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Resumo 

 

O recente fascínio pelo universo da cozinha, como um elemento que compõe o estilo de 

vida de uma parcela dos consumidores, tem gerado uma mudança na forma de 

apresentação da atividade na publicidade. Hoje, a cozinha é retratada como um 

ambiente no qual se destaca o esforço e a magia do cozinheiro sob uma perspectiva 

ligada à cultura foodie. Logo, o presente artigo tem como objetivo propor uma reflexão 

inicial sobre a atual representação da cozinha e seu entorno na mensagem publicitária. 

Para isso, será analisado o comercial “Eureka”, parte da comunicação da Sadia, 

veiculada em 2015. Como teorias interpretativas do objeto em questão serão utilizados, 

especialmente, os trabalhos de Montanari (2013), Dória (2009) Giddens (2002), Hall 

(2006), Douglas e Isherwood (2009), Barbosa e Campbell (2006) e Carvalho (2001). 
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Introdução 

 Como forma de fazer com que suas mensagens ressoem de maneira atraente ao 

público-alvo, a publicidade segue num movimento contínuo de revisão da 

caracterização da realidade.  As transformações econômicas, sociais e culturais 

invariavelmente implicam em mudanças na percepção do consumidor sobre o mundo 

que o rodeia. Sendo assim, o discurso publicitário se modula de acordo com a 

reconfiguração dos hábitos, posturas, crenças e desejos do target. 

 Nesse sentido, um aspecto prático que vem sendo apresentado pela publicidade 

de forma diferenciada nos últimos anos é o ato de cozinhar. De acordo com Oliveira 

(2013), no passado brasileiro, até o século XIX, a cozinha era vista como o espaço de 

escravos domésticos. Depois, já nas cidades modernas, até meados do século XX, esse 
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era o ambiente de cozinheiras de forno e fogão e quituteiras. Invariavelmente um meio 

feminino, onde às mulheres abastadas cabia geri-lo e às mulheres humildes fazê-lo 

funcionar, produzindo. Contudo, nos últimos anos, temos visto uma transformação 

diante do “saber cozinhar”.  

Atualmente, o domínio de certas técnicas culinárias, o conhecimento dos 

preceitos da cozinha contemporânea e seus ingredientes preferidos, a 

identificação, a harmonização e a apreciação de diferentes tipos de vinhos são 

almejados por uma boa parcela da população, em uma tentativa de diferenciação 

social por intermédio da comida (OLIVEIRA, 2013, p. 213).  

A cozinha tem passado a interessar a pessoas de mais diversos perfis. Porém, como 

pontua Oliveira (2013), resta saber se ligada ao trabalho valorizado, que remete à 

imagem do chef, ou à obrigatoriedade diária e à subsistência. 

Ainda assim, o fato é que um grande mercado se engendra movido por esse 

interesse. Como resultado, vê-se a ampliação da demanda por cursos na área de 

gastronomia, a emergência de chefs celebridades, o destaque da cozinha no espaço da 

casa, o crescimento da oferta de produtos midiáticos ligados ao tema, entre outros. 

Cozinhar é a atividade a ser desvendada. De tal forma, Johnston e Baumann (2015) 

chegam a falar na emergência de uma cultura foodie que tem entre seus adeptos pessoas 

cujas experiências com a comida (preparar, oferecer, comer e conhecer/estudar) são 

parte importante de sua rotina.  Tais decisões de consumo, logo, tornam-se um elemento 

determinante na constituição da identidade desses indivíduos, uma vez que se integram 

como um estilo de vida (GIDDENS, 2002). 

Diante disso, no discurso publicitário, a atividade de cozinhar, anteriormente 

apresentada, sobretudo, sob a perspectiva da cozinha familiar, ligada à figura de mães e 

avós preocupadas em nutrir e agradar os seus entes queridos, ou da cozinha profissional, 

de restaurante, representada pela imagem do chef com habilidades e feitos difíceis de 

reproduzir em casa – a menos, claro, que o produto anunciado fosse utilizado -, passa a 

ser descrita de outra forma. Atualmente, cresce o número de peças publicitárias onde a 

cozinha é vista como um lugar de trabalho técnico, que exige treino e no qual pessoas 

das mais variadas idades e posições sociais, sejam profissionais ou não, se esforçam 

