, armários planejados com laminas coloridas, quadros e 

eletrodomésticos nos estilos vintage
6
 ou retrô

7
, de acordo com o desejo do morador.  

Quem tem uma casa grande pode ter o privilégio de ter uma cozinha gourmet, espaçosa 

e superequipada, mas para os que vivem em apartamentos pequenos os 

empreendimentos oferecem a ilha gourmet, para os menores ainda, o terraço ou varanda 

gourmet e até o espaço gourmet ou churrasqueira gourmet do condomínio, antigo salão 

de festas. Lemos (1978) ironiza dizendo que com a televisão e o fogão coabitando o 

mesmo compartilhamento talvez o termo cozinha tornara-se impróprio, pois com o 

pedantismo anglicizante, poderíamos usar: 

 

 “[...] a expressão Family roon dos americanos para designar os locais de estar 

caseiro de nosso proletariado” [...] “a morada burguesa irá superpondo funções, 

                                                 
6
 São os objetos novos e tecnológicos mais com design que remete a objetos antigos. 

7
 Trata-se de objeto antigo e em perfeita condição de uso. 
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até eliminar a cozinha, trocando o fogão pela mesa quente aquecedora de 

comida congelada vindas do supermercado”. (LEMOS, 1978, p. 200 – 2001).  

 

A family roon, imaginada por Lemos (1978), se transformou na cozinha “estilo 

americana” que integra o living e a cozinha, equipada com o cooktop por indução, a 

geladeira side by side frost free. Enfim, há gourmet para todos os gostos, para todos os 

bolsos.   

 

CONCLUSAO 

A representação do produto gourmet no campo da publicidade oferece símbolos de 

distinção, diferenciação e integração social. De acordo com Rocha (1990), a verdadeira 

magia da publicidade é incluir o produto nas relações dos receptores, numa linguagem 

que cala o produto e fala o bem de consumo ao produz significação e distinção social 

pelo consumo. “O anúncio existe porque existe a fala. Porque tem tradução no universo 

de significação de quem vê” (ROCHA, 1990, p. 104).  No consumo das mensagens, 

salienta Martín-Barbero (2002, p. 62), o consumo pode ser visto com um sistema de 

integração e de comunicação de sentidos e como modo de circulação e popularização de 

sentido. Ele argumenta que somente pode haver distinção social entre grupos diferentes 

se existe comunicação de sentido dessa distinção, se há o reconhecimento e legitimidade 

integrados aos diferentes sentidos sociais. “O consumo não é só lugar de afirmação da 

distinção, é também o lugar de circulação de seus sentidos, de comunicação entre eles, 

para que haja ao mesmo tempo exclusões e legitimações” (MARTÍN-BARBERO, 2002, 

p.62). 

A gastronomia brasileira é recente, está em construção, por um lado ainda não possui 

uma referência sólida de alta gastronomia, faltam parâmetros para o comensal médio - 

em relação ao gosto e ao valor (quanto mais caro se deve pagar?). De outro lado há o 

bombardeio de marketing e propaganda dos chefs estrelas, aliada a indústria de alimento 

(uso compulsivo de rotulagens vazias e design ostentatórios), temos o fenômeno da 

gourmetização que alavanca o consumo e transforma algo simples em inacessível. E se 

está funcionando, todos querem navegar nesse mar de novidades, todos querem 

experimentar, ser incluídos em um mundo novo de sensações tão próximas, mas com 

referencias, por vezes, tão distantes. O ato de cozinhar vem sendo carregado de novos 

significados e uma simbologia que diferencia os seus praticantes não só pelas 

habilidades e domínios das técnicas, mas pelo uso de artefatos que alimentam um 

mercado cada vez mais diversificado e lucrativo. Romanelli (2006) argumentou que a 
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alimentação, desde a produção ao processamento e tudo que a envolve, tornou-se um 

segmento de mercado lucrativo para os que produzem uma parafernália de artefatos 

“destinados ao consumo dos neófitos [...] destinados aparentemente a facilitar o preparo 

de comida juntamente com livros de receitas, além de programas de televisão 

comandados por especialistas que ensinam os iniciantes a cozinhar (ROMANELLI, 

2016, p. 334). 

Adquirir algum desses produtos gourmet pode elevar o consumidor ao status de bom 

apreciador da gastronomia, ainda que não tenha as habilidades necessárias. O discurso 

Gourmet se alimenta da linguagem gastronômica para expandir seus lastros através de 

mídias cada vez mais especializados e em áreas que extrapolam o domínio da 

gastronomia, como arquitetura, design e moda. A comida é gourmet e tudo em volta 

também. Assim, o papel da publicidade é disseminar tendências, modas culinárias, 

sofisticação cultural e estilo de vida através do consumo. Como aponta Bourdieu 

(2015), a distinção, neste caso, toma a forma de uma busca do refinamento que 

pressupõe o domínio das regras simbólicas dos homens cultos da sociedade e o domínio 

dessas regras depende do lazer, do tempo livre, privilégio de poucos.  

Os valores da sociedade contemporânea, afirma Martin-Barbero (2002), estão sendo 

fragmentados e rearticulados, por uma profunda mudança nas experiências sociais 

trazidas pelas novas tecnologias com uma nova forma de organização perceptiva, no 

sentido forte da experiência e da sensibilidade. Hoje, para atingir a sensibilidade das 

pessoas é preciso percorrer circuitos e dimensões da vida, do imaginário, representações 

social, cultural e do poder que, indubitavelmente, passa pelo discurso publicitário. 

Nesse processo de refragmentação das experiências sociais “os publicitários fazem sua 

parte, tem sua iniciativa e seu poder, embora um poder muito relativo, que consiste 

menos em manipular e mais em saber observar, descobrir o que está se passando” 

(MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 48). 
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