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RESUMO 

 

O objetivo dessa pesquisa é demonstrar como um restaurante de alta gastronomia cria 

experiências com base na construção da imagem midiática de um chef celebridade, e como essa 

construção ocorre no contexto do capitalismo comunicativo. Utilizamos o método de análise de 

conteúdo de reportagens da Revista Prazeres da Mesa no período de 2008 a 2018 para 

demonstrar, a partir da trajetória do chef Alex Atala, a influência da construção midiática na 

experiência de consumo no D.O.M., um restaurante contemporâneo de cozinha autoral, que 

explora sabores de ingredientes tipicamente brasileiros e que hoje é premiado e reconhecido 

pela crítica mundial. O estudo foi estruturado de forma a responder à pergunta: qual o papel 

da comunicação midiática na construção e gestão de experiências de consumo, tornando-

as centrais na cultura do consumo contemporânea? E pretende ressaltar a importância de se 

estudar o consumo de forma integrada à produção, além de relacionar o papel da comunicação 

midiática com a produção de experiências, contribuindo, assim, para a diminuição de uma 

lacuna encontrada na literatura dos Estudos Organizacionais. 

 

Palavras-chaves: Experiência de consumo. Capitalismo comunicativo. Comunicação 

midiática. Alta gastronomia. Sabores brasileiros. Estudos organizacionais. Alex Atala. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to demonstrate how an haute cuisine restaurant creates 

experiences based on the production of the media image of a celebrity chef, and how this 

production occurs in the context of communicative capitalism. The content analysis method of 

articles from Prazeres da Mesa magazine from 2008 to 2018 was used to demonstrate, based on 

the story of Chef Alex Atala, the influence of media construction in the consumer experience 

at D.O.M., a contemporary creative cuisine restaurant, which explores the flavor of typical 

Brazilian ingredients, and which boasts worldwide acclaim and international awards. This study 

was structured to answer the following research question:  what is the role of media 

communication in the production and management of consumption experiences, making 

them central to the contemporary consumer culture? This research seeks to highlight the 

importance of the study of consumption integrated with production.  Additionally, this research 

relates the role of media communication to the production of experiences, thereby contributing 

to the reduction of an existing gap in Organizational Studies literature. 

 

Keywords: Consumption experience. Communicative capitalism. Media communication. 

Haute cuisine. Brasilian flavors. Organizational studies. Alex Atala. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas, a produção da experiência de consumo tem obtido mais destaque nos 

estudos das organizações devido a pesquisas que ressaltam a importância de haver uma 

integração do consumo à produção de produtos e serviços, visto que as mudanças 

organizacionais estão associadas às mudanças no consumo e vice-versa (KNIGHTS; 

MORGAN, 1993; GABRIEL; LANG, 2008; GABRIEL; KORCZYNSKI; RIEDER, 2015; 

FONTENELLE, 2015). Os avanços tecnológicos também contribuem para esse cenário, na 

medida em que permitem um maior fluxo comunicacional, combinando o real com o virtual, 

criando, assim, uma expectativa de satisfação de desejos imediata e irrestrita (FONTENELLE, 

2018, no prelo). 

 

Neste contexto, cada vez mais os consumidores anseiam por experiências, nem sempre atreladas 

a um serviço ou objeto material. Dada sua imaterialidade, a experiência pode se tornar tão ou 

mais marcante quanto qualquer objeto que se apresente ao consumidor (MUMBY, 2016; PINE 

II; GILMORE, 1998; THERBORN, 1980). Isso faz com que as organizações tenham que se 

adaptar e se preparar para proporcionar experiências memoráveis a seus consumidores. 

 

O desafio das organizações passa a ser, então, criar e gerir suas marcas de forma a associá-las 

às experiências, tendo em mente que para isso é necessário o engajamento não somente de seus 

funcionários, mas também de seus consumidores (MUMBY, 2016; LAND; TAYLOR, 2010; 

PETTINGER, 2004). Nesse aspecto, em virtude da imaterialidade da experiência, a 

comunicação adequada passa a ser ainda mais crucial para a organização - palavras, símbolos 

e sinais são priorizados para o fortalecimento das relações sociais entre a organização e seus 

consumidores (LAZZARATO, 2004). A organização pode, então, direcionar a comunicação, 

direta ou através de mídias, em seu benefício. 

 

Procuramos demonstrar, nesse estudo, como um restaurante de alta gastronomia cria 

experiência para seus consumidores através da construção de uma imagem midiática de um chef 

celebridade e como essa construção é facilitada por estar inserida no contexto do capitalismo 

comunicativo (DEAN, 2005; 2013). Esse contexto, alavancado pelo avanço tecnológico, pela 

rapidez e onipresença dos meios de comunicação, pela circulação livre da informação, acaba 

permitindo a “colaboração” gratuita de inúmeros atores anônimos trabalhando em rede. Ou seja, 
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dentro desse contexto, o chef celebridade é visto como uma marca que, disseminada através da 

mídia, pode criar a sua audiência que, por sua vez, disseminará gratuitamente as ideias e ideais 

desse chef celebridade e seu restaurante, direcionando sua ideia de experiência de consumo. 

 

1.1  A relevância do fenômeno e as lacunas na literatura 

 

Durante muito tempo o consumo foi visto como um fenômeno racional, tendo como base o 

utilitarismo dos produtos consumidos e, ainda hoje, é visto por muitos pesquisadores como algo 

externo à produção/organização, sendo mais discutido na área de Marketing e menos na área 

dos Estudos Organizacionais (FONTENELLE, 2015; GABRIEL; KORCZYNSKI; RIEDER, 

2015; KRANZBÜHLER et al., 2018).  

 

De acordo com Holbrook e Hirshman (1982), nas décadas posteriores à publicação de seus 

estudos, autores da área começaram a pesquisar mais a fundo as emoções e sensações 

ocasionadas por estímulos, produtos e marcas presentes no mercado. Em decorrência disso, 

houve um maior destaque para a experiência de consumo, considerada por alguns autores como 

Andrade (2011), Lipovetsky e Serroy (2015) e Fontenelle (2017), uma forma de consumo da 

contemporaneidade, onde se consome pelas mais diversas razões (CHEN; PENG; HUNG, 

2015; PENG; CHEN, 2015), como por exemplo status, satisfação pessoal, prazer, compulsão, 

necessidade. Ou seja, produtos/serviços não são consumidos somente por sua funcionalidade, 

mas também pelo seu significado simbólico (LEVY, 1959), mostrando que o desejo de 

consumir não é inerente ao ser humano e sim historicamente construído (FONTENELLE, 

2017). De acordo com Levy (1959, p. 119), “o prazer da compra é divertido [...] A questão é 

menos: ‘eu preciso disso’?”  e “mais importante são as ideias: ‘eu quero isso’? ‘Eu gosto disso’” 

 

Em 1982, com os artigos seminais de Holbrook e Hirshman (1982) e Hirshman e Holbrook 

(1982), surgem estudos que observam mais atentamente os aspectos hedônicos, sensoriais, 

emocionais e experienciais do consumo e a forma como podem ser geridos com vista a um 

melhor desempenho financeiro das organizações.  Vieram à tona temas como capital emocional, 

inteligência emocional e consumo de experiência demonstrando que não existia mais uma 

racionalidade pura quando se falava de gestores, trabalhadores e consumidores (ANDRADE, 

2011). As questões sensoriais e emocionais tornaram-se centrais para a análise do consumo 

(ILLOUZ, 2009) e fundamentais para o entendimento das percepções na experiência de 

consumo (ARNOULD; PRICE, 1993; LADHARI; SOUIDEN; DUFOUR, 2017). Exercem 



15 
 

 

também forte influência no consumo hedônico (LADHARI; SOUIDEN; DUFOUR, 2017), 

servem de motivação e facilitam a compreensão desse tipo de consumo. A visão experiencial 

do consumo reconheceu o consumidor como um ser que mais do que apenas pensa 

racionalmente, sente (ARNOULD; PRICE, 1993; HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982; 

HWANG; SEO, 2016; LADHARI; SOUIDEN; DUFOUR, 2017). 

 

Neste cenário, podemos dizer que os produtos/serviços passam a ser projetados com a intenção 

de gerar experiência, essa experiência se origina do trabalho da organização como um todo 

(PULLMAN; GROSS, 2003) e precisa de gestão. Ou seja, surgem práticas que podem ser 

desenvolvidas e/ou adotadas pelas organizações para gerar experiências e que devem ser 

utilizadas como ferramentas na construção da relação entre o consumidor e a marca, devido à 

sua natureza participativa e emocional (BERRY; CARBONE; HAECKEL, 2002). As 

organizações começam a considerar o caráter simbólico dos produtos/serviços que vendem e 

que estes farão parte das identidades individuais dos consumidores (LEVY, 1959). 

 

Conforme afirmam Pine II e Gilmore (1998), os bens e serviços tornaram-se, até certo ponto, 

“comoditizados” e os consumidores passaram a desejar algo além de commodities, bens, 

serviços e passaram a buscar vivenciar experiências memoráveis. Segundo esses autores, isso 

marcou um quarto setor da economia, a economia da experiência, onde a experiência torna-se 

tão real quanto as commodities, bens ou serviços, mas para que as organizações percebessem o 

benefício de promovê-las e geri-las, seria necessário seu engajamento como um todo. Dessa 

forma, tanto funcionários como consumidores passam a ser fundamentais no processo de 

construção e gestão das marcas e das experiências, uma vez que os primeiros as aprimoram 

para os últimos (MUMBY, 2016; LAND; TAYLOR, 2010; PETTINGER, 2004). Além disso, 

os consumidores, engajados no processo de produção de valor, tornam-se “prossumidores”, ou 

seja, produtores e consumidores (FONTENELLE, 2015) da sua própria experiência. 

  

“A organização, produzindo um produto ou serviço, produz um mundo. [...] 
Dentro do capitalismo contemporâneo1, a organização não existe fora dos 
produtores ou consumidores que a expressam. Seu mundo, sua objetividade, 
sua realidade surge dos relacionamentos que trabalhadores e consumidores 
têm uns com os outros” (LAZZARATO, 2004, p. 188, tradução nossa). 

 

                                                           
1  Capitalismo do século XXI. 
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Reforçando esse argumento, Mumby (2016) afirma que as organizações e suas marcas passam, 

então, a depender do trabalho social e comunicativo dos atores sociais, mesmo estando passíveis 

de contestações e apropriações, nem sempre positivas, por parte dos seus prossumidores. Um 

exemplo de apropriação positiva é a do tênis Vans, marca criada em Anaheim na Califórnia em 

1966 que, em 1970, passou a ser usada por skatistas devido ao seu solado resistente e, a partir 

de então, ficou conhecido como “uniforme para toda uma geração de skatistas” (VANS, 2018).  

 

Kornberger (2010) afirma que as organizações passam crescentemente a enxergar suas marcas 

como um diferencial competitivo, ocupando um papel de destaque na organização e gestão do 

negócio em si. Mumby (2016), com base em Kornberger (2010, p. 900, tradução nossa), 

argumenta que, no capitalismo contemporâneo, “a marca molda a forma pela qual as 

corporações se organizam e operam”. 

 

O capitalismo contemporâneo, para Lazzarato (2004), se constitui de palavras, símbolos e 

imagens; é chamado por Dean (2005; 2013) de capitalismo comunicativo, onde a comunicação 

é explorada da mesma forma em que o capitalismo industrial explorava o trabalho. Para Mumby 

(2016), as organizações passam a não depender somente do objeto em si, mas sim da relação 

social, fazendo do capitalismo comunicativo “uma forma de organização de trabalho e consumo 

enraizada na construção comunicativa de identidades, sistemas de significados, concepção de 

democracia e modos de engajamento com o eu, o mundo e o outro” (MUMBY, 2016, p. 892, 

tradução nossa), ou seja, o conceito pressupõe a dependência de uma relação social e não 

necessariamente do objeto. Nesta fase, a comunicação e, por extensão, o marketing, passam a 

ser centrais para a organização, uma vez que priorizam as palavras, sinais e imagens em 

detrimento da produção material. Isso não quer dizer que o material deixa de ser relevante, mas 

sim que o valor passa a ser construído com ênfase no imaterial. Portanto, gerir, na lógica do 

capitalismo comunicativo, é “colocar em prática a capacidade dos 

trabalhadores/consumidores/prossumidores de criarem um mundo social comum através de 

processos de comunicação” (MUMBY, 2016, p. 896, tradução nossa). A comunicação moldará 

o senso comum a partir da oscilação dos significados, facilitando a percepção de valor 

(MUMBY, 2016; THERBORN, 1980) e o direcionamento da opinião pública pela organização 

será favorecido pela mídia. 

 

No capitalismo comunicativo, as transformações tecnológicas estimulam e reforçam, cada vez 

mais, a paixão pelo consumo, tornando-o mais acessível a todos, através do acesso via rede, 
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criando novas possibilidades de experiências. Com isso, os processos de comunicação, de 

significado e de gerenciamento de identidade passam a fazer parte da criação de valor pela 

organização, ultrapassando os limites da produção e do local de trabalho (KOZINETS; 

PATTERSON; ASHMAN, 2017). Dessa forma, segundo Mumby (2016), os processos de 

criação e gestão de marcas tornam-se importantes na criação de valor além da produção em si, 

uma vez que contribuem para a transição da “organização da produção” para a “produção da 

organização” e, consequentemente, preparam a organização para a venda e monetização de 

experiências. 

 

Graças à tecnologia e à mídia em suas mais variadas formas, as empresas se veem desafiadas a 

se organizar para produzir espetáculos que vendem o “real”, na verdade, um real produzido, 

“alterado”, já que muitas vezes as imagens e percepções são preferidas à realidade nua e crua 

(DEBORD, 2017; FLYVERBOM; REINECKE, 2017). As próprias condições de consumo 

atuais transformaram a vida em uma imensa acumulação de espetáculos (DEBORD, 2017) e as 

organizações estão cada vez mais cientes da necessidade de selecionar o que deve ser mostrado 

e/ou escondido (FLYVERBOM et al., 2016), uma vez que sua aceitação e sucesso no mercado 

estão intimamente ligados à sua popularidade, penetração e identidade de marca (DEAN, 2005). 

As organizações se veem diante do desafio de cuidar da produção e gestão da experiência e de 

saber gerir não somente suas imagens como também as impressões e percepções dos 

consumidores para melhor se “venderem” num mundo globalizado e virtual. 

 

Gerenciar o “jogo do encantamento” envolve o consumidor e o transforma em cocriador de sua 

própria experiência (FLYVERBOM; REINECKE, 2017; AZEVEDO BARBOSA, 2006), 

criando um vínculo entre a organização (através de seus funcionários e demais recursos) e 

consumidores, onde a criação de valor pela experiência não depende somente da troca de bens 

e serviços por dinheiro, mas sim da comunicação que promove confiança e sensações 

memoráveis durante o processo de interação. “O ‘espetáculo’ precisa ser criativo, participativo 

e empoderador”, promovendo não somente integração, mas também interatividade. 

(FLYVERBOM; REINECKE, 2017, p. 1632). Nas palavras de Dean (2005), “com a 

comoditização da comunicação, mais e mais os domínios da vida parecem ter sido reformatados 

em termos de mercado e espetáculo” (DEAN, 2005, p. 55, tradução nossa). Em outras palavras, 

com a transformação da comunicação em mercadoria, ela também se torna algo a ser 

comercializado e glamourizado. E nesse mundo de ‘espetáculos’, a experiência passa a ser 
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central e a comunicação essencial no ciclo de produção. A disseminação midiática facilita a 

globalização (MORAES, 2013) e contribui para a ‘espetacularização’ da vida. 

 

Mesmo frente à pertinência do assunto, após um amplo levantamento bibliográfico sobre o tema 

percebemos que a experiência de consumo ainda é pouco explorada no campo dos Estudos 

Organizacionais (KRANZBÜHLER et al., 2018; HWANG; SEO, 2016), tanto no Brasil quanto 

no exterior, apesar de autores como Knights e Morgan (1993), Gabriel e Lang (2008); Gabriel, 

Korczynski e Rieder (2015) e Fontenelle (2015) afirmarem a importância de integrar o consumo 

ao campo organizacional, uma vez que as mudanças nas organizações estão interligadas às 

mudanças no consumo e que as organizações são produtoras de consumidores.   

 

Para Knights e Morgan (1993), a maioria dos teóricos, tanto de organizações como de outras 

disciplinas, separam organização e consumo, pois enxergam a primeira como um sistema e o 

último como parte de seu ambiente externo, responsável pela entrada e saída dos recursos 

produzidos. Segundo esses autores, a abordagem limita o desenvolvimento das organizações, 

uma vez que ignora o fato de as organizações e os consumidores serem capazes de trabalhar em 

conjunto para criar um ambiente mais apropriado a ambos. Esse tipo de abordagem, que 

desconecta a organização do seu ambiente, dificulta o entendimento das mudanças ocorridas 

tanto nas organizações quanto na sociedade. Mumby (2016) reforça esse argumento, afirmando 

que o Marketing desconstrói o discurso gerencial na medida em que se concentra no mercado. 