para criar um prato interessante. O fascínio pelo universo da cozinha em suas variadas 

vertentes, como um elemento que compõe o estilo de vida de uma parcela dos 

consumidores, gera uma mudança na forma de apresentação da atividade na 

publicidade. Para que o consumidor se identifique com a mensagem publicitária, a 

cozinha, agora, é retratada como um ambiente no qual se destaca o esforço, dedicação, 
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glamour e magia do cozinheiro muito mais técnico e focado na satisfação tanto do 

comensal quanto dele mesmo diante dos seus feitos, ou seja, sob uma perspectiva 

foodie. 

Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo propor uma reflexão inicial 

sobre a transformação na representação da cozinha e seu entorno na mensagem 

publicitária. Para isso, será analisado o comercial “Eureka”, parte da comunicação da 

Sadia, veiculada em 2015. Como teorias interpretativas do objeto em questão serão 

utilizados, especialmente, os trabalhos de Montanari (2013) e Dória (2009) no que tange 

à comida enquanto aparato cultural, Giddens (2002) relativos à modernidade, identidade 

e estilo de vida e Hall (2006) sobre modernidade e identidade cultural. Acrescenta-se 

ainda à base teórica do artigo as contribuições de Douglas e Isherwood (2009) e 

Barbosa e Campbell (2006) com relação à temática do consumo e Carvalho (2001) 

relativo à publicidade. 

 

“Eureka”: a cozinha sob outra perspectiva na comunicação da Sadia 

 Criado pela F/Nazca Saatchi e Saatchi, o comercial
4
 com 30 segundos de 

duração “Eureka” da Sadia foi veiculado em outubro de 2015 (PORTAL 

PROPAGANDA, 2015). A peça tem como foco a divulgação dos produtos ligados à 

presuntaria da marca (presunto tradicional, Royale e tipo Parma), atuante há mais de 30 

anos no país (NAGASE, 2016). O clima de magia predomina no vídeo. Com uma 

fotografia mais escura, ritmo lento e trilha sonora que remete a filmes do universo 

mágico, os produtos são apresentados destacando-se a qualidade de suas matérias-

primas (“seleção de carnes nobres”) e o acurado processo de produção (“tempero à base 

ervas e vinhos”, “a maturação paciente por 12 meses”).  

                                                 
4 Link para o vídeo: https://vimeo.com/140006211  

https://vimeo.com/140006211
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Figura 1. Cenas do comercial “Eureka” da Sadia 

Fonte: STUDIO TESIS, 2015. 

  

No vídeo, veem-se consumidores compenetrados numa atitude quase de respeito 

diante da receita que preparam com os presuntos Sadia. Apesar de alguns personagens 

se mostrarem mais habilidosos do que outros, prevalece a apresentação do universo da 

cozinha como algo que lhes é prazeroso e ao qual se dedicam com afeição. É possível 

notar também a preocupação e o cuidado com a apresentação dos pratos, algo muito 

característico do novo sentido que a comida e a cozinha vêm atingindo atualmente 

diante do que se tem chamado de cultura foodie. 

 Outra característica desse fenômeno identificada na peça pode ser o foco dado às 

habilidades cozinheiro por meio das frases “A Sadia entra com a ciência. Você inventa 

sua fórmula.”. Com essa proposta criativa, o anunciante compartilha com o consumidor 

os louros pelo prato e o coloca na posição de criador, “mago” da cozinha. Em outras 

palavras, à Sadia cabe a dureza da ciência com seus métodos e limites para oferecer o 

melhor ingrediente. Isso, inclusive, se reitera na finalização da peça, quando a marca 

assina com o slogan “A mais perfeccionista presuntaria do Brasil”. Para o cozinheiro 

consumidor, fica o prazer, a glória da criação e da satisfação decorrente do seu sucesso. 

Por isso, o emprego da expressão “Eureka” que intitula o filme e é falada por uma das 

personagens quando obtém êxito na sua preparação.  

O filme é parte de uma ação de comunicação maior voltada para a presuntaria 

Sadia que contou também com um braço digital. Desenvolvido pela agência LiveAD, as 



 

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

 

 5 

peças voltadas para os meios digitais tiveram como base a democratização do gourmet e 

contaram com a participação do chef Rodrigo Oliveira, conhecido pela sua postura 

perfeccionista. Essa vertente da ação contemplou a produção de um site
5
, um 

documentário, um filme
6
 e um stand numa feira de comida em São Paulo, no qual pratos 

desenvolvidos pelo chef com os presuntos Sadia foram vendidos (PORTAL 

PROPAGANDA, 2015; LIVEAD, 2015).  

Contudo, a apresentação do universo da cozinha sob a perspectiva foodie não é 

uma inovação da Sadia. Ainda em 2011, no mercado britânico, a marca de manteiga 

dinamarquesa Lurpak lançou o filme “Kitchen Odyssey”
7
, onde através do emprego do 

recurso de super câmera lenta apresenta-se a cozinha numa perspectiva mágica e 

técnica. Essa linha de comunicação foi mantida pela marca ao entrar no mercado 

brasileiro, sendo distribuída pela Vigor, gerando, inclusive, um processo no Conar 

(Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária). Segundo a Vigor, o 

comercial “Ode à comida” da Sadia, de estética próxima ao filme “Eureka”, guardava 

excessiva semelhança com o filme da campanha “Faça sua mágica” da Lurpak no 

Brasil. Por tal razão, a peça da Sadia teve sua veiculação suspensa (ALVARENGA, 

2015). 

 Ainda assim, acreditamos que o comercial “Eureka” possui uma 

representatividade que justifica o seu estudo. Afinal, a Sadia trata-se de um anunciante 

de destaque e tradição no mercado nacional, sendo seus esforços de comunicação um 

índice dos caminhos que a publicidade brasileira pode seguir. 

 

Comida, magia e cultura 

De acordo com Montanari (2013), comida e natureza estão intimamente ligadas, 

ainda que por um nexo ambíguo e inadequado. “[...] os valores de base do sistema 

alimentar não se definem em termos de naturalidade, mas como resultado e 

representação de processos culturais que preveem a domesticação, a transformação, a 

reinterpretação da natureza” (MONTANARI, 2013, p. 15). Nesse sentido, é preciso 

entender a alimentação humana como um processo invariavelmente cultural, diferente 

do que ocorre com outros seres.  

                                                 
5 O site atualmente encontra-se fora do ar. 
6 Link para o vídeo: https://vimeo.com/161098724  
7 Link para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=m1Y77SU3hD4  

https://vimeo.com/161098724
https://www.youtube.com/watch?v=m1Y77SU3hD4
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 Ainda segundo o autor, a comida é revestida de cultura em todas as suas etapas: 

da produção ao consumo. Por tais razões, Montanari (2013) afirma que a comida pode 

ser entendida como um elemento que apresenta e comunica a identidade humana. 

 O processo de seleção da matéria-prima, sua transformação em alimento e 

posterior consumo tem sido marcado pela interpretação por meio dos vieses racional e 

simbólico. Dória (2009) ressalta, por exemplo, que o debate acerca da relação 

alimentação e saúde é antiga e remete não só a argumentos científicos, mas também 

mágicos. A determinação dos alimentos que fazem bem ou mal ao homem pode ser feita 

tanto com base no Nutricionismo quanto pelas crenças de cada grupo social que atribui 

um significado positivo ou negativo a determinadas comidas. 

 Para o autor, quando se concebe uma comida, tal iniciativa traduz ideias relativas 

à nutrição ou incorporação. Igualmente, abrange o mundo natural através da seleção dos 

produtos-base que se mostram mais coerente com o projeto. Todos esses momentos 

podem ser ponderados, considerando-se aspectos simbólicos e materiais que o 

determinam.  

Tomando as etapas do processo culinário como base, Dória (2009) analisa as 

perspectivas mágica e racional que atravessam esse percurso. Para o autor,  

[...] a pureza e o perigo podem ser representados como expressões das coisas 

naturais, no início do processo (matéria-prima) ou no seu fim (rejeito). O 

processo de transformação, o cozinhar, é o conjunto de procedimentos 

orientados pelo projeto que, além de saberes técnicos, se compõem de valores 

sobre a incorporação e a nutrição que se formam em outras esferas da cultura 

(as proibições rituais ou religiosas, e assim por diante). Nesse sentido, cozinhar 

também é afastar os perigos de contágio ou contaminação que por ventura as 

coisas naturais carreguem na sua origem. Como a magia, a ciência também se 

dedica a isso (DÓRIA, 2009, p. 28). 