Enxergamos, portanto, uma segmentação temática, onde o consumo é visto como algo externo 

à produção/organização e, portanto, estudado pela área de Marketing, enquanto os teóricos em 

organizações desenvolvem estudos voltados ao trabalho e aos gestores (FONTENELLE, 2015; 

GABRIEL; KORCZYNSKI; RIEDER, 2015; KRANZBÜHLER et al., 2018). 

 

Para Fontenelle (2015), existe um limite sutil entre produção e consumo que só pode ser 

entendido quando pensados conjuntamente, levando em consideração a complexidade da 

sobreposição da gestão do trabalho, do consumo e das formas organizacionais na criação de 

valor. Isso reforça o argumento de Gabriel e Lang (2008) de que a produção e o consumo estão 

inter-relacionados, pois, a produção também envolve o consumo de recursos, assim como o 

consumo envolve alguma forma de produção. Os autores declaram ainda que o consumo pode 

ser visto como uma forma de trabalho, na medida em que o ato de comprar demanda 

atualização, vigilância, buscas e paciência, intensificando a importância do desenvolvimento 

de estudos sobre o assunto no âmbito das organizações. 
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Autores como Gabriel e Lang (2008); Arnould e Cayla (2015) e Gabriel, Korczynski e Rieder 

(2015) defendem a ‘soberania do consumidor’, descrevendo-o como uma figura de poder, 

intrinsicamente inserida nas práticas organizacionais, uma vez que deixa de ser somente um 

ator no ambiente externo e passa também a fornecer a lógica para a ação organizacional. Apesar 

disso, a literatura demonstra que, mesmo que o papel do consumidor na cocriação de 

experiência seja de crucial importância, esta experiência será gerida pela organização e, como 

tal, pode ser direcionada por ela com o apoio da tecnologia e da mídia. Juntar as perspectivas – 

da organização e do consumidor - parece ser uma solução efetiva para a gestão de experiências 

mais eficazes, que melhor satisfaçam o consumidor (KRANZBÜHLER et al., 2018) e, ao 

mesmo tempo, criem valor para a organização. 

 

1.2  Pergunta de pesquisa e justificativa 

 

Frente ao cenário exposto na seção anterior, esse estudo procura, utilizando o D.O.M. – 

restaurante brasileiro de alta gastronomia localizado na cidade de São Paulo -, responder à 

pergunta:  qual o papel da comunicação midiática na construção e gestão de experiências 

de consumo, tornando-as central na cultura do consumo contemporânea?   

 

Com base no fio condutor teórico do capitalismo comunicativo (MUMBY, 2016; DEAN, 2005; 

2013), tomaremos a figura do chef celebridade, construída pela mídia, como uma importante 

ferramenta para a criação e gestão de experiências em restaurantes de alta gastronomia. Com 

isso, pretendemos contribuir para as pesquisas já existentes no campo dos Estudos 

Organizacionais que buscam demonstrar a importância do consumo como algo interno à 

organização e não somente como parte do seu ambiente externo, com destaque para a relevância 

do tema experiência de consumo. Consideramos que a produção e a experiência de consumo 

são centrais nas organizações contemporâneas e que se dão por intermédio da produção e do 

consumo midiático, onde a mídia, nas suas mais variadas formas, age como ferramenta pela 

qual essas organizações produzem e gerem suas experiências de consumo. 

 

Nessa pesquisa procuramos demonstrar que a mídia possibilita a entrada dos chefs celebridade 

nos lares dos consumidores através de canais abertos ou à cabo, tweets, livros de receitas, blogs, 

revistas e jornais, despertando na audiência uma “fome de consumo” (HANSEN, 2008), 

influenciando seus hábitos alimentares (KETCHUM, 2005) e promovendo uma sensação de 
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proximidade entre essa audiência e a celebridade (CLARKE; MURPHY; ADLER, 2016; 

CHEN; PENG; HUNG, 2016; ABBOTS, 2015; HENDERSON, 2011). 

 

Especificamente, nossa perspectiva de relacionar a participação da comunicação midiática com 

a produção de experiências de consumo, também contribuirá para a diminuição da lacuna 

encontrada na literatura, uma vez que não se acham pesquisas que estudem essa relação no 

campo dos Estudos Organizacionais.  

 

O D.O.M. restaurante foi escolhido como ilustração por ser considerado um restaurante de 

experiência,  que segue uma tendência de consumo baseada na sensorialidade e prazer, que 

destaca produtos étnicos, ou seja, produtos ligados a determinada cultura, novos sabores e 

texturas (BRASIL..., 2010), onde seu chef celebridade e proprietário, Alex Atala, busca inovar 

a partir de novas combinações de ingredientes brasileiros, muitas vezes desconhecidos pelos 

próprios brasileiros, proporcionando aos frequentadores do restaurante uma experiência, 

segundo ele, única e plena de brasilidade.  

 

Ademais, a alimentação, assim como seus rituais e celebrações, são assuntos de interesse não 

somente de estudiosos do consumo, mas também de áreas como a sociologia, a psicologia e a 

antropologia. Pesquisas ligadas ao tema têm crescido graças à cultura do consumo e ao advento 

da tecnologia, que facilitou a globalização dos costumes (KOZINETS; PATTERSON; 

ASHMAN, 2017) e possibilitou a ascensão e propagação dos chefs celebridade na mídia, 

principalmente em programas televisivos. De acordo com Rousseau (2012), a aura espetacular 

que envolve os chefs de cozinha transformando-os em celebridade é um fenômeno recente, 

localizado mais precisamente na segunda metade do século XX e criado pela mídia 

contemporânea, apesar de não ser em si um fenômeno novo (MENTINIS, 2017; MCDONALD, 

2015; FERRI, 2010; HANSEN, 2008; ADEMA, 2000; ESCOFFIER, 1987 ). Esse espetáculo, 

nomeado por ela como food media, envolve os consumidores com a promessa de torná-los 

melhores – cozinheiros, compradores, cidadãos e seres humanos – se conseguirem se igualar a 

esses chefs que parecem ser autoridades da vida na medida que se tornam autoridades da 

comida. E os consumidores, cada vez mais, aparentam precisar de ajuda desses chefs, uma vez 

que “muito do que vemos e ouvimos sobre comida agora parece ser uma intervenção social 

explícita” (JOHNSTON; BAUMANN, 2010, p. xxii, tradução nossa). Para a autora, a comida 

é um fetiche, e como fetiche, tira a atenção do consumidor para algo mais importante, como por 

exemplo, um engajamento crítico ou político mais amplo. Nesse sentido, a “coroação” de chefs 
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como celebridades faz muito sentido na medida em que transforma o apetite e o torna uma 

“fantasia, a mercadoria mais vendida nas economias de consumo” (JOHNSTON; BAUMANN, 

2010, p. xxv). 

 

No entanto, é importante ressaltar que o público do D.O.M. Restaurante é bem específico, são 

consumidores de alto poder aquisitivo que se dispõem a pagar em média R$ 500,00 por uma 

refeição, ou seja, esses comensais não estão em busca de algo casual que pode ser encontrado 

em outro restaurante, mas sim de experiências sensoriais e sinestésicas atreladas ao alimento 

que é servido. E é exatamente isso que é prometido por Atala (2008) em suas entrevistas e, por 

conta dessa ideia de experiência, os consumidores buscam seu D.O.M. Restaurante. 

 

A literatura mostra a relevância do tema experiência do consumo nas áreas de marketing e 

turismo em relação à satisfação do consumidor (LINE; HANKS; KIM, 2016),  aos 

determinantes que afetam a experiência através do conceito de cadeia de valor (CETIN; 

AKOVA; KAYA, 2014); à inter-relação entre satisfação e valor hedônico versus utilitário 

(JONES; REYNOLDS; ARNOLD, 2006); aos service encounter x service experience 

(VOORHEES et al., 2017); à qualidade da experiência do consumidor (PINTO; LEITE; 

VIEIRA, 2014); à contribuição do ambiente para promoção de experiências (SANTIAGO; 

LIMA; SÁ, 2013; ZOMERDIJK; VOSS, 2010; CARVALHO;  MOTTA, 2002; HIGHTOWER; 

BRADY; BAKER, 2002; BELK, 2003; BELK; COSTA, 1998), aos cenários temáticos de 

serviços (CARVALHO; MOTTA, 2002), aos serviços de hospitalidade (AZEVEDO 

BARBOSA et al, 2011), no entanto, de acordo com  Kranzbühler et al (2018) e Hwang e Seo 

(2016), ainda são poucos os estudos que se preocupam com a criação e a gestão das experiências 

do ponto de vista das organizações. 

 

Autores como Cetin, Akova e Kaya (2014), justificam as poucas pesquisas, inclusive nos 

campos de marketing e estratégia - que ressaltam a importância da gestão da experiência na 

diferenciação da marca e fidelização dos consumidores – devido à dificuldade de mensuração 

dos fatores hedônicos e emocionais do consumo, aspecto já apontado nos estudos de Holbrook 

e Hirschman (1982).  Já Hwang e Seo (2016) afirmam que se percebe uma ausência de artigos 

empíricos, principalmente sobre o que se considera uma experiência autêntica e como avaliar 

essa autenticidade, por se tratar de um fenômeno recente e posto em debate de fato somente nos 

últimos 15 anos. Para Kranzbühler et al. (2018), o fenômeno é limitado pela falta de clareza 
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conceitual, explicado por teorias diversas e fundamentado em conclusões empíricas 

divergentes2. 

 

Existem também pesquisas que analisam restaurantes de alta gastronomia a fim de investigar 

sua relação com a satisfação, confiança e lealdade dos consumidores (CHANG, 2013; BAHRI-

AMMARI et al., 2016), com a lealdade/fidelidade à marca (HWANG; HYUN, 2012; 

JAPUTRA; EKINCI; SIMKIN, 2014; PENG; CHEN, 2015; CHEN; PENG; HUNG, 2015), 

com o ambiente físico (JANG; NAMKUNG, 2009), com trabalho estético (TSAUR; LUOH; 

SYUE, 2015), com comportamento futuro do consumidor (BAHRI-AMMARI et al., 2016), 

porém não se encontram estudos que discutam o papel da mídia e da comunicação e sua  relação 

com chefs celebridades na criação e produção de experiências.  

 

Notamos, portanto, a ausência de pesquisas no campo dos Estudos Organizacionais que 

relacionem a comunicação midiática com a produção de experiências e as ferramentas utilizadas 

para essa construção, evidenciando, portanto, uma lacuna na literatura com a qual podemos 

contribuir. 

 

1.3  Estrutura do estudo 

 

O estudo está dividido em 5 capítulos, além dessa introdução. A segunda seção apresentará o 

referencial teórico sobre experiência e consumo, capitalismo comunicativo, mídia e comida; a 

terceira seção será dedicada à metodologia a ser utilizada, assim como a abordagem da 

pesquisa; na quarta seção detalharemos os achados da pesquisa e sua interpretação, incluindo o 

objeto que ilustrará o estudo – o D.O.M. Restaurante, na seção seguinte faremos uma discussão 

e, por fim, serão apresentadas as considerações finais, limitações da pesquisa e sugestões para 

pesquisas futuras. 

 

  

                                                           
2 Nessa pesquisa utilizaremos a expressão experiência de consumo, como tradução de consumption experience, 

termo cunhado por Holbrook e Hirshman em seus artigos publicados em 1982, como forma de diminuir a confusão 

gerada em torno do conceito, que será detalhado na seção 2 – Referencial Teórico. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Experiência e Consumo 

 

2.1.1  Panorama geral – o quarto setor da economia – a experiência como evolução do 
setor de serviços 

 

Na última década as organizações perceberam a necessidade de direcionar seus esforços em 

conquistar e manter a atenção dos consumidores a fim de permanecerem competitivas, frente a 

enorme gama de serviços ofertados através dos mais variados canais (VOSS; ROTH; CHASE, 

2008). Frente a esse cenário, pesquisadores passaram a voltar sua atenção ao caráter imaterial 

do consumo, trazendo à tona temas como emoções e experiências atrelados ao consumo. 

 

De acordo com Pine II e Gilmore (1998), a experiência é a evolução do setor terciário ou de 

serviços, portanto, o quarto setor da economia, denominado por eles de economia da 

experiência. Na economia da experiência “as pessoas trocam facilmente recursos valiosos como 

tempo, dinheiro, segurança física, social e psicológica por experiências emocionais e 

motivacionais” (ELLIS; ROSSMAN, 2008). Desta forma, o consumidor deixa de ser visto 

como puramente racional, demonstrando que o preço do produto/serviço explica somente uma 

parte do consumo, passando então, a levar em consideração também os aspectos experienciais 

da compra - aspectos hedônicos, simbólicos e estéticos (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982). 

Esse consumidor é exposto a possibilidades ilimitadas de consumo favorecidas pela mídia por 

meio do desenvolvimento tecnológico, que impulsiona o fluxo comunicacional e mistura o 

virtual com o real numa engrenagem movida pelo desejo de gozo excessivo e imediato 

(KOZINETS; PATTERSON; ASHMAN, 2017; FONTENELLE, 2018, no prelo). 

 

Na economia da experiência, há uma “comoditização” dos bens e serviços, desafiando as 

organizações a se engajarem internamente para criar e gerir experiências para seus 

consumidores, que passam a desejar algo além de commodities (fungíveis), bens (tangíveis), 

serviços (intangíveis) e ansiar pela experiência “memorável”. No entanto, apesar de Pine II e 

Gilmore (1998) terem reconhecido a existência de sensações e emoções nas experiências de 

consumo, elas ainda não eram identificadas como aptas a criar valor aos produtos, serviços e 

organizações. Somente a partir dessa identificação foram abertas novas frentes de negócios que 

se diferenciaram do setor de serviços (FONTENELLE, 2018, no prelo).  
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Neste novo contexto, frente a uma maior competição por mercados e consumidores, as 

organizações se veem compelidas a inovar, surgindo aqui a ideia de produção e venda da 

experiência. Por sua vez, os consumidores buscarão investir mais em experiências e menos em 

bens e serviços, ou seja, buscarão mais o “ser” do que o “ter” (GILOVICH; KUMAR; 

JAMPOL, 2015; SCHMITT, 1999; 2010), definindo o que Pine II e Gilmore (1998) chamaram 

de “progressão de valor econômico”, que demonstra a evolução da criação de valor de 

commodities para experiência (Figura 1). Aqui a economia da experiência é demonstrada a 

partir da evolução de preço: mercado � premium (eixo x) e da evolução de posição 

competitiva: indiferenciada � diferenciada (eixo y). 

                                            

Figura 1 – Progressão de Valor Econômico 

 
Fonte: Elaborado com base em Pine II e Gilmore, 1998. 

 

No entanto, de acordo com Gilovich, Kumar e Jampol (2015), a diferenciação entre o consumo 

de bens materiais e experiências ainda não é clara, mesmo o primeiro estando associado à 

obtenção de objetos materiais e o último associado a algum acontecimento vivenciado pelo 

indivíduo. Para eles, um objeto pode ser um meio para a realização da experiência (Ex. comprar 

a experiência de dirigir ao invés de comprar um carro), dificultando a clareza das pesquisas 

sobre o tema, já que a compra pode ser caracterizada em ambos os termos – material e 

experiencial. Esses autores afirmam que, do ponto de vista do consumidor, as experiências 

engrandecem as relações sociais, uma vez que suscitam menos comparações do que as 

aquisições materiais, além de formarem uma grande parte da identidade individual, 

proporcionando uma maior satisfação. 

 

Para Lipovetsky e Serroy (2010), o excesso de informação disponibilizado pela mídia nesse 

novo cenário pode causar uma certa desorientação no consumidor que busca apoio nesses 

(y) 

(x) 
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veículos para ser orientado sobre como agir. Dessa forma, entende-se que a mídia é parte 

fundamental da cultura do consumo, promovendo a busca infinita pelo prazer, fazendo com que 

o desejo de possuir algo se mantenha vivo, independentemente de se possuir ou não o objeto 

desejado (BAUMAN, 2001; FINKELSTEIN, 2014). Como diz o provérbio português de autor 

desconhecido, “o melhor da festa é esperar por ela” e o sonho e o desejo envolvidos em todo o 

processo. Nessa lógica, qualquer tipo de experiência também se transforma em mercadoria 

(FINKELSTEIN, 2014). 

 

Desse modo, as organizações devem se preparar para a produção de experiências a fim de 

permanecerem competitivas no mercado. Pine II e Gilmore (1999; 2000) sugerem que as 

organizações surpreendam seus consumidores por intermédio de elementos que mantenham 

uma oferta excitante e atraente, uma experiência pela qual valha à pena pagar (até mesmo altas 

somas de dinheiro) e transformem objetos e serviços considerados comuns, em experiências 

memoráveis. Para isso propõem que a organização crie e produza a experiência como um 

espetáculo de teatro e, para tanto, todos trabalhem com um único objetivo, demonstrando que 

“a gestão da experiência não é apenas uma questão de marketing, mas também um assunto para 

a gestão de recursos humanos” (SCHMITT, 2010, p. 90, tradução nossa). 

 

Uma vez contextualizada a experiência como evolução do setor de serviços, consideramos 

necessário conceituá-la de acordo com os diferentes campos de conhecimento dentro das 

ciências sociais aplicadas, principalmente da Administração.  