Nesse sentido, Dória (2009) destaca a dificuldade de se abdicar da magia, uma 

vez que ela é um dos principais sistemas de classificação dos alimentos. Fora isso, 

muito do que o conhecimento popular defende com relação aos alimentos já tem esteio 

científico.  

Ainda assim, parece ser especialmente em torno do processo de preparo da 

comida que essa aura mágica paira de forma mais contundente. Não raro alguém que 

domina os procedimentos culinários recebe a alcunha de mago. Porém, como pontua 

Dória (2009), ainda que a metáfora “cozinhar com alma” seja interessante para 

descrever o esforço do cozinheiro diante do que faz, nada que se coloca no prato 

transcende à matéria. Por essa razão, a experiência de cozinhar as matérias-primas, 

adequando-as ao consumo humano é resultado tanto da qualidade dos produtos-base 
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quanto da aptidão “do trabalho transformador ou da cultura em que a atividade está 

imersa. De fato, tudo que é comestível está amarrado a esse tripé, mas pelo glamour 

momentâneo que a culinária vive há uma supervalorização dos aspectos simbólicos do 

cozinhar, deixando em segundo plano as atividades materiais propriamente ditas” 

(DÓRIA, 2009, p. 16). Com essa abordagem, o autor visa destacar que, ainda que 

aspectos imateriais pesem sobre o ato de cozinhar, a comida é do mesmo modo 

resultado de processos físico-químicos.  

A partir do discutido por Montanari (2013) e Dória (2009), é possível perceber 

que as dicotomias natureza - cultura e magia - ciência exploradas no comercial 

“Eureka” da Sadia já tradicionalmente perpassam o meio alimentar e, 

consequentemente, da cozinha. No filme, destaca-se o foco na seleção dos ingredientes, 

logo a capacidade da Sadia de extrair da natureza os melhores produtos-base. Contudo, 

até mesmo a seleção desse elemento natural em lugar de outro - escolha da carne de 

porco em detrimento de outra carne incomum na alimentação ocidental, por exemplo – 

já imprime o signo da cultura no ingrediente. Isso se acentuará ainda mais após essa 

matéria-prima sofrer as transformações decorrentes do processo de preparo na indústria 

e, posteriormente, pelo consumidor cozinheiro. 

Na peça, esteticamente explora-se o âmbito mágico da atividade da cozinha, 

enquanto textualmente o aspecto científico se destaca. Isso é claro, por exemplo, no 

emprego da palavra “fórmula” ao invés de “receita” em “A Sadia entra com a ciência. 

Você inventa sua fórmula”. A articulação dos vieses magia e ciência no filme da marca 

ressaltam essa dupla interpretação do universo da cozinha, destacado por Dória (2009). 

Dessa forma, o simbólico e o materialista coexistem de forma a construir-se uma 

imagem positiva dos produtos anunciados e gerar identificação com o target, levando ao 

consumo. 

 

Consumo, identidade e cultura foodie 

De acordo com Barbosa e Campbell (2006), o consumo é uma condição para 

reprodução física e social de toda sociedade humana, cuja leitura é marcada pela 

ambiguidade. Para os autores, tal característica deve-se ao fato de percepções positivas e 

negativas perpassarem a interpretação da apropriação, utilização e usufruto do ambiente 

que nos circunda. As perspectivas mais tradicionais de estudo do consumo tendem a 

apresentá-lo relacionado à exaustão e à aquisição de bens materiais, muitas vezes 
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lançando um olhar moralista sob o fenômeno (CANCLINI, 1999; BARBOSA; 

CAMPBELL, 2006).  Contudo, as visões mais atualizadas já o apreendem de forma 

mais complexificada, “passando a considerar tanto o sentido de esgotamento dos bens 

materiais e do meio ambiente, quanto o de adição, realização e criação de sentido” 

(BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p. 22).  

Sendo assim, Campbell e Barbosa (2006) defendem que o consumo também 

oferece elementos para o descobrimento e constituição identitários e subjetivos dos 

indivíduos. Por meio da expressão e experimentação dos seus desejos, os sujeitos 

poderiam classificar suas reações diante das mais diversas materialidades, ampliando 

seu autoconhecimento (BARBOSA; CAMPBELL, 2006). O consumo se apresentaria, 

portanto, como uma experiência de reflexividade. 

De acordo com Hall (2006, p. 9), alguns teóricos defendem que, diante das 

transformações que vêm acometendo as sociedades modernas no final do século XX, 

provocando o esgarçamento de instâncias que no passado serviam de âncoras 

identitárias, os indivíduos tem se deparado com um processo de “descentração [...] tanto 

de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos”. A partir de tal 

conjuntura, pode-se inferir, baseando-se em Giddens (2002), que um dos pontos que 

explicam tal configuração e distinguem a modernidade seria a progressiva relação entre 

influências globalizantes e deliberações pessoais.  

Diante disso, as transfigurações impulsionadas pelas instituições modernas, 

perpassam invariavelmente a vida individual e, como consequência, o eu (GIDDENS, 

2002).  Sob essa perspectiva, Giddens (2002) afirma que na modernidade tardia a 

autoidentidade passa a ser edificada reflexivamente por meio do que o autor denomina 

de projeto flexivo do eu. Esse empreendimento se ancoraria, sobretudo, nas referências 

do consumo e da mídia (ENNE, 2006). Para o autor, tal empreitada se baseia na 

manutenção de narrativas biográficas dotadas de coerência, ainda que constantemente 

sujeitas à revisão, produzidas no cenário de múltiplas opções que a modernidade 

oferece. Nesse contexto, o conceito de estilo de vida ganha destaque e pode ser 

entendido como “um conjunto mais ou menos integrado de práticas que um indivíduo 

abraça, não só porque essas práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão 

forma a uma narrativa particular de autoidentidade” (GIDDENS, 2002, p. 79). Para o 

Giddens (2002), os estilos de vida são práticas que fazem parte da rotina dos indivíduos, 

ligadas a aspectos como alimentação, forma de se vestir, modo de agir, entre outros, 
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assumidos reflexivamente e sujeitos à mudança a partir da mobilidade da 

autoidentidade.  

Tal abordagem trabalhada por Giddens (2002) parece coerente para se pensar o 

estilo de vida foodie. De acordo com Johnston e Baumann (2015), um indivíduo foodie 

pode ser definido com o alguém cuja relação com a comida extrapola a questão da 

manutenção biológica do corpo, sendo algo que constitui sua identidade. Para os 

sujeitos engajados nesse estilo de vida, a comida é um elemento basilar de suas 

narrativas biográficas e viver experiências diferenciadas ligadas a esse universo de 

consumo algo importante. 

Nesse ponto, vale lembrar o caráter para além do utilitarismo do consumo. Para 

Douglas e Isherwood (2009, p. 28), “os bens em sua reunião apresentam um conjunto de 

significados mais ou menos coerentes, mais ou menos intencionais. Esses são lidos por 

aqueles que conhecem o código e os esquadrinham à cata de informação”.  De tal 

forma, o consumo pode ser entendido como um sistema de significação cuja 

necessidade basilar que satisfaz é a simbólica (ROCHA; ROCHA, 2007). Segundo 

Rocha e Rocha (2007), uma vez tomado como código, o consumo serve à expressão de 

relações sociais e à elaboração de experiências subjetivas, culminando numa dinâmica 

de classificação do mundo a partir de si mesmo. Para os autores, essa atividade 

categorizadora do consumo, como é pertinente aos códigos, pode ter um caráter 

extensivo, inclusive acerca de identidades e relações sociais que tendem a ser 

parcialmente definidas a partir dele. 

Com base nisso, pode-se presumir que os indivíduos engajados no estilo de vida 

foodie compartilham de um mesmo código baseado no consumo alimentar como forma 

de dar inteligibilidade a si mesmos, aos outros e ao meio que os circunda. Dessa forma, 

quando no filme da Sadia apresentam-se os elementos relativos à atividade de cozinhar 

sob a perspectiva foodie, constrói-se uma mensagem facilmente inteligível para os 

indivíduos que se identificam com essas práticas de consumo. Igualmente, os produtos 

da presuntaria Sadia se alinham a esse estilo de vida, podendo passar a serem 

enxergados também como signos da cultura foodie. 