 

2.1.2  O que é experiência? 

 

O termo experiência é complexo e pode ser analisado por diferentes perspectivas teóricas e 

metodológicas (AZEVEDO BARBOSA, 2006; LASH, 2006) em diversos campos do 

conhecimento como a sociologia, a filosofia, a antropologia, a psicologia e a administração. 

 

De acordo com Almeida (2012), a palavra experiência tem origem etimológica no latim experiri 

e significa provar, experimentar. O termo experiência se desdobra em: 

 

“‘ex’, do exterior, do exílio, do estranho, do êxtase e ‘per’ de percurso, do 
passar através, da viagem, de uma viagem na qual o sujeito da experiência se 
prova e se ensaia a si mesmo. Em ‘experiri’ está o ‘periri’, o ‘periculum’, o 
perigoso, o risco. O perigo do provar-se e voltar-se para si mesmo nos remete 
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a pensar a experiência como um campo único para cada indivíduo”. 
(ALMEIDA, 2012, p.73). 

 

Para a ciência, a experiência é similar ao experimento, baseada em fatos e dados que podem ser 

generalizados. Na filosofia, define-se experiência como uma provação que transforma o 

indivíduo e que se ganha quando algo que aconteceu se transforma em conhecimento. Já no 

contexto da sociologia e da psicologia, trata-se de uma atividade subjetiva e cognitiva que 

permite ao indivíduo se desenvolver (AZEVEDO BARBOSA, 2006). Para o sociólogo Don 

Slater (2002), a experiência está fortemente vinculada ao consumo que, com o predomínio da 

informação e da mídia, começa a se tornar mais importante, no entanto, não se trata de um 

comportamento observado e narrado posteriormente (CARÙ; COVA, 2003) e sim algo que 

necessita ser vivenciado pessoalmente para um completo entendimento. 

 

O verbo experienciar remete a uma ação de aprendizagem, a algo que resulta em uma resposta 

aprendida. Já o substantivo ‘experiência’ ressalta o caráter inesperado do vocábulo, com uma 

conotação de novidade, de algo imprevisível (PALMER, 2010). O termo experiência pode ser 

utilizado ao se referir a algo já passado (conhecimento adquirido ao longo do tempo) ou a algum 

acontecimento, percepção ou sentimento em andamento (SCHMITT, 2010). 

 

Na Administração, o conceito de experiência se evidenciou a partir dos estudos de Hirschman 

e Holbrook (1982) e Holbrook e Hirschamn (1982), na área de marketing, sobre os aspectos 

hedônicos e experienciais do consumo, demonstrando uma nova forma de consumo com ênfase 

nas características simbólicas dos produtos/serviços, ou seja, no imaterial, e na adequação do 

consumidor frente a esse novo cenário. Essa tendência, segundo Fontenelle (2018, no prelo; 

2017; 2015) resultou de um espírito de época que marcou o final da década de 1970 e a década 

de 1980, a denominada “virada cultural”, que levou as organizações a focar no consumo e na 

gestão de suas marcas. 

 

No entanto, mais do que um conceito, Holbrook e Hirshman (1982) propuseram uma categoria3 

associada a uma perspectiva fenomenológica que considera o consumo como um estado de 

consciência, levando em conta significados hedônicos, simbólicos e estéticos. Enfatizaram a 

importância do prazer nessa visão experiencial, associando à experiência de consumo uma 

                                                           
3 O termo categoria foi utilizado no sentido de classe em que se dividem as ideias ou termos. Fonte: 
https://www.dicio.com.br/categoria/, acessado em 07 de maio de 2018. 
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satisfação que remete a algo mágico e extraordinário (FONTENELLE, 2018, no prelo, grifo 

nosso). 

 

Nessa pesquisa iremos nos ater à experiência de consumo de um serviço específico, a alta 

gastronomia. Uma experiência de serviço, de acordo com Vasconcelos et al. (2012), é um 

fenômeno de origem sistêmica e que se processa individualmente, gerando aprendizados e 

emoções que medeiam a relação do consumidor com a organização. Não nos aprofundaremos 

na questão da diferenciação em relação à qualidade da prestação de serviços e utilizaremos o 

conceito de experiência de consumo adotado por Holbrook e Hirshman (1982), onde a 

experiência é vista como uma ocorrência pessoal e emocional em andamento, portanto 

presente, que interage com situações já vivenciadas, fundada na interação com estímulos de 

produtos e serviços consumidos. Essa conceituação é reforçada pelo argumento de Pullman e 

Gross (2003) que estabelece que as experiências são intrinsicamente pessoais e emocionais, 

portanto, abrangem interpretações individuais de situações vivenciadas, de acordo com o 

histórico cultural, experiências anteriores e traços de personalidade de cada indivíduo. Em 

outras palavras, dificilmente mais de uma pessoa terá a mesma experiência, uma vez que estão 

ligadas intimamente à emoção e são individuais. 

 

Apesar de aceitarmos o fato de que as experiências são individuais, o foco desse trabalho está 

nas experiências produzidas pela organização, ou seja, como a organização cria a ideia de 

experiência que será comprada pelo consumidor. No caso do D.O.M. Restaurante, procuramos 

mostrar que essa ideia se constrói em torno das preocupações ambientais, da relação ética e 

sustentável entre produtores e consumidores e do momento histórico cultural de valorização de 

ingredientes regionais, a brasilidade proposta pelo chef Alex Atala. A ideia de experiência de 

consumo é construída através da mídia e essa construção é facilitada por estar inserida no 

contexto do capitalismo comunicativo. 

 

2.1.3   Experiência de consumo e consumo de experiência 

 

Durante muito tempo o consumo foi visto como racional, tendo por base a necessidade e 

utilidade dos produtos, porém, nas últimas décadas, autores como Holbrook e Hirshman (1982) 

passaram a falar mais sobre experiência de consumo e abrindo o campo para a discussão de que 

o desejo de consumir não é inerente ao ser humano e sim historicamente construído 
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(FONTENELLE, 2017), independe das necessidades humanas (CHEN; PENG; HUNG, 2015; 

PENG; CHEN, 2015), da utilidade dos produtos ou recursos disponíveis. 

 

“...diretamente influenciado pela interação com o sistema cultural e simbólico 
envolvido no fluxo da vida social cotidiana (...) todo o processo de consumo, 
incluindo o das experiências, serve para moldar comportamentos, relações 
sociais, estilos de vida, padrões de consumo, além da própria identidade e 
autoconceito do indivíduo.” (PINTO; LARA, 2011, p. 48).  

 

De acordo com Fontenelle (2017), a experiência de consumo, no contexto da cultura do 

consumo, esteve inicialmente atrelada a um objetivo final que é a aquisição da mercadoria, do 

produto físico. Até mesmo as lojas começaram a ser projetadas para estimular o desejo de 

compra, desde suas fachadas suntuosas, até sua arquitetura interior, sons, aromas, iluminação e 

vitrines, mostrando que já havia embutida aí uma venda de experiência atrelada ao produto. 

Para a autora, a experiência de consumo surge com a cultura do consumo, nas décadas finais 

do século XIX, caracterizada por uma transformação nas mentalidades oriunda de duas grandes 

revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Política, burguesa, causando uma mudança 

no ethos vigente (FONTENELLE, 2017). Até então, a produção e o consumo podiam ser lidos 

à luz da fábula da cigarra e da formiga de Esopo, onde a produção era vista como algo 

significativo, enquanto o consumo tinha uma conotação negativa, remetendo a algo leviano, e 

fútil, superficial, “vício ou doença que precisa de cura” (ROCHA; FRID; CORBO, 2016, p. 

14).  Era essa mentalidade que mudaria com o surgimento das lojas de departamento, criadas 

para escoar o excesso produzido pelas indústrias durante a Revolução Industrial. Essas lojas 

promoviam espetáculos, ambientações e cenários que estimulavam o imaginário e fantasias dos 

consumidores e, assim, impulsionavam o consumo. Era a cultura do consumo se formando na 

prática, porém ainda não como conceito (FONTENELLE, 2017). 

 

As lojas de departamento da segunda metade do século XIX eram consideradas como: 

 

“...um ‘paraíso do consumo’ no qual todos os sonhos e desejos se 
materializam, o grande magazine buscava proporcionar à sua clientela, 
principalmente às damas burguesas, toda a sorte de bens investidos de 
propriedades mágicas” (ROCHA; FRID; CORBO, 2016, p. 11). 

 

E o consumidor, envolvido por essa aura de encantamento, fez dessas lojas e, mais recentemente 

dos shoppings centers, lugares de contemplação, lazer e de consumo, que passaram, então, a 

ser frequentados em grupos, em família e para gerar interação social, pois o consumidor não ia 
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mais até eles somente para consumir rapidamente algo necessário e sim para se deixar envolver 

pelo desejo da compra, para viver uma “experiência de consumo”. 

 

“Os consumidores estão sempre engajados em ações de olhar, enxergar, 
observar e notar objetos e outras pessoas, em um processo de voyeurismo e 
exibicionismo aceitáveis e bastante evidentes (...)” (CARVALHO; MOTTA, 
2002, p. 59, grifo do autor).  

 

A cultura do consumo passou a impor um outro ritmo à sociedade. De forma contrária ao 

autocontrole e adiamento da recompensa pelo trabalho árduo, pensamento adquirido com a 

Revolução Industrial, na segunda metade do século XX as pessoas passaram a expor seus 

sentimentos e emoções e se permitiram viver uma era de excessos (FONTENELLE, 2017). A 

partir daqui o consumidor não poderia mais ser visto apenas como um ser racional e suas 

emoções passariam também a ser levadas em consideração no processo de consumo. 

 

Em 1971, Alvin Tofler, em seu livro Future Shock, já falava sobre a “indústria da experiência”. 

Nesta época ele previa o surgimento de uma nova forma de economia que propiciaria algum 

tipo de recompensa emocional aos consumidores, e o consumo seria cada vez mais dirigido 

para as satisfações estéticas e sensoriais. No entanto, foi somente na década de 1980 que 

Hirschman e Holbrook (1982) e Holbrook e Hirschman (1982) iniciaram um debate e cunharam 

o termo consumption experience4, apesar de reconhecerem posteriormente que esse conceito já 

havia sido discutido por outros autores (HOLBROOK, 2006; FONTENELLE, 2018, no prelo). 

A partir desses estudos, os aspectos hedônicos, a busca de fantasias, sentimentos e diversão 

passaram a ser destacados e as experiências vendidas como um valor agregado, um “algo a 

mais”.  

 

Contudo, de acordo com Fontenelle (2018, no prelo), os artigos de Hirschman e Holbrook 

(1982) e Holbrook e Hirschman (1982) não destacaram o contexto histórico da década de 1980, 

mas propuseram que uma determinada classe de produtos estaria mais apta a gerar um maior 

envolvimento emocional como, por exemplo, os festivais de rock e a arte. E a partir disso, 

acabaram por gerar uma justaposição de dois conceitos ao darem ênfase ao consumo de bens 

imateriais - a experiência de consumo, que é inerente a qualquer tipo de consumo, e o consumo 

de experiência, uma fase mais avançada da experiência de consumo, onde a própria experiência 

é consumida no lugar do objeto material. Na tentativa de diferenciar esses conceitos, alguns 

                                                           
4 Nesse trabalho utilizaremos o termo experiência de consumo como tradução de consumption experience. 
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autores como Carù e Cova (2003) propuseram o termo consumer experience, para evidenciar 

as experiências vividas diariamente, porém na visão de Holbrook (2006) o termo experiência 

de consumo já englobava toda “nossa experiência de vida, embora o autor reconheça que a 

categoria acabou sendo apropriada para fins puramente comerciais” (FONTENELLE, 2018, no 

prelo, p. 6). 

 

Frente a esse cenário, o consumidor deixava de ser passivo para se tornar mais ativo na medida 

em que tinha a possibilidade de contribuir para a cocriação de sua própria experiência, 

envolvendo-se de forma mais emocional no consumo. Reforçando essa afirmação: 

 

“O consumidor passa a ser visto como um indivíduo emocionalmente 
envolvido no processo de consumo, no qual os aspectos multissensoriais, 
imaginários e emotivos são procurados e apreciados” (AZEVEDO 
BARBOSA, 2006, p. 3). 

 

Como citado anteriormente, Pine II e Gilmore (1998) enxergaram esse processo como um 

quarto setor da economia, chamado de economia da experiência. Esses autores argumentaram 

que uma experiência não precisaria estar, necessariamente, atrelada a um produto ou serviço, 

porém, seria importante que atendesse às necessidades do consumidor e extrapolasse a mera 

função do produto/serviço, para se tornar memorável. Nesta fase, o consumidor já não se 

importaria se a experiência seria simulada ou real, desde que fosse capaz de oferecer algo que 

remetesse à aventura, ao prazer (TOFLER5, 1971, p. 189 apud FONTENELLE, 2017) efêmero 

(ou a alguma outra emoção que corresponda aos seus anseios) e ao mesmo tempo duradouro, 

pois poderia se renovar a todo momento, a cada nova experiência. Passariam a investir seu 

tempo e dinheiro, outrora investidos somente em produtos e serviços, no consumo dessas 

experiências.  

 

As organizações que tentam fazer com que seus clientes vivam experiências desse tipo têm, 

portanto, o desafio de oferecer um diferencial, algo considerado extraordinário e proporcionar 

o cenário perfeito para a interação do consumidor, pois para que a experiência se realize, o 

consumidor deve se transformar em ator, ser cocriador de sua própria experiência e considerar 

esse processo como válido o suficiente para que ele possa se apropriar (AZEVEDO BARBOSA, 

2006). 

                                                           
5 TOFLER, Alvin. Future shock. New York: Bantam Books, 1971, p. 189. 
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Em sua revisão bibliográfica sobre componentes da experiência, Gentile, Spiller e Noci (2007) 

argumentam que a experiência é oriunda da interação entre a organização, através de seus 

produtos e/ou serviços, e o consumidor, e essa interação é responsável por uma reação pessoal, 

proporcionando ao consumidor um envolvimento em diversos níveis – racional, sensorial, físico 

e espiritual. Para eles: 

 

“Experiências não são meros julgamentos de valor sobre um produto ou 
marca; elas incluem sensações, sentimentos, percepções e respostas 
comportamentais desencadeadas por estímulos específicos no ambiente do 
consumidor [...] A experiência não presume um estado motivacional. 
Experiências podem acontecer quando os consumidores não demonstram 
interesse ou têm uma conexão pessoal com a marca [...] Experiências não 
precisam ser necessariamente surpreendentes; elas podem ser esperadas ou 
inesperadas” (SCHMITT, 2010, p. 64-65, tradução nossa). 

 

A literatura aponta que os aspectos emocionais e sensoriais são fundamentais para o 

entendimento das percepções na experiência de consumo (HIRSHMAN; HOLBROOK, 1982; 

HOLBROOK; HIRSHMAN, 1982; ARNOULD; PRICE, 1993; LADHARI; SOUIDEN; 

DUFOUR, 2017), têm uma forte influência no contexto do consumo hedônico (HIRSHMAN; 

HOLBROOK, 1982; LADHARI; SOUIDEN; DUFOUR, 2017) e servem de motivação 

primária a esse tipo de consumo, além de facilitar sua compreensão. A visão experiencial do 

consumo reconhece o consumidor como um ser que pensa e sente (ARNOULD; PRICE, 1993; 

HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982; HWANG; SEO, 2016; LADHARI; SOUIDEN; 

DUFOUR, 2017, grifo nosso). Portanto, é importante que as organizações apreciem o lado mais 

simbólico e emotivo do consumo, o lado da experiência, que inclui elementos hedônicos, 

fantasia e emoções (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982; HIRSHMAN; HOLBROOK, 1982; 

HOOLBROOK et al., 1984; PINE II; GILMORE, 1998, 1999; GILMORE; PINE II, 2002), já 

que o ato de consumir se dá por razões variadas e que, muitas vezes, vai além das necessidades 

básicas de quem consome (CHEN; PENG; HUNG, 2015; PENG; CHEN, 2015).  

 

Assim, é importante que a ideia de valor proporcionado pelas experiências continue existindo 

na mente do consumidor no longo prazo, mesmo que o objeto experiencial se extinga após a 

performance. É para essa característica fundamental das experiências que as organizações 

devem se ater caso queiram entrar ou permanecer nesse mercado (HIRSHMAN; HOLBROOK, 

1982; HOLBROOK; HIRSHMAN, 1982; PULLMANN; GROSS, 2003). 
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2.1.4  Organizações como produtoras de experiências 

 

A experiência se tornou um dos meios para se compreender as sociedades pós-industriais, 

(LANIER; RADER, 2015) e as organizações contemporâneas podem ser projetadas e preparar 

seu ambiente interno para a produção eficaz de experiências através de alguns elementos 

considerados indispensáveis (PULLMAN; GROSS, 2003; VOSS, 2004).  