 

Publicidade, persuasão e incorporação de um estilo de vida 

A persuasão é um elemento essencial da publicidade. Como coloca Covaleski 

(2010), a mensagem publicitária é pensada partindo-se do ponto comum de que o 
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consumidor não está interessado em consumir e, portanto, torna-se necessário persuadi-

lo a isso. É bastante provável que o consumo pelo consumo realmente não seja de 

interesse de ninguém. Contudo, conforme Carvalho (2001), valores intangíveis que os 

levem a se sentirem completos sempre são de interesse dos consumidores. Pode-se dizer 

que a ação da publicidade está em mobilizar esse desejo de se sentir bem consigo 

mesmo transformando-o em motivo para aquisição de produtos. Para tanto, segundo a 

autora, a publicidade recorre aos recursos retóricos, definindo a realidade a partir de 

elementos favoráveis tanto ao emissor quanto ao destinatário, uma vez que colabora na 

confluência dos interesses de ambos, persuasor e persuadido.  

O anunciante de um produto de consumo está interessado em obter lucros, 

vendendo seu estoque e suas novidades. O comprador em potencial, por sua 

vez, sempre está interessado em alguma aquisição sob a forma de conforto, 

alívio, segurança ou prazer. Por isso, se receber a mensagem de forma 

adequada, será permeável ao consumo (CARVALHO, 2001, p. 74-75). 

Essa percepção da persuasão como colaboração também é defendida por Fischer 

(2007). A partir de Reardon (1991), a autora coloca que a persuasão é uma forma 

através da qual as pessoas colaboram entre si na conformação de versões de realidade, 

sejam compartilhadas ou privadas. Sendo assim, a persuasão não seria algo que se faz a 

alguém, mas com alguém. Tal concepção, segundo Fischer (2007), que atribui um papel 

mais ativo à audiência, estaria em consonância com as percepções atuais de 

comunicação.  

Baseando-nos em Pratkanis e Aronson (1994), podemos entender que essa 

versão de realidade compartilhada por anunciante e consumidor está ligada, sobretudo, à 

autoimagem do consumidor. Para os autores, essa seria a justificativa para os produtos 

serem dotados de personalidade. A partir disso, “tudo que temos que fazer para nos 

vestirmos da personalidade desejada é comprar e exibir os produtos desejados”8 

(PRATKANIS; ARONSON, 1994, p. 130). Essa visão corrobora o que é defendido por 

Carvalho (2001) quando afirma que a eficácia da mensagem publicitária está ligada à 

capacidade de capitalizar a relação entre a organização das sociedades e a questão 

identitária, de forma a conduzir a audiência a se conscientizar de tais associações. “Na 

confrontação com o outro erigido pela mensagem, constrói-se uma definição de si 

próprio que é utilizada como forma de apelo, por meio da projeção e da identificação” 

(CARVALHO, 2001, p. 106). Ainda de acordo com autora, para que isso 

verdadeiramente se efetive, é preciso escolher minuciosamente o léxico e, 

                                                 
8 Tradução nossa. 
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acrescentaríamos, as imagens que comporão a mensagem de forma que o processo 

descrito acima se desencadeie e não haja rejeição à mensagem. 

A persuasão, portanto, desempenha um papel importante no convencimento do 

consumidor. De acordo com Covaleski (2010), por tal razão os textos publicitários 

costumam extrapolar o simples ato de informar sobre o produto, buscando criar uma 

ligação com o público-alvo. Trata-se de uma forma de fixar os diferenciais competitivos 

do anunciante na memória da audiência.  

 A partir do que foi visto, pode-se inferir que a mensagem da Sadia no 

comercial “Eureka” investe na construção de uma realidade interessante para o 

anunciante e consumidor, onde o produto é apresentado relacionando-se ao estilo de 

vida foodie. Dessa forma, trabalha-se a autoimagem do consumidor, seja como alguém 

que já se considera como praticante do estilo de vida foodie e deseja manter essa 

posição, tanto como indivíduo que deseja ser visto como tal. Para tanto, bastaria 

consumir os presuntos Sadia. 

 

Considerações finais 

 A apresentação da cozinha e seu universo sob a perspectiva da cultura foodie, 

onde o alimento e as atividades ligadas a ele são ressignificadas numa instância que 

extrapola a nutrição e alcança o nível de estilo de vida, como visto no comercial 

“Eureka” da Sadia em 2015 parece se consolidar como uma tendência. Como já 

discutido, ainda em 2011 tal realidade se delineava na comunicação da manteiga 

dinamarquesa Lurpak e, atualmente, é possível apontar outros exemplos que marcas que 

seguem nessa direção. 

 Uma delas é a campanha “Cozinhar é nobre” do arroz Pilecco Nobre de 2016. 

Nas peças
9
 da campanha, destaca-se a destreza e nobreza do cozinheiro, chamado nos 

anúncios de revista
10

 de “sua majestade”. A cozinha apresentada na campanha é aquela 

ligada à técnica, dedicação e glamour (afinal, trata-se de um reino). Os personagens das 

peças das marca claramente poderiam ser identificados como indivíduos ligados ao 

estilo de vida foodie. 

 Esse universo também é explorado na campanha criada pela MullenLowe Brasil 

para divulgar o evento Cannes Preview 2017, dedicado a apresentar os principais 

                                                 
9 Link para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nbDZA_AWk5Y 
10Peças para mídia impressa da campanha “Cozinhar é nobre”, da Pilecco Nobre: 

https://www.behance.net/gallery/37773969/Pilecco-Nobre-Cozinhar-Nobre  

https://www.youtube.com/watch?v=nbDZA_AWk5Y
https://www.behance.net/gallery/37773969/Pilecco-Nobre-Cozinhar-Nobre
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trabalhos de agências de comunicação brasileiras inscritos no Festival Internacional de 

Criatividade de Cannes. A campanha tem como base o conceito “Quem entende de 

cozinha vai estar aqui” e nas suas peças
11

 (filmes, anúncios de revista, flyers¸anúncios 

para redes sociais digitais e internet) trabalha a relação entre a publicidade e o universo 

da cozinha apresentando a “cozinha da propaganda”, o departamento de criação e o 

“chef de ideias”, o criativo (MULLENLOWE..., 2017). A representação do ambiente 

gastronômico ligado ao mundo de propaganda faz especialmente sentido num momento 

em que a cultura foodie se destaca. 

 Dessa forma, a readequação da cozinha nos últimos anos, culminando no que 

começa a ser chamado de cultura foodie (JOHNSTON; BAUMANN, 2015) tem levado 

à emergência de um estilo de vida que tem a comida como base de satisfação e 

identidade. Diante dessa realidade, a publicidade se adequa à atual visão do consumidor 

e adota estratégias capazes de fazê-los se projetar na mensagem do anunciante por meio 

da identificação com o que ele acredita ser ou interesse no que gostaria de se tornar.  

 

REFERÊNCIAS 

ALVARENGA, Darlan. Conar manda Sadia tirar comercial do ar após denúncia de plágio. G1, 

online, 16 out. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/midia-e-

marketing/noticia/2015/10/conar-manda-sadia-tirar-comercial-do-ar-apos-denuncia-de-

plagio.html>. Acesso em: jul. 2017. 

 

BARBOSA, Lívia; CAMPBELL, Colin.  O estudo do consumo nas ciências sociais 

contemporâneas. In: ______ (Orgs.). Cultura, consumo e identidade.  Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2006. Cap. 1, p. 21 – 44. 

 

CANCLINI, Néstor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da 

globalização. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999.  

 

CARVALHO, Nelly. Publicidade: a linguagem da sedução. São Paulo: Ática, 2001. 

 

COVALESKI, Rogério. Publicidade híbrida. Curitiba: Maxi Editora, 2010. 

 

DÓRIA, Carlos Alberto. A culinária materialista: construção racional do alimento e do prazer 

gastronômico. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009. 

 

DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do 

consumo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009. 

 

ENNE, Ana Lúcia. À perplexidade, a complexidade: a relação entre consumo e identidade nas 

sociedades contemporâneas. Comunicação, Mídia e Consumo, São Paulo, vol. 3, n. 7, p. 11 – 

29 jul. 2006.  