 

Segundo autores como Poulsson e Kale (2004) e Högstrom, Rosner e Gustafsson (2010), existe 

uma diferença entre organizações prestadoras de serviço e aquelas que criam e produzem 

experiências. Poulsson e Kale (2004, p. 271, tradução nossa) afirmam que o serviço é algo feito 

para o consumidor (em seu corpo e/ou propriedade) ou em seu nome, como por exemplo, ir ao 

dentista. Já a experiência é algo que entretém, educa ou engaja o consumidor e que tem como 

essência “apenas o que acontece entre o cliente e o provedor de experiência naquela fase de 

consumo prolongada e intensificada, além da memória do encontro”. Högstrom, Rosner e 

Gustafsson (2010) reforçam a importância do ambiente, dos funcionários da organização e 

principalmente do engajamento e interação do consumidor na criação da experiência. Faché 

(2000) sugere que as organizações criem condições para que cada consumidor cocrie sua 

própria experiência. Em outras palavras, “uma experiência é o resultado da interação entre um 

sujeito (o consumidor), um objeto (o provedor da experiência) e a cocriação da ação de ambos” 

(HÖGSTROM; ROSNER; GUSTAFSSON, 2010, p. 217, tradução nossa).  

 

Segundo Voss (2004), são cinco os elementos primordiais para gerir experiências: a) gerir as 

experiências como peças de teatro; b) usá-las para construção do valor da marca; c) utilizá-las 

como forma de equilíbrio entre controle e espontaneidade; d) usá-las como pano de fundo para 

o gerenciamento de conflito entre a criatividade e o negócio; e) utilizar métricas, a partir das 

experiências, para a garantia de retorno e retenção de consumidores (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Elementos primordiais para gerir experiências 

EXPERIÊNCIAS COMO: CARACTERÍSTICAS 
 

Peças de teatro 

Onde o ambiente é o palco, as mercadorias e acessórios são os 
adereços e o staff são os atores. Os funcionários precisam estar 
engajados na ‘teatralidade’ como um modelo e não uma 
metáfora (PINE II; GILMORE, 1999). 

Construção de valor da marca 
Experiências utilizadas como ferramentas poderosas na 
construção da relação entre o consumidor e a marca, devido à 
sua natureza altamente participativa e emocional. 
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Equilíbrio entre controle e espontaneidade 

Controle para manter a integridade da organização, porém sem 
limitar as oportunidades. A espontaneidade (surpreender o 
consumidor através de elementos teatrais ou encorajar sua 
interação com a experiência, a fim de aumentar o 
envolvimento) e a surpresa podem ser elementos usados para 
aumentar a satisfação do consumidor e, consequentemente, a 
interação entre o consumidor e a marca, aperfeiçoando a 
experiência. 

 Pano de fundo para o gerenciamento de 
conflito entre a criatividade e o negócio 

Ser tolerante ao erro na execução de ideias e ações. 

Garantia de retorno e retenção de 
consumidores 

Desenvolvimento de métricas e avaliações apropriadas 

Fonte: Elaborado com base em VOSS, 2004. 
 

De acordo com Kranzbühler et al. (2018),  embora o conceito de experiência de consumo tenha 

surgido como uma compreensão holística, os estudos sobre o tema seguem duas abordagens 

distintas – a perspectiva do consumidor e a perspectiva das organizações, e essa distinção pode 

não ter uma consequência teórica muito positiva, uma vez que não se pode prever se o 

consumidor vivenciará a experiência pretendida pela empresa, da mesma forma que uma 

experiência memorável do ponto de vista do consumidor pode não impactar positivamente a 

organização. Enquanto as pesquisas com base na perspectiva da organização analisam quais os 

caminhos para se desenhar e gerir as interações entre a organização e seus consumidores, ou 

até mesmo como o ambiente físico e os empregados impactam essa relação, sob a perspectiva 

do consumidor, o foco está em questões que vão além do controle da organização, como por 

exemplo outros consumidores e motivações individuais.  

 

Para Pine II e Gilmore (1998), na era da economia da experiência, o sucesso de uma organização 

está na criação de experiências para os consumidores. Segundo esses autores, para se criar a 

experiência, a organização deve utilizar intencionalmente seus recursos e engajar 

individualmente seus consumidores para que vivenciem algo memorável. Entendemos, então, 

que a experiência é criada e gerida pela organização, não algo que fica sob a responsabilidade 

do consumidor. Reforçando esse argumento, Hwang e Seo (2016, p. 2221, tradução nossa) 

afirmam que “uma boa experiência é possível quando o processo de experiência do consumidor 

é eficientemente e efetivamente gerido”. Autores como Prahalad e Ramaswamy (2004) 

ressaltam a importância da interação entre a organização e o consumidor e, segundo essa 

abordagem, uma experiência única, geradora de valor tanto para organização quanto para o 

consumidor, só pode ser vivenciada quando é cocriada entre ambos (CARÙ; COVA, 2003; 

2007; CHATHOTH et al., 2016; HWANG; SEO, 2016), em busca da criação de produtos, 

serviços ou experiências únicos (HWANG; SEO, 2016). 
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Diante da necessidade de criar valor a seus consumidores as organizações, através da 

experiência, procuram conhecer as expectativas desses indivíduos e buscam um engajamento 

interno não só para promovê-las como para criar desejos de consumo, tomando a comunicação 

e a mídia como ferramentas fundamentais dessa construção (MARTÍN-BARBERO, 2006; 

SODRÉ, 2006).  O desafio das organizações passa a ser a experiência como algo a ser 

construído e gerido.  (ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 1993; BERRY; CARBONE; 

HAECKEL, 2002).   

 

Segundo Gabriel (2012), o gestor de hoje deve se preocupar mais com a marca, com a 

experiência promovida ao consumidor, com a gestão de significado, imagens e emoções do que 

com técnicas mais racionais de Marketing e Vendas. O foco principal, na cultura de consumo 

contemporânea, é o subjetivo, o imaterial. O sistema capitalista contemporâneo tomou conta de 

esferas como a própria cultura, transformando tudo em mercadoria (FONTENELLE, 2015; 

MORAES, 2006). Nesse contexto, as relações sociais tornam-se mais importantes que o próprio 

objeto produzido (MUMBY, 2016).  

 

As novas tecnologias, principalmente a internet, facilitam a comunicação entre a organização e 

seus consumidores, ampliam o mercado de formas antes inimagináveis e transformam 

consumidores em coprodutores das inovações, da informação, da comunicação e de suas 

próprias experiências (KOZINETS; PATTERSON; ASHMAN, 2017; MUMBY, 2016; 

MORAES, 2013; BOUTANG, 2011). Aqui não somente o consumo evidencia o imaterial, mas 

também a forma de produção, na medida em que os consumidores têm seu trabalho, 

conhecimento e criatividade apropriados pelas organizações (DEAN, 2005; 2013). Em outras 

palavras, o que produzem é imediatamente consumido por eles próprios (Ex. Waze, Facebook) 

enquanto têm seus dados e hábitos monitorados (KOZINETS; PATTERSON; ASHMAN, 

2017). Neste cenário, a comunicação e o marketing passam a ser um elemento fundamental na 

organização, já que priorizam o simbolismo e a palavra, apelam para aspectos hedônicos, 

estéticos, emocionais, facilitando a relação social entre os atores envolvidos, criando valor a 

partir do que se entende como senso comum (MUMBY, 2016; THERBORN, 1980). A mídia, 

frente a esse cenário, é uma ferramenta fundamental das organizações, uma vez que é passível 

de ressignificar a realidade e direcionar a opinião pública (SODRÉ, 2006; MARTIN-

BARBERO, 2006). 
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Citando um exemplo específico relacionado ao nosso objeto/fenômeno de pesquisa, o 

restaurante de alta gastronomia, o chef de cozinha pode ser visto como uma figura de ficção 

enraizada, pela mídia, na imaginação dos consumidores, que os atrai e fascina (DION; 

ARNOULD, 2012; 2016). Para que um chef assuma o caráter de celebridade, a mídia exerce 

um papel essencial promovendo um espetáculo que envolve os consumidores com a promessa 

de torná-los semelhantes a esses chefs (ROUSSEAU, 2012) ou ainda que os faça ter a ilusão de 

atingir determinado status social almejado por muitos numa sociedade altamente competitiva 

como a sociedade contemporânea. Muitas vezes esses chefs são retratados como um alquimista 

com conhecimento e sensibilidade artísticas, cuja persona é construída por roupas e ambientes 

específicos que se tornam uma extensão dos seus restaurantes, permitindo uma identificação 

imediata entre o chef e a experiência oferecida (ARVIDSSON, 2005; KELLNER, 2006; 

MORANDIN; BAGOZZI; BERGAMI, 2013). A imagem do chef deve ser amplamente 

divulgada e compartilhada na mídia para que haja aceitação. Independentemente de sua 

habilidade como cozinheiro, ele precisa ser acolhido pela audiência e a aceitação, segundo Dean 

(2005), está ligada à popularidade, penetração e construção da identidade de mídia de marca. 

 

Em seu livro sobre chefs britânicos, Ashley et. al (2004) afirmam que os “chefs precisam ser 

entendidos dentro de uma maior sinergia de mídia, um termo que se refere à forma pela qual, 

através da diversificação, a indústria da mídia pode aumentar a exposição de uma celebridade”. 

Para os autores, os chefs celebridade são uma espécie de “pacote de entretenimento” (ASHLEY, 

2004, p. 175, tradução nossa), uma tendência atual onde não somente as habilidades de 

cozinheiro estão em foco (SCHOLES, 2011). 

 

Como será exposto na próxima seção, o capitalismo do século XXI, nomeado como capitalismo 

comunicacional (DEAN, 2013; 2005), favorece a criação e produção de experiências pelas 

organizações, visto que tem em seu núcleo a informação, a comunicação, o consumo excessivo 

de imagens e o foco no imaterial, seja no trabalho ou no consumo, possibilitados pelo 

desenvolvimento das novas tecnologias digitais/virtuais. 

 

2.2  Capitalismo comunicativo: uma definição possível para o capitalismo do século XXI 

 

2.2.1  Contextualizando o capitalismo comunicativo 
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As últimas décadas do século XX foram marcadas por inúmeras mudanças que levaram a uma 

série de discussões relacionadas à emergência de uma nova forma de capitalismo, oriundo da 

terceira revolução industrial, a revolução tecnológica) e ao surgimento de uma sociedade da 

informação (GILL; PRATT, 2008). Frente a essas mudanças, o capitalismo contemporâneo 

passa a ser designado a partir de diferentes termos, como por exemplo, capitalismo 

comunicativo (DEAN, 2005; 2013), capitalismo cognitivo (PRADO; PRATES, 2017; 

BOUTANG, 2011; BROPHY, 2011; NEGRI, 2008; MORINI, 2007; DYER-WITHEFORD, 

2005), tecnocapitalismo (KOZINETS; PATTERSON; ASHMAN, 2017; KELLNER, 2006), 

capitalismo informacional (PEREIRA, 2017; FUCHS, 2011; GILL; PRATT, 2008), economia 

digital (TERRANOVA, 2000; BARBROOK, 1997; TAPSCOTT, 1996); era da informação 

(CASTELLS, 2006), sociedade da informação, sociedade do saber ou do conhecimento 

(MATTELART, 2006), sociedade de infoentretenimento (KELLNER, 2006).  

 

Para Pereira (2017), a virada do milênio permitiu um amadurecimento dessa fase do 

capitalismo, que trouxe à tona sistemas de comunicação e informações mais desenvolvidos e 

popularizou as redes sociais, impulsionando novos modelos de negócio. Nessa fase, a 

composição, tanto do trabalho quanto do consumo passa a ter como base a comunicação, as 

identidades, os significados e as formas de se relacionar com o outro; as relações sociais se 

tornam tão importantes, senão mais do que o objeto em si (MUMBY, 2016, grifo nosso). É o 

capitalismo contemporâneo constituído de palavras, signos e imagens (LAZZARATO, 2004).  

 

Essa evolução do capitalismo sucede a fase industrial, baseada na produção em massa e na 

acumulação de bens e trabalho material e tem em seu âmago a acumulação do conhecimento e 

da criatividade (capital imaterial), que se tornam centrais na geração do lucro. Trata-se de uma 

revolução não somente na produção, mas também na divisão do trabalho, onde os consumidores 

tornam-se coprodutores (em tempo real) das inovações e da comunicação possibilitadas pela 

ciência e, principalmente, pela tecnologia (BOUTANG, 2011). 

 

Esse tipo de capitalismo tem como premissa a informação, a comunicação e a apropriação do 

conhecimento (BOUTANG, 2011; NEGRI, 2008; CASTELLS, 2006; DYER-WITHEFORD, 

2005), a partir de elementos emocionais e relacionais (MORINI, 2007), no qual o conhecimento 

humano passa a ser comunicado e compartilhado em rede (FUCHS, 2011; KELLNER, 2006).   
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A tecnologia associa um novo modo de produção “que se alimenta de imagens com 

inacreditável potência persuasiva” (MORAES, 2006, p.34) a um novo modo de comunicação, 

transformando assim, o conhecimento em força produtiva, enfatizando o intelecto, onde a 

diferenciação e divisão do trabalho são excessivas em detrimento da especialização e da 

qualidade (MARTÍN-BARBERO, 2006). Aqui o foco é a rede e não o desempenho individual 

(BOUTANG, 2011). O capitalismo comunicativo leva em conta não somente a apropriação da 

criatividade das pessoas a partir da tecnologia, mas também o monitoramento de redes de 

relacionamento entre organização e consumidores (KOZINETS; PATTERSON; ASHMAN, 

2017; DEAN, 2005). No entanto, apesar da essência dessa fase do capitalismo ser o imaterial, 

a literatura reforça que o material não deixa de existir, apenas sai do protagonismo da estratégia 

organizacional por conta da globalização, que pulveriza os limites territoriais do trabalho 

(KOZINETS; PATTERSON; ASHMAN, 2017; MUMBY, 2016; MORAES, 2013; 

BOUTANG, 2011) e do consumo, mudando a forma de enxergar e viver nesse novo mundo 

(PEREIRA, 2017) em busca da unificação “em torno de uma hipotética vontade geral” 

(MORAES, 2006, p. 11).  

 

O termo capitalismo comunicativo, segundo Dean (2013), é utilizado para “designar a formação 

ideológica contemporânea que está presente na fusão hegemônica do discurso da nova 

economia e da democracia participativa” (DEAN, 2013, min: 0:34) do século XXI, onde as 

mídias contemporâneas criam uma ilusão de que todas as vozes são igualmente importantes e 

ouvidas. Segundo a autora, o capitalismo se apropria da comunicação de tal forma que exclui 

seu caráter crítico social, uma vez que nele o valor das mensagens depende mais da circulação 

do que do seu conteúdo; há um declínio da eficiência simbólica dessas mensagens, visto que 

existe uma certa dificuldade de reaplicação de símbolos de um contexto para outro  e, por fim, 

intensifica o caráter reflexivo da comunicação, de forma que sempre há uma opção de busca, 

até enquanto durar a curiosidade do indivíduo, impedindo que se estabeleça o que é ou não 

adequado, uma vez que não há critérios para tal análise. 

 

Através do capitalismo comunicativo, idealiza-se o acesso, a transparência, a inclusão e a 

participação, diminuindo a impressão de desigualdade da comunicação. No entanto, como Dean 

(2005; 2013) argumenta, esse sistema, ao mesmo tempo em que prega uma visão democrática 

da comunicação, acaba por reforçar a condição de desigualdade que contesta, uma vez que os 

indivíduos, quando envolvidos nessas redes que a autora descreve como de abundância, 

participação e totalidade, têm sua criatividade apropriada e produzem gratuitamente 
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informações enquanto são vigiados pelas organizações. Essa é uma forma de enriquecer poucos 

(organizações) enquanto se mantém a audiência sob controle (MORAES, 2013; DEAN, 2005) 

através do monitoramento das redes (KOZINETS; PATTERSON; ASHMAN, 2017). 

 

Neste estudo utilizaremos o termo capitalismo comunicativo para designar o capitalismo do 

século XXI por destacar a comunicação em sua nomenclatura, visto que é um fator 

preponderante dessa mudança de fase do capitalismo e não abordaremos a questão crítica mais 

ampla, que envolve democracia e trabalho, compreendida no conceito. O enfoque será na 

importância da comunicação dentro da organização como forma de produzir experiências aos 

consumidores e também na construção de consumidores para essas experiências.  