                                                 
11 Peças da campanha “Cannes Preview 2017. Quem entende de cozinha vai estar aqui”: 

http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/cannes-preview-2017-2/  

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/10/conar-manda-sadia-tirar-comercial-do-ar-apos-denuncia-de-plagio.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/10/conar-manda-sadia-tirar-comercial-do-ar-apos-denuncia-de-plagio.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/10/conar-manda-sadia-tirar-comercial-do-ar-apos-denuncia-de-plagio.html
http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/cannes-preview-2017-2/


 

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

 

 13 

 

FISCHER, Martina. A persuasão na perspectiva da publicidade: algumas aproximações iniciais. 

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 30., 2007, Santos, 

SP. Anais...  

 

GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

 

JOHNSTON, Josée; BAUMANN, Shyon. Foodies: democracy and distinction in the gourmet 

foodscape. Nova Iorque, Abingdon: Routledge, 2015.  

 

LIVEAD. Presuntaria perfeccionista: convidamos um chef perfeccionista para mostrar que 

“gourmet” está ao alcance de todos. LiveAD, online, 2015. Disponível em: 

<http://www.livead.com.br/pt-br/trabalhos/cases/sadia/presuntaria-perfeccionista>. Acesso em: 

jul. 2017. 

 

MONTANARI, Massimo. Comida como cultura. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2013. 

 

MULLENLOWE cria campanha para promover evento. Clube de Criação, online, 5 jun. 2017. 

Disponível em: <http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/cannes-preview-2017-2/>. Acesso 

em: jul. 2017. 

 

NAGASE, Danielle. Sadia “guarda a sete chaves” o segredo do tempero de seu presunto. Folha 

de São Paulo, online, 25 jun. 2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/o-melhor-

de-sao-paulo/restaurantes-bares-e-cozinha/2016/06/1784572-sadia-guarda-a-sete-chaves-

segredo-do-tempero-de-seu-presunto.shtml>. Acesso em: jul. 2017. 

 

PORTAL DA PROPAGANDA.  Sadia apresenta a mais perfeccionista Presuntaria do Brasil. 

Portal da Propaganda, online, 30 set. 2015. Disponível 

em:<http://portaldapropaganda.com.br/noticias/1466/sadia-apresenta-a-mais-perfeccionista-

presuntaria-do-brasil/>. Acesso em: jul. 2017. 

 

PRATKANIS, Anthony; ARONSON; Elliot. La era de la propaganda: uso y abuso de la 

persuasión. Barcelona: Paidós Ibérica, 1994. 

 

ROCHA, Angela; ROCHA, Everardo. Paradigma interpretativo nos estudos de consumo: 

retrospectivas, reflexões e uma agenda de pesquisas para o Brasil. RAE – Revista de 

Administração de Empresas. São Paulo, vol. 47, n. 1, p. 71 – 80 – jan./mar 2007.  

 

ROCHA, Everardo; BARROS, Carla; PEREIRA, Claudia. “Do ponto de vista do nativo”: 

compreendendo o consumidor através da visão etnográfica. In: CONGRESSO BRASILEIRO 

DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 28., 2005, Rio de Janeiro. Anais... Online. Disponível 

em:< http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/R1430-1.pdf>. Acesso em: 15 

set. 2016.  

 

http://www.livead.com.br/pt-br/trabalhos/cases/sadia/presuntaria-perfeccionista
http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/cannes-preview-2017-2/
http://www1.folha.uol.com.br/o-melhor-de-sao-paulo/restaurantes-bares-e-cozinha/2016/06/1784572-sadia-guarda-a-sete-chaves-segredo-do-tempero-de-seu-presunto.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/o-melhor-de-sao-paulo/restaurantes-bares-e-cozinha/2016/06/1784572-sadia-guarda-a-sete-chaves-segredo-do-tempero-de-seu-presunto.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/o-melhor-de-sao-paulo/restaurantes-bares-e-cozinha/2016/06/1784572-sadia-guarda-a-sete-chaves-segredo-do-tempero-de-seu-presunto.shtml
http://portaldapropaganda.com.br/noticias/1466/sadia-apresenta-a-mais-perfeccionista-presuntaria-do-brasil/
http://portaldapropaganda.com.br/noticias/1466/sadia-apresenta-a-mais-perfeccionista-presuntaria-do-brasil/