 

Um ponto estratégico do capitalismo do século XXI, portanto, do capitalismo comunicativo, é, 

segundo Prado e Prates (2017, p. 13), a comunicação voltada para o consumo, que norteia a 

vida “a partir dos regimes de programação em direção do aumento do capital do eu 

empreendedor de si próprio”, onde os objetos são envolvidos por uma aura de encantamento e 

que muitas vezes deixam de lado a sua funcionalidade para serem apenas consumidos. Debord 

(2017) descreve essa fase do capitalismo como um circuito espetacular desintegrado e 

interconectado, onde as mídias asseguram uma espécie de ruído eterno, porém irrelevante, que 

segue uma lógica de contagem, não importando a qualidade do que é dito ou a utilidade do 

objeto. Com isso, há uma perda da eficiência do simbolismo das mensagens e um aumento na 

relevância do uso de imagens, uma vez que estas rompem as barreiras da linguagem (DEAN, 

2013). As organizações passam a trabalhar através da comunicação (HILL, 2015) que deixa de 

ser apenas uma dentre as muitas atividades internas à organização para se tornar sua principal 

força criadora e sustentadora, ou seja, uma parte que constituirá o todo (SCHOENEBORN;  

KUHN; KÄRREMAN, 2018). Nesse mesmo contexto, Flyverbom e Reinecke (2017) afirmam, 

em seu artigo que revisita a teoria crítica de Debord sobre a produção contemporânea dos 

espetáculos, que as organizações estão no cerne da produção do espetáculo e que estimulam o 

consumo através do entretenimento, das marcas, da publicidade e da mídia, já que as imagens 

não são imparciais, são fabricadas. As organizações, segundo esses autores, investem muito 

tempo e recursos em comunicação para impressionar a audiência e gerir essas impressões que, 

de acordo com Debord (2017) servem para manipular os espectadores e trazer à tona somente 

o que querem que seja mostrado. Segundo Martín-Barbero (2006), o capitalismo comunicativo 

em si carrega o DNA de agente controlador e tem a mídia como ferramenta.  
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No capitalismo comunicativo o espetáculo torna-se interativo e integrado, e gerir nessa lógica 

é fazer uso da habilidade dos produtores/consumidores/prossumidores, que têm suas emoções 

e criatividade apropriadas enquanto acreditam na sua real participação na criação do espetáculo 

(FLYVERBOM; REINECKE, 2017; MUMBY, 2016). Cada recomendação feita por um 

consumidor em relação à determinada organização - o que a faz única e valiosa -, permite que 

ela se aproprie do excedente de trabalho imaterial desse consumidor como cocriador da sua 

experiência que se reinventa a cada dia, do valor e da imagem da marca (FLYVERBOM; 

REINECKE, 2017; MORAES, 2006). E as mídias têm um papel muito importante nessa relação 

entre a organização e o consumidor, uma vez que influenciam a evolução da sociedade por 

intermédio da tecnologia (MUNIZ, 2011). Para Sodré (2006), com a virtualização das relações 

humanas, o indivíduo só passa a ser reconhecido socialmente quando identificado como 

consumidor e a produção excessiva da mídia terá como propósito inserir a própria cultura na 

lógica capitalista, onde “a mídia passa a oferecer emoções para provocar identificações sociais 

e promover o impulso da compra” (MUNIZ, 2011, p. 1) gerando, assim, lucro para as 

organizações. O sistema midiático demonstra que a cultura se torna lucrativa na medida em que 

 

“... evidencia a capacidade de fixar sentidos e ideologias, interferindo na 
formação da opinião pública e em linhas predominantes do imaginário social; 
demonstra desembaraço na apropriação de diferentes léxicos, a serviço de suas 
conveniências particulares; incute e celebra a vida para o mercado, a 
supremacia dos apelos consumistas, o individualismo e a competição” 
(MORAES, 2013, p. 20). 
 

A informação, na maioria das vezes, é construída através das mídias, a partir do ponto de vista 

da organização (MORAES, 2013) para seu próprio benefício e tem a tecnologia como 

facilitadora, na medida em que esta última abre novos mundos de possibilidades, de desejos e 

de consumo. O consumidor experimenta uma nova forma de desejo a partir da tecnologia 

(KOZINETS; PATTERSON; ASHMAN, 2017) que promete aos consumidores experiências 

ilimitadas, além do próprio prazer, uma forma de gozo excessivo jamais satisfeito, 

(FONTENELLE, 2018, no prelo), e as organizações tornam-se mais colaborativas e 

descentralizadas, gerindo identidades culturais e diferenças locais em escala global (MORAES, 

2013).  

 

O fato de o mundo estar cercado por tecnologias permite que a atenção dos indivíduos seja 

capturada ao mesmo tempo em que estes expõem livremente seus desejos, sejam eles reais, 
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possíveis ou não. Aqui nem o sujeito nem a usabilidade do objeto têm importância, mas sim o 

simbolismo, o acontecimento, a circulação da mensagem.  

 

Da mesma forma em que o capitalismo industrial explorava o trabalho nas fábricas, o 

capitalismo comunicativo explora o trabalho envolvido na comunicação, a criatividade, o 

engajamento para a resposta, a discussão, a crítica, o conectar-se. Ou seja, explora o imaterial 

(conhecimento, informação, criatividade, trabalho). No capitalismo comunicativo, o que 

importa é a circulação da mensagem, sua reprodução, a suspensão da narrativa, não importando 

o autor ou o conteúdo.  

 

“...o remetente (ou autor) torna-se imaterial à contribuição. A circulação de 
logos, identidades de mídia de marca, rumores, frases de efeito, e até mesmo 
posições e argumentos exemplificam esse ponto. A popularidade, a penetração 
e a duração de uma contribuição determinam sua aceitação ou sucesso. ” 
(DEAN, 2005, p. 59, grifo nosso, tradução nossa). 

 

O sistema de comunicação (em redes) pressupõe a participação e contribuição de vários atores 

e é feita de forma transparente, no entanto, por mais que os indivíduos estejam conscientes do 

excesso de informação que circula nesse sistema, muitas vezes agem como se acreditassem na 

importância de seus comentários e contribuições. Através da rede, as pessoas sentem-se 

informadas, importantes, sentem-se parte de uma ‘mesma tribo’ e, só o fato de acreditarem que 

algo é real, mesmo não sendo, já é suficiente para que sustentem um ponto de vista 

(FLYVERBOM; REINECKE, 2017; DEAN, 2005) e colaborem espontaneamente. Esse 

trabalho (imaterial) espontâneo em rede, dos prossumidores ou trabalhadores digitais, segundo 

Fuchs (2011), é uma tendência do capitalismo para aumentar o tempo descartável e transformar 

também o tempo em mercadoria. 

 

Kozinets, Patterson e Ashman (2017), em seu artigo sobre redes de desejo, mostram que a 

tecnologia, ao contrário do que alguns teóricos sociais pré-internet como Weber, Marx, Elul e 

Marcuse afirmam, não amortece o desejo e nem transforma os consumidores em seres objetivos 

e racionais. A tecnologia oferece lugares de conversa, troca de informações e experiências 

amplificadoras de desejos (organizacionalmente monitorados), onde se é permitido viver novas 

fantasias, novos desejos, novas culturas, onde é permitido ‘perder-se’. Declaram que esses 

“novos desejos não são inusitados”, ao contrário, “são alguns dos vícios mais convencionais do 

nosso tempo” (KOZINETS; PATTERSON; ASHMAN, 2017, p. 679, tradução nossa) e essa 

conexão coletiva proporcionada pelas redes é comercialmente dirigida. Hardt e Negri (2000) 
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alegam que a tecnologia domina os afetos fazendo com que os indivíduos pensem e se 

comuniquem como computadores. Já Fuchs (2011) diz que o conhecimento humano é uma 

força produtiva compartilhada em rede, cuja comunicação e colaboração é mediada pela 

tecnologia, ou seja, de forma distinta ao pensamento de Hardt e Negri, acredita em uma 

sociedade baseada na tecnologia e não dominada por ela. 

 

Detalhar os aspectos críticos sociais e as diferenças entre os conceitos de capitalismo 

comunicativo, capitalismo cognitivo, tecnocapitalismo, capitalismo informacional ou 

economia digital, era da informação, sociedade da informação e sociedade do saber ou do 

conhecimento, sociedade de infoentretenimento, todos atribuídos ao capitalismo do século XXI, 

extrapola os objetivos desse trabalho, no entanto, é importante ressaltar as semelhanças. O 

capitalismo comunicativo é um fenômeno cujo enfoque é o acúmulo e a apropriação do 

imaterial (conhecimento, informação, criatividade, trabalho), na medida em que o objeto em si 

perde a importância em prol das relações sociais que são facilitadas pelo uso e rapidez das 

tecnologias de comunicação em rede e essa comunicação passa a ser o ponto central da 

estratégia das organizações que, através das mídias, suscitarão novos desejos e possibilidades 

de consumo, tanto individuais como coletivos, e farão a construção e a gestão do espetáculo 

que será não somente apresentado ao, mas também cocriado pelo consumidor.  

 

O capitalismo comunicativo impõe uma nova dinâmica à sociedade de consumo na medida em 

que enfatiza o imaterial, possibilitando e favorecendo a experiência. Dentro desse contexto, a 

mídia assume um papel fundamental, pois graças à tecnologia, proporcionará uma maior 

penetração e disseminação das organizações no imaginário dos consumidores, através de suas 

marcas, criando a ilusão de novas necessidades e desejos, uma vez que tem o poder de 

transformar, direcionar a realidade e criar senso comum (MARTÍN-BARBERO, 2006; 

SODRÉ, 2006). 

 

2.3  Experiência, mídia e comida 
 

2.3.1  Tendências do consumo de alimentos até 2020 
 

Segundo análise publicada no site Just-food.com (HENKES, 2019), o mercado global de 

serviços de alimentação sofreu um amplo crescimento. Países como China, Filipinas e Malásia 

estão em plena expansão enquanto os Estados Unidos, Canadá e países da Europa, com 
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mercados mais maduros, crescem mais lentamente, mas não param de crescer. Estima-se que o 

gasto com consumo de serviços de alimentação nesses países supera os 3 trilhões de dólares e, 

apesar das diferenças culturais e econômicas, as tendências globais de consumo são 

semelhantes. No relatório desenvolvido por David Henkes (2019), da Technomic, em janeiro 

de 2019 para o site Just-food.com, são oito as principais tendências globais de consumo de 

serviços de alimentação – acessibilidade, saúde, personalização, snacking, tecnologia, desfoque 

do canal, transparência e técnicas operacionais conscientes e, diversão (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Tendências globais no consumo de alimentos 

TENDÊNCIAS GLOBAIS NO CONSUMO DE 
SERVIÇOS DE ALIMENTOS 

 

 
 

1- Acessibilidade 
 

Atender o consumidor por demanda – da forma que 
ele quiser, onde quiser. Inserem nessa tendência 
desde pequenos restaurantes com serviço 
customizado até entregas através de serviços como o 
Uber. 

 
2- Saúde 

Maior preocupação com a saúde o bem-estar, através 
da procura por alimentos vegetais, sustentáveis e 
funcionais. 

 
 

3- Personalização 

Tendência que vem evoluindo há alguns anos e tende 
a se fortalecer em 2019. Busca por restaurantes que 
atendam às restrições alimentares e procura por algo 
feito de acordo com o gosto de cada consumidor.  

 
4- Snacking 

Busca por restaurantes que ofereçam opções de 
alimentos de rápido consumo como finger foods e 
lanches, para serem consumidos fora do horário das 
refeições. 

5- Tecnologia Para suprir as demandas por conveniência. 
 
 

6- Desfoque do canal 

Na procura por conveniência, busca-se por uma 
variedade ampla e saudável de alimentos não 
somente em restaurantes, mas também em lojas de 
conveniência, postos de gasolina, supermercados, 
etc. 

7- Transparência e técnicas operacionais 
conscientes 

Sustentabilidade nas relações com produtores, 
funcionários e consumidores, redução do 
desperdício nas cozinhas. 

 
8- Diversão 

Serviços de alimentação se baseiam na hospitalidade 
e prazer, portanto, devem oferecer alimentos que 
surpreendam e emocionem, que possam ser 
compartilhados em mídias sociais e instiguem novos 
consumidores.  

Fonte: Elaborado com base em Henkes (2019). 
 

Para Ashor (2018), nos dias de hoje as pessoas estão mais propensas a gastar dinheiro com itens 

não essenciais, como comer fora e a buscar por menus experienciais, que não somente agradem 

aos olhos, mas que sejam deliciosos e/ou despertem emoções, sejam ousados, que contem uma 

história e que sejam de difícil reprodução em casa. Segundo ela, os restaurantes devem buscar 
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por ingredientes inesperados, por técnicas inovadoras de preparo para proporcionarem 

experiências sensoriais em seus comensais. 

 

No Brasil, de acordo com o relatório Brasil Food Trends 2020 (2010), o consumo de alimentos 

no país tende a ter como base a sensorialidade e o prazer, enaltecendo as experiências 

gastronômicas. Essa tendência promete incrementar a socialização em torno da alimentação, 

destacando produtos étnicos, novos sabores e texturas. Ainda de acordo com esse relatório, os 

restaurantes deverão harmonizar suas propostas gastronômicas com o ambiente onde são 

servidas as refeições, acarretando também uma melhora na qualidade dos serviços e dos 

ingredientes com o intuito de proporcionar uma experiência sensorial mais completa (Quadro 

3). 

Quadro 3 – Impactos da tendência de sensorialidade e prazer no setor de serviços 

 
           Fonte: BRASIL..., 2010, p. 162. 
 

Alguns restaurantes de alta gastronomia já se encontram inseridos na tendência anunciada pelo 

relatório Brasil Food Trends 2020 (2010). Nesse tipo de restaurante, a intenção dos 

frequentadores não é apenas satisfazer a necessidade básica da fome, é também usufruir de uma 

experiência gastronômica com produtos de qualidade em um ambiente requintado, luxuoso 

(WALKER, 2010; HWANG; HYUN, 2012). 

 

Já se pode perceber essa predisposição à experiência em alguns restaurantes no eixo São Paulo/ 

Rio de Janeiro, onde a alimentação está intimamente ligada ao entretenimento e os restaurantes 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 
2020

IMPACTOS DA TENDÊNCIA DE SENSORIALIDADE E PRAZER

PRINCIPAIS ASPECTOS 
VALORIZADOS

Gastronomia, variedade, exotismo, etnicidade, sofisticação, 
entretenimento, socialização, harmonização

O CARDÁPIO DO FUTURO

Receitas exclusivas, festivais gastronômicos, maior diversidade de 
ingredientes, matérias-primas com denominação de origem, menus de 
degustação, desenvolvimento de novas receitas, incluindo o resgate 
das tradições gastronômicas regionais

OS TIPOS DE 
ESTABELECIMENTOS

Ambientes com arquitetura, design e serviços identificados com a 
proposta gastronômica, cafeterias, chocolaterias, restaurantes 
temáticos e étnicos

OS SISTEMAS DE GESTÃO
Qualidade de serviços, inovação, tecnologia, valorização dos chefs de 
cozinha, capacitação dos funcionários, qualificação de fornecedores
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passam a ser um cenário da performance gastronômica, tendo o chef como diretor e seu staff 

totalmente engajado em despertar as mais variadas emoções e experiências no cliente, buscando 

resgatar memórias afetivas e despertando emoções que transcendam o prazer óbvio que o comer 

propicia (RIBEIRO; MARQUES; FLORES FILHO, 2016).   

 

A figura dos foodies reforça essa predisposição à experiência. De acordo com Johnston e 

Baumann (2010), o termo foodie foi cunhado por Gael Green em 1982, porém sua criação é 

atribuída aos autores ingleses Paul Levy e Ann Bar e é utilizado para descrever alguém que não 

somente gosta de comida, mas que se interessa por ela, que vai em busca de viver uma 

experiência através dessa comida, que pode ser simples, mas que é abordada como algo sério, 

digno de apreciação. 

 

“Quando o termo foodie é usado como um marco de identidade, descreve uma 
categoria de pessoas que ama boa comida e quer aprender sobre ela. É 
utilizado para nomear a pessoa que entende mais sobre o amor pela comida 
do que a maioria das pessoas” (JOHNSTON; BAUMANN, 2010, p. 55, grifo 
do autor, tradução nossa). 

 

Frente a esse cenário, a mídia tem um papel bastante relevante na construção da experiência, 

uma vez que projeta e divulga os restaurantes e seus chefs transformando-os em celebridades, 

ou seja, segundo Rousseau (2012), em autoridades do que, como e onde devemos comer. E o 

nosso argumento é que o D.O.M. Restaurante se insere nessa tendência de restaurante de 

experiência, por isso foi escolhido como objeto de estudo dessa pesquisa. 

 

2.3.2  O papel da mídia no contexto do capitalismo comunicativo e na construção de 
experiências 

 

Na era do capitalismo comunicativo, vivemos uma aceleração do tempo e o espaço deixa de ser 

somente o aqui para ser qualquer lugar ao alcance da rede. Não existem mais prazos para as 

respostas, que devem ser imediatas. É uma época dominada pelas imagens, onde a digitalização 

de dados uniformiza a linguagem; é a era do imediatismo e da obsolescência, da intensidade e 

da urgência, da virtualização das relações humanas, dos excessos. É um tempo em que a 

abundância de imagens e informações causam mais confusão e ansiedade do que 

esclarecimentos e reflexão crítica, onde os consumidores são vistos a partir de padrões e onde 

a mídia influencia as tecnologias de comunicação, o mercado, as organizações e a sociedade 
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(MORAES, 2006; SODRÉ, 2006; MARTÍN-BARBERO, 2006; VILCHES, 2006; GÓMEZ, 

2006; AUGÉ, 2006).  

 

Dentro desse contexto, a mídia, em suas diversas formas, passa a desempenhar um papel 

estratégico na construção da sociedade, na medida em que tem potencial para transformar a 

realidade, buscando a produção de um sistema social a partir das inúmeras interações que 

inibem a reflexão crítica dos indivíduos. Com isso, direciona o entendimento desses indivíduos, 

proporcionando um novo tipo de relação entre eles, o mundo em que vivem (SODRÉ, 2006; 

MARTÍN-BARBERO, 2006) e as marcas que consomem: 

 

“... onde identidades pessoais, comportamentos e até mesmo juízos de 
natureza supostamente ética passam pelo crivo de uma invisível comunidade 
do gosto, na realidade o gosto ‘médio’, estatisticamente determinado” 
(SODRÉ, 2006, p. 23). 
 

Por se tratar de uma sociedade de produção, circulação e consumo de bens simbólicos, dada a 

ênfase no imaterial, tudo pode ser considerado mercadoria, inclusive a própria cultura e a 

experiência humana (FONTENELLE, 2015; MORAES, 2006). Moraes (2006, p. 38) usa o 

termo “desdiferenciação” para identificar essa transformação de tudo e todos em objetos 

quantificáveis e comercializáveis, onde tanto imagens como coisas entram num ritmo frenético 

de produção e circulação que, na maioria das vezes, ultrapassa sua funcionalidade (PRADO; 

PRATES, 2017; MUMBY, 2016; MORAES, 2013; BOUTANG, 2011; DEAN, 2013; 2005; 

VILCHES, 2006; MATTELART, 2006). 

 

No capitalismo comunicativo, o mundo se encontra rodeado por objetos de consumo efêmero 

e, enquanto o desejo é estruturado a partir de imagens, símbolos e informações em tempo real, 

a mídia, amparada pela tecnologia, cria novas possibilidades de consumo imediato e 

compulsivo, permitindo que se goze plenamente esse apetite voraz aqui e agora 

(FONTENELLE, 2015; 2017; 2018, no prelo), tornando o próprio gozo, assim como as 

mercadorias em geral, descartável.  

 

A efemeridade do que é consumido, o caráter hedônico do consumo, seus aspectos experienciais 

(HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982; HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982) e o desejo do gozo 

imediato (FONTENELLE, 2015; 2017; 2018, no prelo) tornam-se elementos chave no 

capitalismo comunicativo, dando corpo ao que Debord, em 1967, descreveu como um conjunto 
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de relações sociais mediadas por imagens que adquirem autonomia, transformando as pessoas 

em espectadores, ou seja, uma sociedade do espetáculo, midiática, de imagens e marcas, 

povoada por consumidores. 

 

Este cenário, onde a comunicação e os afetos se tornam significativos e o eu privado é 

publicamente desempenhado de acordo com as relações econômicas, é propício para que a 

comunicação se torne ser central também dentro das organizações, transformando-as de 

organizações da produção em produção das organizações. Em outras palavras, a criação de 

valor se dissocia do local do trabalho e da lógica racional da troca e passa a ser percebida além 

da produção, através da comunicação e da mídia (ILLOUZ, 2009; MUMBY, 2016). Aqui há 

uma valorização das marcas corporativas que depende muito mais do ‘jogo do encantamento’, 

ou seja, da criação de vínculos, mesmo que temporários, entre os funcionários das organizações 

e seus consumidores. A criação de valor dependerá da comunicação que se dá nas relações 

humanas (KORCZYNSKI, 2005).  

 

A mídia, por sua vez, constrói narrativas para conectar as organizações e seus consumidores à 

chamada ‘experiência da marca’, que se bem gerida produzirá e mediará os processos de 

construção de sentido e identidade de seus funcionários e consumidores, possibilitando 

experiências que viabilizem estilos de vida propiciados somente através do consumo de 

determinado produto/serviço, estabelecendo um senso comum através da apropriação das 

relações humanas (ARVIDSSON, 2005; MORANDIN; BAGOZZI; BERGAMI, 2013; 

MUMBY, 2016) e produzindo espetáculos. 

 

O espetáculo (midiático), de acordo com Kellner (2006), obteve destaque nas últimas décadas 

não somente na área de entretenimento, mas também na vida político-social, uma vez que: 

 

“...a cultura da mídia não aborda apenas grandes momentos da experiência 
contemporânea, mas também oferece material para a fantasia e sonho, 
modelando pensamento e comportamento, assim como construindo 
identidades” (KELLNER, 2006, p. 119). 

 

Ele afirma que a sociedade de consumo contemporânea está estabelecida a partir de valores que 

enfatizam as disputas, o êxito e o status, direcionando o estilo de vida dos indivíduos. Dessa 

forma, dentro de um mercado extremamente competitivo, é importante que as organizações 

tenham boas divulgação e aceitação, que tenham suas marcas conhecidas, compartilhadas e que 
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promovam espetáculos, pois “somente sobrevivem as organizações capazes de gerar interesse 

das mídias” (VILCHES, 2006, p. 159). Trata-se de um mercado onde a aparência, as sensações 

e as emoções determinam as normas e o comportamento da sociedade enquanto produz 

espetáculos da vida real, beneficiados pelas tecnologias em redes.  

 

No entanto, existe uma diferença entre a visão de espetáculo defendida por Debord em 1967 e 

a de Kellner (2006). A diferença está na questão da alienação e passividade do espectador. 

Enquanto Debord afirma que o mundo não pode ser acessado diretamente, mas somente através 

dos sentidos, da contemplação, em outras palavras, o homem é separado da sua parcela 

produtiva para, inerte, contemplar o espetáculo da vida, Kellner (2006) afirma que, do ponto de 

vista da sociedade americana e com base nos escritos de Boorstin (1987) e Gabler (1998), todos 

nós somos astros que seguimos “os scripts da cultura da mídia, adotando seus padrões e sua 

moda, seu estilo e visual” (GABLER, 1998, p. 9, tradução nossa) para nos entreter e entreter 

nossos semelhantes, a partir do que demonstramos viver. Apesar das diferenças, o contexto de 

espetáculo, seja na visão de Debord , Kellner, Boorstin ou Gabler, onde se combina tecnologia 

em redes, excesso de informações e imagens, comunicação e mídia, é propício ao 

desenvolvimento de organizações e espaços que se preocupam em criar e vender experiências 

(sensoriais, hedônicas, emocionais) a seus consumidores, uma forma de consumo cada vez mais 

beneficiada pelo capitalismo comunicativo. 

 

Para Moraes (2013), 

 
“tudo parece depender do que vemos ouvimos e lemos, no irrefreável campo 
de transmissão midiática – em atualização contínua – para ser socialmente 
reconhecido, vivenciado, assimilado, recusado ou até mesmo esquecido” 
(MORAES, 2013, p. 19). 

 

O sistema midiático não somente se apropria de vocabulários visando interesses próprios, como 

impõe à sociedade um apelo consumista competitivo voltado ao mercado, definindo a opinião 

pública. Amparado pela tecnologia, expande o mercado num nível global em questão de 

segundos, incentiva e promove o consumo (MORAES, 2013; SODRÉ, 2006; MARTÍN-

BARBERO, 2006). Para Ramonet (2013), a mídia age como uma espécie de ferramenta 

ideológica da globalização, utilizada para convencimento e domesticação da sociedade, já que, 

muitas vezes, a comunicação e as informações são utilizadas para seduzir um número cada vez 

maior de pessoas. Essa ferramenta ideológica é, claramente, direcionada de acordo com as 

organizações. E as organizações, através de suas marcas, têm suas engrenagens azeitadas pela 
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mídia, principalmente pelas mídias sociais, que acessam a sociabilidade de funcionários e 

consumidores (trabalho imaterial), transformando-a em valor econômico e construindo um 

senso comum de acordo com o seu ponto de vista. Esse senso comum presume as normas 

organizacionais construídas pela marca (MUMBY, 2016). 

 

Esse trabalho procura demonstrar o papel que a mídia tem no âmbito do capitalismo 

comunicativo e se vale de inúmeras ferramentas para a produção de experiências. No caso 

específico da alta gastronomia, a transformação dos chefs de cozinha em celebridades, 

personagens fundamentalmente apoiadas pela mídia, é uma dessas ferramentas. Aqui, por 

intermédio dessas personalidades, haverá uma ressignificação da própria comida, que terá seu 

valor simbólico evidenciado e será fetichizada, assim como os chefs que serão colocados no 

centro do espetáculo (LUDERER; OLIVEIRA, 2012) para a criação e produção de experiências 

de consumo gastronômicas. 

 

2.3.3  Chefs celebridade como ferramenta para a produção de experiências gastronômicas 

 

Dentro do contexto da cultura do consumo, onde tudo pode ser considerado mercadoria, 

também a comida está imbuída de imaterialidade, deixando de ser apenas um alimento para, de 

acordo com Debord (2017), integrar um espetáculo. Neste ponto, para Luderer (2013), a 

culinária sofre uma ressignificação tendo em vista atender um novo mercado espetacular no 

qual “a comida existe mais como fetiche do que como nutrição” (ROUSSEAU, 2012, p. xxiv, 

tradução nossa). Os holofotes da mídia voltam-se aos chefs de cozinha, que ganham “força e 

poder de comunicação” (LUDERER, 2013, p. 30) para influenciar a opinião pública a respeito 

do que, como e onde comer. 

 

O termo chef está atrelado à criatividade e a inovação. De acordo com Atala e Dória (2008), o 

chef é o cozinheiro capaz de criar algo, é quem está no comando da equipe da cozinha. Chef é 

mais do que um título honroso ou alguém que recebe um diploma de curso superior. Ser chef é 

estar apto a executar funções na cozinha, no salão, é ter intimidade com a gastronomia, com a 

história, é ter um estilo próprio, seja de criação, invenção ou interpretação. Alguns chefs são 

intitulados de cozinheiros criativos, outros de inventores, no entanto, os conceitos de criação e 

invenção são muito diferentes. Para o chef Alex Atala, criar é combinar ingredientes com 

técnicas, tendo como base o que existe. Já a invenção está mais próxima da experimentação, de 

usar ingredientes e técnicas inovadoras e, portanto, equidistante da genialidade e do fracasso. 
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Só com o tempo e o repertório adquirido ao longo da profissão um chef se torna apto a conseguir 

imaginar sabores antes de colocá-los em prática.  

 

A figura do chef de cozinha surgiu a partir da Revolução Francesa e estava unicamente ligada 

ao ofício de cozinhar. O chef pode ser comparado a um artesão, ao regente de uma orquestra, 

ao compositor de uma sinfonia, a um militar, ao líder de uma linha de montagem responsável 

por fazer com que toda a equipe da cozinha trabalhe de forma sistêmica, integrada, colaborativa 

e harmônica. Além de cozinheiro, é encarregado por funções executivas como orçamento, 

compras, criação e preparo de menus, acompanhamento da produção, contratação e treinamento 

de equipe (GASTRONOMIA..., 2015). 

 

Apesar de ser um profissional estrategicamente importante num restaurante, só teve seu valor 

reconhecido a partir do movimento francês conhecido por nouvelle cuisine. (RIBEIRO; 

MARQUES; FLORES FILHO, 2016; SALAZAR; MORAES; PEREIRA, 2017; DURAND; 

RAO; MONIN, 2007), quando saiu das funções exclusivamente internas da cozinha e teve um 

contato maior com seus consumidores. Segundo Atala e Dória (2008), o primeiro chef a romper 

com a barreira cozinha/salão foi Fernand Point, considerado o pai da cozinha moderna, 

fundador do La Pyramide na França. Desde então, essas figuras tornaram-se criadoras de 

tendências, influenciando as escolhas dos seus comensais e, através de suas criações, passaram 

a promover os restaurantes que, em virtude do fascínio que esse chefs exercem, foram 

associados a seus nomes (LOPES; SILVA; ALVES, 2017). Mais recentemente, alguns desses 

chefs, através da visibilidade midiática, tornaram-se celebridades6. 

 

Os chefs celebridade não são em si um fenômeno novo, mas a aura de espetáculo que os 

envolve, essa sim pode ser considerada uma característica da mídia contemporânea7 , 

(MENTINIS, 2017; MCDONALD, 2015; ROUSSEAU, 2012; FERRI, 2010; HANSEN, 2008; 

ADEMA, 2000; ESCOFFIER, 1987 ), uma vez que sem a atenção da mídia , dos espectadores 

                                                           
6 O conceito de celebridade utilizado nesse trabalho será o de indivíduo reconhecido pela mídia, levando-se em 
conta que, nos dias de hoje, a fama está mais condicionada à capacidade do indivíduo de se promover do que à 
alguma habilidade que possui (HOWARD; ADAMS; WHITE, 2012; PIMENTEL, 2005; BAYLEY, 2001). 
 
7O primeiro chef celebridade que se tem conhecimento, segundo Escoffier (1987), foi Marie-Antoine (Antonin) 
Carême (1783-1833), porém, Alexis Soyer (1809-1858), foi o primeiro chef a explorar seu nome, de forma 
consciente, no contexto da mídia. Para Rousseau (2012) e Hansen (2008), este último é o predecessor dos chefs 
celebridade da forma como conhecemos atualmente, apesar de sua fama estar diretamente ligada ao trabalho de 
cozinhar, o que nem sempre acontece nos dias de hoje.  
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ou de alguma contribuição cultural e/ou social importante, esses chefs não teriam tanta 

evidência (BABILONIA, 2011).  

 

Em sua pesquisa sobre food media, Hansen (2008) faz uma análise dos chefs celebridade 

afirmando que, assim como as estrelas de Hollywood, essas personalidades são produtos da 

mídia e, como tal, dependem de visibilidade para sobreviver. Para tanto, a autora contextualiza 

a história das celebridades da gastronomia em três períodos – o pré-moderno (da antiga Roma 

até a Revolução Francesa), onde a fama concedida àqueles que sabiam entreter e não 

necessariamente cozinhar era mantida pela ‘mídia do boca a boca’; o segundo período inclui as 

celebridades criadas pelos sistemas de classificação, como por exemplo, o Guia Michelin, cujo 

foco principal são os restaurantes, apesar da grande estrela sempre ser o chef; e o terceiro 

período é localizado pela autora na mídia contemporânea e considerado um pouco menos claro 

que os anteriores, uma vez que atualmente a mídia envolve muitos veículos como revistas, 

televisão e internet. Neste contexto, onde o espectador tem o poder de interação, o sucesso e a 

fama dependem cada vez mais da mídia.  

 

Tonner (2008) reforça o argumento de Hansen (2008) propondo que as celebridades, sejam elas 

estrelas de cinema ou da cozinha, raramente se tornam famosas acidentalmente, pelo contrário, 

são figuras construídas com intenções comerciais. Dessa forma, não é necessário que se possua 

alguma habilidade especial para se tornar famoso. Mas para se manter famoso sim. Não há 

imagem que se sustente sem um bom produto ou serviço de qualidade. De acordo com Luderer 

e Oliveira (2012, p. 151), “a celebridade é constituída por um funcionamento em fantasia, que 

opera através de uma lógica identificatória, midiatizada e idealizada”. Frente a isso, ter 

visibilidade na mídia parece ser suficiente e essa visibilidade nada mais é do que uma forma de 

chamar a atenção das pessoas e seduzi-las para o consumo (DRIESSENS, 2012). 

 

Para Kellner (2004), 

 
“O espetáculo da mídia é, realmente, um culto à celebridade, que proporciona 
os principais padrões e ícones da moda, do visual e da personalidade. No 
mundo do espetáculo, a celebridade representa cada segmento social 
relevante, desde o entretenimento até a política, os esportes e os negócios. 
Uma indústria de relações públicas já em crescimento destaca certas 
personalidades, elevando-as ao status de celebridade e protege sua imagem 
positiva na guerra interminável das imagens e dos perigos que a celebridade 
será submetida pelas manipulações da imagem negativa que a farão perder o 
status de celebridade, e/ou se tornar uma personalidade devido a escândalos e 
sanções” (KELLNER, 2004, p. 7). 



51 
 

 

É inegável que a indústria chamada de food media foi alavancada pelos avanços tecnológicos e 

de comunicação pós Segunda Guerra, principalmente pela televisão, ampliando o poder de 

alcance das informações (ABBOTS, 2015; HANSEN, 2008; ROUSSEAU, 2012; 

HENDERSON, 2011; ESCOFFIER,1987). Para Hansen (2008), a essência da food media, 

assim como do consumo, está na busca incessante pela satisfação dos desejos, uma busca jamais 

saciada. Segundo a autora, “food media e celebridades culinárias não criam comidas ou 

espetáculos e sim uma fome emblemática jamais satisfeita” (HANSEN, 2008, p.52). Ela coloca 

o foco no espectador, mas reforça que os chefs celebridade estimulam essa fome de consumo 

com o suporte da mídia, uma vez que entram nas casas dos consumidores através de canais de 

televisão abertos ou a cabo, aplicativos para celulares, tweets, livros de receitas e revistas - 

especializadas (ou não) -, orientando-os sobre ingredientes, calorias, formas (corretas) de 

alimentação, ou seja, influenciando seus hábitos alimentares (KETCHUM, 2005). Através 

desses canais de mídia, cria-se uma intimidade entre a celebridade e o espectador, essa 

intimidade gera uma sensação de proximidade entre ambos (CLARKE; MURPHY; ADLER, 

2016; CHEN; PENG; HUNG, 2016; ABBOTS, 2015; HENDERSON, 2011), que muitas vezes 

mascara uma intenção comercial (ADEMA, 2000). Reforçando esse argumento, Luderer e 

Oliveira (2012) afirmam que: 

 
“os chefs, que na condição de magos ou até mesmo de heróis, estendem seus 
poderes aos alimentos, cultuando-os e transformando-os em novos padrões 
para o consumo” (LUDERER; OLIVEIRA, 2012, p. 154). 
 

Para esses autores, os chefs fetichizados pela mídia são colocados no cerne do espetáculo e 

adquirem autoridade para divulgar o poder de uma elite através de suas receitas, visto que essas 

celebridades têm seu trabalho e restaurantes associados ao luxo, interferindo no funcionamento 

do mercado na medida em que criam distinções sociais. Ter acesso a restaurantes considerados 

de alta gastronomia demonstra prestígio e poder, incutindo um valor muito mais simbólico do 

que utilitário ao ato de comer. A comida preparada pelos chefs celebridade “passa a ser vista 

pelo ângulo do fetichismo” (LUDERER; OLIVEIRA, 2012, p.196) e, dessa forma, comer num 

desses restaurantes torna-se uma experiência de consumo e consumo de uma experiência onde 

os comensais fantasiam estar próximos ou até mesmo no lugar de uma celebridade enquanto 

imitam e disseminam certos padrões sugeridos por eles.  

 

“O caráter misterioso em que as mercadorias são mantidas no campo da 
gastronomia, que as distanciam de serem determinadas pelo seu valor de uso, 
convoca os atores ao hedonismo, quer pelas vias dos prazeres da mesa ou pela 
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distinção que elas venham a oferecer aos agentes do campo” (LUDERER, 
2013, p.196). 
 

A comida entra na lógica do capitalismo comunicativo na medida em que está carregada por 

um caráter simbólico, imagético e hedônico, tendo a mídia como anfitriã que convida 

incessantemente os consumidores ao gozo, que é acessado democraticamente por todos, até 

mesmo por aqueles que não têm acesso às mercadorias (KEHL, 2004). 

 

A mídia contribui de forma fundamental com a transformação dos chefs em marcas e os 

consumidores, seduzidos mais pelo status do que pela comida em si, deixam-se levar pela aura 

inebriante dessas celebridades e da experiência que produzem através de seus programas 

televisivos, livros, blogs e restaurantes, e que têm seu sucesso reafirmado diariamente 

(LUDERER, 2013; LEBESCO; NACCARATO, 2008; SCHOLES, 2011). Os restaurantes, por 

sua vez, passam a ser um dos possíveis palcos onde o chef celebridade encena o espetáculo da 

alta gastronomia.  

 

Tal qual as lojas de departamento do final do século XIX (ROCHA; FRID; CORBO, 2016), os 

restaurantes são cenários onde se destacam valores estéticos e sociais. Consistem em espaços 

destinados ao ‘ver e ser visto’ e, desde o surgimento dos primeiros cafés em Londres, serviam 

como palco de experimentos de busca de expressão cultural, prazer individual e coletivo, onde 

o consumir, assim como  nos dias de hoje, não está limitado apenas às necessidades, mas à 

imaginação e aos status (FINKELSTEIN, 2014; VEBLEN, 2005). Os indivíduos iam (e ainda 

vão) aos restaurantes para se alimentarem física e culturalmente. 

 

“Antigos restaurantes eram lugares de espetáculos onde tolerava-se o 
indecente, o transgressivo. As pessoas eram entretidas observando as outras 
enquanto elas mesmas eram fonte de diversão.” (FINKELSTEIN, 2014, p. 
xiii, tradução nossa). 

 

Ou seja, o ato de comer fora sempre esteve intimamente ligado às relações sociais, onde o 

indivíduo se preocupa com o ‘ser’ a partir da visão do outro e que dentro do contexto do 

capitalismo, oculta uma face puramente comercial onde mercadorias (no caso, a comida) são 

utilizadas como diferenciais de status que expressam a individualidade. Em outras palavras, 

através das mercadorias adquire-se identidade social e autoimagem. 
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Para Finkelstein (2014, p. xv), os restaurantes de alta gastronomia são projetados de forma a 

despertar as emoções dos comensais, onde os indivíduos estão emocionalmente expostos. 

Segundo ela, “a teatralidade do restaurante é integral à sua promessa de entretenimento”, uma 

vez que a comida assume um caráter simbólico fundamental à economia contemporânea. Ela 

afirma que: 

“as intenções de ser divertido e frívolo são evidentes. Neste tipo de 
restaurante, a criação do humor, a orquestração do evento e o engajamento da 
imaginação dos comensais são as características primordiais da ocasião, 
muitas vezes em detrimento da própria refeição” (FINKELSTEIN, 2014, p. 
83). 
 

Restaurantes de alta gastronomia são aqueles que dispõem de serviço completo, isto é, cujos 

clientes são servidos em suas mesas e dos quais os produtos (alimentos e bebidas), serviço e 

decoração demonstram cuidado e qualidade superior se comparado aos demais restaurantes 

(CHEN; PENG; HUNG, 2015). Além disso, estão sujeitos às altas expectativas de seus 

consumidores (FINKELSTEIN, 2014; WU; LIANG, 2009), dado o elevado preço de suas 

refeições e um ambiente altamente competitivo (JAPUTRA; EKINCI; SIMKIN, 2014; BAHRI-

AMMARI et al., 2016). Esse tipo de restaurante tem uma probabilidade maior de atrair 

visitantes que estão interessados num consumo hedônico, de experiência e que dão uma maior 

atenção ao uma ambientação luxuosa (JANG; NAMKUNG, 2009), reforçando o argumento de 

que a maioria dos seus frequentadores não segue uma decisão racional de consumo e sim estão 

à procura de algo mais emocional, intangível, atraente. Neste ponto, as emoções assumem um 

papel importante na medida em que se sobressaem ao critério racional de consumo em benefício 

do prazer (BAHRI-AMMARI et al., 2016). 

 

Luderer (2013) afirma que esse tipo de restaurante funciona de acordo com a lógica de um 

grande espetáculo construído ao redor do chef e tem vários outros atores importantes como a 

equipe de cozinha e salão, clientes, críticos gastronômicos e mídia, todos trabalhando em prol 

de um objetivo comum que é a reprodução e disseminação de determinados hábitos alimentares. 

Para essa autora, a explosão do fenômeno gastronômico foi facilitada pelo modelo de sociedade 

globalizada que estimula os fetiches consumistas. 

 

Neste contexto, encontram-se, na literatura, pesquisas que analisam restaurantes de alta 

gastronomia a fim de investigar sua relação com a satisfação, confiança e lealdade dos 

consumidores (CHANG, 2013; BAHRI-AMMARI et al., 2016), com a lealdade/fidelidade à 

marca (HWANG; HYUN, 2012; JAPUTRA; EKINCI; SIMKIN, 2014; PENG; CHEN, 2015; 
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CHEN; PENG; HUNG, 2015), com o ambiente físico (JANG; NAMKUNG, 2009), com 

trabalho estético (TSAUR; LUOH; SYUE, 2015), com comportamento futuro do consumidor 

(BAHRI-AMMARI et al., 2016), porém não se encontram pesquisas que estudem a relação 

entre os chefs celebridades, comunicação e mídia na construção e gestão de experiências de 

consumo, reforçando ainda mais a existência de uma lacuna que deve ser estudada no campo 

dos Estudos Organizacionais.  

 

Frente ao exposto, infere-se que o chef, como grande estrela dos restaurantes de alta 

gastronomia, é uma ferramenta primordial para a criação e produção de experiências de 

consumo e consumo de experiências e, para ilustrar essa premissa, será utilizado o D.O.M. 

restaurante, que tem como estrela o chef celebridade Alex Atala. 
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3  ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

A pesquisa foi realizada em três etapas: 1) a construção da trajetória do chef Alex Atala e a 

história do D.O.M. restaurante; 2) construção do argumento sobre o papel da comunicação 

midiática na produção e gestão de experiências, a partir da interpretação dos dados da Revista 

Prazeres da Mesa no período de 2008 a 2018 e 3) análise do segundo episódio da segunda 

temporada do documentário Chef’s Table, do Netflix, que narra a trajetória do chef Alex Atala. 

Finalizamos a pesquisa contando a experiência vivida pela autora no D.O.M. Restaurante. 

 

A abordagem escolhida para a realização dessa pesquisa é qualitativa, por seu caráter 

interpretativo e considera o pesquisador como um recurso indispensável, que coleta e analisa 

os dados pessoalmente à luz de sua história (CRESWELL, 2010), ou seja, na pesquisa 

qualitativa, o observador não é neutro, influencia a pesquisa a partir da sua história de vida, não 

estando, portanto, “fora ou acima do texto”. Não existe uma verdade única e sim verdades 

parciais e incompletas numa pesquisa qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 2010, p. 391). A 

abordagem qualitativa é adequada a esse estudo que analisa múltiplas fontes de dados –

documentos e materiais audiovisuais (CRESWELL, 2010), onde o pesquisador criará imagens 

próprias do fenômeno investigado.  

 

O estudo, apesar de partir da literatura que corrobora a força da comunicação midiática na 

construção da realidade social, apoia-se no empirismo para demonstrar e reforçar a potência do 

capitalismo comunicativo no processo de produção de experiências de consumo no setor da alta 

gastronomia e assim responder à pergunta de pesquisa: qual o papel da comunicação 

midiática na construção e gestão de experiências de consumo, tornando-a cen;tral na 

cultura do consumo contemporânea. 

 

A coleta de dados foi feita através de observação indireta, não participante, que utiliza imagens 

como filmes, vídeos ou fotografias, além de documentos (BAUER; GASKELL, 2004; 

CRESWELL, 2010; BARDIN, 2011). A estratégia de coleta escolhida, reportagens 

disponibilizadas na mídia, é oportuna para reforçar a argumentação de que “no circuito do 

consumo os significados são construídos pela mídia” (DENZIN, 2001, p. 325, tradução nossa).  

Apoiados em Bardin (2011), assumimos a importância da utilização de um método de análise 

que vai além da leitura do que é aparente, do que é dito de forma evidente, do significado 
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imediato e,  frente a isso, optamos por utilizar a análise de conteúdo julgando-a pertinente ao 

estudo em questão por se tratar de uma técnica de análise das comunicações para avaliar e 

interpretar o que foi dito e/ou escrito. É uma técnica muito utilizada para análise das mais 

variadas fontes de dados, verbais ou não-verbais - jornais, revistas, entrevistas, vídeos, 

fotografias, como as utilizadas nesse estudo. Para Bardin (2011), o interesse da análise de 

conteúdo está no que o conteúdo analisado revelará ao pesquisador após o tratamento dos dados, 

ou seja, o pesquisador é considerado um arqueólogo que, a partir de vestígios, descobrirá algo 

que nem sempre está descrito inicialmente, uma vez que toda produção carrega em si juízo de 

valor (DEAN, 2005; 2013; COFFEY, 2014; MOMBELLI; TOMAIN, 2014), isto é, tem por 

trás uma realidade construída. Num primeiro momento, o pesquisador compreende o que foi 

escrito e está aparente, para depois focar no que está em segundo plano. A interpretação é 

controlada, consciente e manipulada através de inferências para, então, chegar a outros 

significados.  

 

A fim de construirmos a trajetória e a história do D.O.M. Restaurante, primeira etapa da 

pesquisa, utilizamos dados da mídia em geral conforme será descrito na próxima seção, sem 

um tratamento metodológico. Neste caso específico, foi feito apenas um levantamento de 

reportagens disponíveis para que pudéssemos remontar a história já conhecida publicamente. 

 

Para a construção do argumento sobre o papel da comunicação midiática na produção e gestão 

de experiências, segunda etapa da pesquisa, foi feita uma análise de conteúdo das matérias 

publicadas na Revista Prazeres da Mesa no período de 2008 a 2018 que fazem menção ao chef 

Alex Atala e ao D.O.M. Restaurante, uma vez que esse tipo de análise permite uma 

interpretação inferencial a partir do que é evidenciado no texto (BARDIN, 2011). Escolhemos 

esse recorte de tempo pela facilidade de encontrar matérias disponíveis no site da revista e 

também por englobar o período em que o D.O.M. restaurante figurou entre os 10 primeiros 

colocados no ranking dos 50 melhores restaurantes do mundo da revista britânica Restaurant.  

 

Reforçamos o argumento da pesquisa com uma análise do segundo episódio do documentário 

Chef’s Table (terceira etapa) e, por fim, com a ida ao restaurante, demonstramos que a 

experiência de consumo no D.O.M. é construída pelo chef Alex Atala, cuja imagem midiática, 

também construída, possibilita a criação e o direcionamento do desejo de consumo em sua 

audiência, porém é mantida através da entrega, que é o que sustenta a experiência. 
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O objeto de estudo foi escolhido devido à sua relevância para ilustrar a investigação, uma vez 

que o D.O.M. Restaurante pode ser considerado um restaurante que cria experiência aos seus 

consumidores e se beneficia de uma construção midiática em torno do seu chef celebridade. 

 

3.1  Escolha dos documentos utilizados na análise 

 

Os documentos foram coletados a partir do site do restaurante D.O.M (2018),  de reportagens 

e entrevistas públicas para que fosse possível observar a trajetória do chef Alex Atala, a 

concepção do D.O.M. Restaurante e se construísse a argumentação baseada no fato de que uma 

organização como o D.O.M. produz experiências de consumo através da construção midiática 

da imagem do seu chef Alex Atala, experiência essa que se consolida com a ida ao restaurante. 

 

Para obtenção dos dados públicos fizemos uma busca pelos nomes “Alex Atala” e “D.O.M. 

Restaurante” através da ferramenta Google.com. Como o nome D.O.M. Restaurante sempre 

aparece atrelado ao nome de Alex Atala, desconsideramos essa busca e mantivemos somente 

os dados obtidos através da pesquisa pelo nome Alex Atala. O resultado foi de 2.230.000 

citações (Figura 2). Na impossibilidade de analisar essa quantidade de dados, optamos por um 

refinamento dos dados e a utilização de uma revista especializada, a Revista Prazeres da Mesa 

(Figura 3).  

 

      Figura 2 – Busca Google 

 

    Fonte: Elaboração própria, 2018. 
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Figura 3 – Busca revista Prazeres da Mesa 

 
Fonte: PRAZERES..., 2018. 

 

O critério de seleção da revista deu-se devido ao seu conteúdo e público-alvo - é um veículo de 

relevância na área da gastronomia no Brasil, dirigido a estudantes de gastronomia, donos de 

restantes, chefs de cozinha e demais interessados no assunto. Anualmente promove uma feira e 

um evento dirigidos a esse público, com a participação de chefs de renome internacional. 

Ademais, tem disponível um acervo digital de entrevistas dos últimos 10 anos (2008 a 2018), 

período que corresponde à terceira inclusão do D.O.M. na lista dos 50 melhores restaurantes do 

mundo da revista britânica Restaurant e sua ascensão nesse ranking. 

 

Frente a isso, decidimos fazer uma leitura mais detalhada de todas as reportagens dessa revista, 

resultados da busca pela palavra-chave Alex Atala. Obtivemos 424 citações (47 páginas com 9 

reportagens cada e 1 página com 1 reportagem). Dessas citações, 83 foram consideradas 

relevantes e utilizadas na pesquisa, pois descrevem a trajetória do chef Atala, a criação do 

D.O.M. Restaurante ou são textos de autoria do chef, auxiliando-nos na construção da 

argumentação do estudo.  

 

A análise de conteúdo da Revista Prazeres da Mesa foi feita a partir do roteiro proposto por 

Bardin (2011), apesar de seguirmos uma etapa inicial de registro sugerida por Creswell (2010) 

de manter um diário de anotações durante o estudo para coleta de todas as informações que o 

pesquisador julgar pertinente sobre o objeto, incluindo fotos, gráficos, e-mails, registos de 
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pensamentos e impressões. Durante o período de setembro de 2017 a janeiro de 2019 

mantivemos um diário para anotações das mais variadas informações sobre a pesquisa em geral.   

 

Para complementar os dados obtidos através do site da revista Prazeres da Mesa no que diz 

respeito à construção da história do D.O.M. Restaurante e do chef Atala, utilizamos também 

reportagens provenientes de veículos dirigidos ao público em geral – Jornal O Estado de São 

Paulo, Revista Veja SP e do público de negócios - Revista Exame. A escolha deveu-se à 

facilidade de acesso à informação disponibilizada a partir de sistemas de indexação. Tanto a 

Revista Veja SP quanto o jornal O Estado de São Paulo tem áreas dedicadas à Gastronomia – 

Comer & Beber e Paladar, respectivamente. Apesar da Revista Exame não ter uma área 

específica sobre Gastronomia, consideramos relevante a utilização dos dados, visto que é uma 

revista de negócios que enfoca modelos de negócios e empresários em suas reportagens. No 

caso específico do Alex Atala, ele além de chef é empresário. Selecionamos também 

reportagens da Revista Exame por ter uma ampla circulação (cerca de 150 mil exemplares) e 

discutir, dentre outros assuntos, o consumo (EXAME, 2017). 

 

A escolha do site do Jornal O Estado de São Paulo deu-se por ser o jornal mais antigo da cidade 

de São Paulo ainda em circulação (FERNANDES, 2010), por estar entre os principais veículos 

de (web) jornalismo com ampla penetração (HOLANDA; VIANNA MARTINS; CUNHA, 

2013) e também por ter um caderno exclusivo dedicado à gastronomia, o caderno Paladar 

(2018). 

 
Figura 4 – Busca site Paladar 

 
Fonte: PALADAR, 2018.  
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A Revista Veja SP, foi escolhida por ser, segundo Jorge, Escolano e Cassiolato (2011), uma 

das revistas semanais de conteúdo geral mais lidas no país, que possui uma área específica sobre 

de gastronomia, a Comer e Beber. 

 

Figura 5 – Busca site Veja SP 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018  

 

Figura 6 – Busca Google: Alex Atala 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Para a reforçar a linha argumentativa da pesquisa foram utilizados livros publicados pelo chef 

Alex Atala e também entrevistas e reportagens em vídeo disponíveis no YouTube (Quadro 4), 

retratando sua trajetória, a criação e o propósito do D.O.M. Restaurante. 
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Quadro 4 – Lista de programas e entrevistas utilizados 

Programa Data Link 
Programa Roda Viva 09/05/2011 https://www.youtube.com/watch?v=5qmKeof3Z0k 

Alex Atala, veja porque ele é eleito 
um dos melhores chefes do mundo 

10/10/2011 https://www.youtube.com/watch?v=LN6_kNcA_V0 

Evento Mesa e Tendências nov/11 – 
57:46 

https://www.youtube.com/watch?v=QsRBKiY7I4w 

Interpretação cultural do sabor: Alex 
Atala at TEDxCampos 

20/08/2012 https://www.youtube.com/watch?v=JMl3tI4FYN4 

Programa Roda Viva 03/12/2012 
– 81:27 

https://www.youtube.com/watch?v=LJksAzNWzO8 

Programa de frente com Gabi 12/03/2013 
– 44:34 

https://www.youtube.com/watch?v=WRcFnth7O-Q 

Alex Atala, o chef que quer revelar o 
sabor do Brasil 

19/11/2013 
2:13 

https://www.youtube.com/watch?v=8628IuoEK2g 
 

Evento Mesa e Tendências nov/2015- 
56:09 

https://www.youtube.com/watch?v=dALTvGdnKLQ 

Motivos para dialogar com Alex 
Atala 

nov/2015 – 
7:57 

https://www.youtube.com/watch?v=KjCs_BDgD3o 

Evento Mesa e Tendências nov/2015 – 
69:36 

https://www.youtube.com/watch?v=MO-za8gbyzo 

DOM Gastronomia Brasil Maximus 
Menu 

10/02/17 https://www.youtube.com/watch?v=Zhui_2cYKEU 

Alex Atala e a excelência da 
gastronomia brasileira/ Giro com 
Willian Correa 

22/11/17 https://www.youtube.com/watch?v=nOFzRHNtv2A 

Lições de empreendedorismo do chef 
Alex Atala 

15/11/2018 
– 12:18 

https://www.youtube.com/watch?v=4gzkFtvuGzY 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
 

De acordo com Coffey (2014, p. 367), uma ampla gama de materiais pode ser considerada 

documentos suscetíveis à análise científica - desde textos até e-mails, SMS e sites – e esses 

documentos “fornecem mecanismos para o entendimento das práticas sociais e 

organizacionais”. Para a autora: 

 
“As tecnologias digitais criaram novas possibilidades para autores, leitores e 
conexões entre documentos, rompendo certas distinções como o que se 
considera público ou privado, primário ou secundário. Essas distinções se 
confundem no cenário virtual que trabalha com diferentes realidades de tempo 
e espaço. Nesse contexto, os documentos são passíveis de se tornarem mais 
importantes para a realização e entendimento da vida diária e da pesquisa 
social” (COFFEY, 2014, p. 378, tradução nossa). 

 

Ademais, com a tecnologia em rede, os documentos ficaram mais disponíveis, facilitando o 

acesso dos pesquisadores. 

 

O Quadro 5 apresenta o resumo das principais fontes de dados utilizadas para a construção da 

trajetória do chef Alex Atala e do D.O.M. Restaurante. 
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 Quadro 5 – Principais fontes de dados utilizadas 

 Fontes de dados 
 
Trajetória Alex Atala 

• Websites, revistas e jornais 
• Revistas especializadas 
• Entrevistas YouTube 
• Livros  
• Documentário Chef’s Table disponível no Netflix 

História D.O.M. Restaurante • Websites, revistas e jornais 
• Revistas especializadas 
• Entrevistas YouTube 

Ilustração da pesquisa • Interpretação do documentário Chef’s Table disponível no Netflix 

 Fonte: Elaboração própria, 2018. 
 

Frente a argumentação dessa pesquisa sobre como um restaurante de alta gastronomia produz 

experiências de consumo através da construção midiática tendo em vista a imagem de um chef 

celebridade, algo bastante pertinente dentro do contexto do capitalismo comunicativo, julgamos 

a análise de conteúdo o método mais adequado para a análise dos dados da Revista Prazeres da 

Mesa por ser uma técnica de análise das comunicações das mais variadas fontes de dados, sejam 

elas verbais ou não-verbais, como as utilizadas nesse estudo, e que podem ser interpretados de 

forma reflexiva (BARDIN, 2011; COFFEY, 2014). Segundo Coffey (2014, p. 374, tradução 

nossa), esses dados nem sempre relatam os acontecimentos de forma transparente, já que são 

produzidos com um objetivo – atingir determinado público e, sendo assim, podem 

“descontextualizar e recontextualizar eventos”. Para a autora, na interpretação deve-se levar em 

conta “a relação entre a produção (autoria) e o consumo (leitura) dos documentos” (COFFEY, 

2014, p. 377, tradução nossa). Ou seja, por trás de todo documento, percebemos uma realidade 

intencionalmente construída (BARDIN, 2011; COFFEY, 2014). 

 

Visando reforçar o nosso argumento, fizemos uma análise do documentário Chef’s Table, 

episódio 2, segunda temporada, que retrata a trajetória e o trabalho do chef Alex Atala. Optamos 

pela análise do documentário seguindo o argumento de Mikos (2014, p. 409, tradução nossa) 

de que os filmes e documentários devem ser considerados meios de comunicação que dependem 

da circulação, da recepção e apropriação por parte da audiência, uma vez que “são incorporados 

nas circunstâncias pelas quais a sociedade se comunica e interage”. Ou seja, filmes e 

documentários só terão um significado após serem assistidos ou analisados. Para o autor, ambos 

podem representar mundos reais e possíveis dentro de contextos culturais e sociais, aumentando 

a importância da análise fílmica principalmente numa sociedade midiatizada como a atual.  

Segundo Machado e Bezzera (2010), uma outra razão para o aumento da utilização de filmes 

como instrumento de pesquisas acadêmicas é a capacidade de influenciar a realidade. Além 
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disso, os filmes e documentários têm a vantagem de permitir a repetição do acesso tanto verbal 

quanto não verbal do evento e/ou pessoa estudados, facilitando a interpretação dos dados. 

 

Por fim, será narrada a experiência da autora no D.O.M. Restaurante. 
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4  ACHADOS DA PESQUISA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Nesta sessão apresentaremos o D.O.M. Restaurante dentro do contexto da pesquisa, suas 

principais características e a trajetória do chef celebridade Alex Atala. Na sequência, 

apresentaremos o processo de análise dos dados da Revista Prazeres da Mesa, a análise do 

segundo episódio do documentário Chef’s Table, dedicado ao chef Alex Atala e, por fim, a 

experiência vivida no D.O.M. 

 

4.1  Criando a experiência de consumo através da mídia 

 

Como foi dito na Seção 2 desse trabalho, no capitalismo comunicativo a comida é 

ressignificada, passando a assumir um caráter mais imaterial, ou seja, deixa de ser somente 

alimento para integrar o grande espetáculo da gastronomia que enxerga os chefs de cozinha 

como as estrelas do momento. Estes, por sua vez, através da mídia, ditarão as normas sobre o 

(bem) comer (DEBORD, 2017; LUDERER, 2013; ROUSSEAU, 2012). Os comensais, 

seduzidos pelas aparições midiáticas de alguns chefs, buscam vivenciar suas próprias 

experiências em renomados restaurantes cujas cozinhas são dirigidas por essas celebridades. 

 

Com base nos dados levantados nessa pesquisa, nosso argumento é de que o D.O.M. 

Restaurante se enquadra na categoria de restaurante de experiência, ou seja, objetiva 

proporcionar aos seus comensais uma experiência através da alimentação. Para que isso ocorra, 

a experiência começa a ser criada a partir da imagem do chef Alex Atala na mídia, de suas ideias 

e até mesmo do que considera experiência, que parece ser o contato com combinações muitas 

vezes inusitadas de ingredientes tipicamente brasileiros. 

 

Nas palavras de Atala: 

 
“Fundamentalmente eu não posso negar isso, que eu entrego experiência. 
Você não vai ao D.O.M. só jantar, você recebe informações de todos os lados. 
A pesquisa da gente junto aos vinhos brasileiros e sul americanos, ao 
ingrediente brasileiro. Você sai do D.O.M. com o direito de gostar ou não 
gostar, mas leva uma mensagem” (RODA..., 2015). 

 

Segundo o site do D.O.M. Restaurante, 

 
“O menu degustação é a melhor forma de entrar em contato com a experiência 
gastronômica proposta pelo D.O.M, difícil de ser captada em apenas um prato. 
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Alex Atala apresenta cardápio estritamente autoral, expondo sua ousadia e 
experimentações resultantes de sua pesquisa com os ingredientes brasileiros” 
(D.O.M., 2018). 

 

No D.O.M. restaurante, Alex Atala busca provocar o comensal, seja através do paladar ou do 

intelecto, por meio de técnicas e/ou ingredientes criativos que levem à emoção. Para ele, captar 

uma mensagem ou um ideal de seus clientes e transformar em uma experiência real é o grande 

desafio do D.O.M. Restaurante. Ele procura surpreender de alguma forma quem vai ao seu 

restaurante, busca entregar algo que emocione e afirma que a pessoa pode ou não gostar da 

comida, mas não sairá “sem ter vivido uma experiência” (RODA..., 2015). 

 

Para reconstruir tanto a história do chef Atala quanto a do restaurante, utilizamos os dados 

levantados na pesquisa oriundos não somente da Revista Prazeres da Mesa e do documentário 

Chef’s Table, mas também da mídia em geral e dos livros publicados pelo próprio Atala. 

 

4.1.1   O D.O.M. Restaurante 

 

4.1.1.1  História 

 

Para atingir o patamar de restaurante premiado, o D.O.M. Restaurante percorreu um longo 

caminho e, nesse ponto, não conseguimos dissociar a jornada do restaurante da jornada do seu 

chef e proprietário Alex Atala. 

 

Em sua entrevista para o Programa Roda Viva (RODA..., 2015), Atala explica que vem de uma 

família de origem simples, porém que sempre apreciou ingredientes e, graças a ter passado 

grande parte da infância viajando pelo Brasil para caçar e pescar com seu pai e avô, quando 

assumiu uma cozinha já levava consigo uma grande bagagem de conhecimento dos ingredientes 

brasileiros, um repertório que, segundo ele, “já fazia parte do seu DNA”. 

 

Alex Atala saiu de casa aos 14 anos, foi punk8 e DJ. No final da adolescência resolveu se 

aventurar pela Europa para viver um grande amor que durou 9 anos e resultou em seu primeiro 

filho, Pedro (RODA..., 2015). Na Bélgica, precisando de dinheiro e de visto de permanência 

                                                           
8 Punk é um movimento artístico de contracultura, disseminado principalmente através da música e da sua 
ideologia que defendia oantiautoritarismo, a liberdade anárquica, a oposição ao consumismo, entre outros 
pensamentos revolucionários. Fonte: https://www.significados.com.br/punk/ Acesso em 9 fev, 2019. 
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para não ficar clandestino, começou a pintar paredes. Um de seus colegas de pintura fazia um 

curso de culinária e ele então decidiu se arriscar nessa área e percebeu que se tratava de algo 

mais interessante e prazeroso do que pintar paredes e, assim, pode viabilizar seu sonho de morar 

na Europa (RODA..., 2015; TEIXEIRA, 2009). 

 

Atala voltou ao Brasil em 1994, a princípio para trabalhar no restaurante Sushi Pasta, e logo em 

seguida foi para o restaurante Filomena, onde deixou sua marca em uma entrada e não em um 

prato principal. 

 
“Meu primeiro sucesso profissional não foi um prato, mas um couvert. Tinha 
um ramo de alecrim, um de manjericão, tomate seco e a cabeça de alho assada 
que faço até hoje no D.O.M.” (TEIXEIRA, 2009) 

 

Quando foi convidado para trabalhar no Restaurante 72 já era, segundo a Revista Época 

Negócios (TEIXEIRA, 2009), o segundo chef mais bem pago de São Paulo, perdendo apenas 

para o chef Luciano Boseggia do restaurante Fasano. Em 1999, abriu seu primeiro restaurante, 

o Na Mesa, cuja ideia era servir comida a preço acessível, porém criada por um chef de cozinha 

(TEIXEIRA, 2009). 

 
“Em 1999, o chef Alex Atala decidiu que marcaria a história da gastronomia 
brasileira. Após a temporada com o restaurante Na Mesa, ousou ainda mais: 
administrar um restaurante contemporâneo de cozinha autoral que revele os 
sabores e mistérios da cozinha brasileira e de seus ingredientes” (TEIXEIRA, 
2009) 

 

Em 30 de novembro de 1999 era inaugurado o D.O.M. Restaurante. De acordo com Olivia 

Fraga (2013), em reportagem especial para a Revista Paladar do Jornal O Estado de São Paulo, 

a fama do restaurante pode ser explicada em parte pelo carisma do chef Alex Atala, que desde 

seu retorno ao Brasil já parecia se mostrar talentoso e cativante no cenário gastronômico 

paulistano. Segundo a autora, o chef soube se posicionar, inclusive na mídia, ao apresentar 

menus com influências italianas e francesas, já aceitas e estabelecidas no gosto dos comensais 

de São Paulo. 

 

Para Atala e Dória (2008), Alex Atala constrói no D.O.M. o prazer gastronômico, potencializa 

sabores a partir de elementos constituintes da identidade do povo brasileiro e assim, através de 

sua comida, do ambiente e da qualidade do serviço do seu restaurante, proporciona em seus 

comensais uma experiência gastronômica considerada, segundo o próprio chef Atala, única e 

plena de brasilidade. De acordo com a lista da S. Pellegrino World’s 50 Best Restaurants 
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(2018), da revista inglesa Restaurant, o D.O.M. é considerado o 30º melhor restaurante do 

mundo (já tendo ocupado a 4ª posição em 2012), além de ser o primeiro restaurante brasileiro 

a ganhar duas estrelas no respeitado Guia Michelin (até 2018 era o único no Brasil) (IODICE, 

2018). Situa-se em São Paulo, na região dos Jardins, em um quarteirão discreto e sem saída da 

Rua Barão de Capanema. O nome D.O.M. vem do latim Deo Optimus Maximus e significa 

“Deus é ótimo e máximo”, ótimo na sabedoria e máximo na bondade e a inspiração para esse 

nome ocorreu quando Atala morou na Itália em frente a uma igreja que tinha essa epígrafe e, 

após vê-la presente em vários lugares que percorreu, recorda que ficou maravilhado com o 

significado quando perguntou a um padre a definição dos dizeres (BRICCHI, 2016). 

 

Assim como as lojas de departamento da segunda metade do século XIX, também os 

restaurantes foram construídos com o intuito de estimular a experiência de consumo. Nas 

palavras de Fontenelle (2013): 

 
“Mais antiga que a nossa necessidade de morar é a nossa necessidade de nos 
alimentar. E, como nos revela a história dos restaurantes – pelo menos desde 
as últimas décadas do século XIX -, quando os edifícios foram erigidos como 
estabelecimentos comerciais para se comer, sua arquitetura passou a 
incorporar, cada vez mais, elementos estéticos que pudessem criar uma ‘aura 
de segunda natureza’; não visando porém, a fruição da beleza por meio da 
contemplação. Ela passou a ter um caráter puramente pragmático, o de atrair 
o consumidor para o interior do estabelecimento e para a ação de consumir” 
(FONTENELLE, 2013, p. 219, grifo nosso). 

 

Isso é confirmado ao entrar no D.O.M. - o pé direito duplo impressiona, mas não tira o 

aconchego do lugar, decorado com livros, adornos étnicos, uma ambientação que parece buscar 

ser “puramente brasileira”, vide uma grande canoa de madeira na entrada do restaurante. As 

paredes de cimento queimado conferem um ar rústico ao ambiente, porém a decoração permeia 

o moderno, o clássico e o exótico.  

 

A iluminação levemente reduzida permite que a cozinha se destaque, fazendo-a “reluzir” aos 

olhos de quem entra. O restaurante possui ainda um mezanino, restrito a eventos e reuniões, 

que atende até 22 pessoas. Para que seja mantida a qualidade do serviço, o salão tem capacidade 

para 54 pessoas9.  

                                                           
9 A capacidade do restaurante não foi alterada para que se mantenham os padrões de qualidade e criação/gestão 
da experiência. Isso foi verificado em nossa visita ao restaurante. 
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O DOM busca investir em um serviço de alta qualidade, que deve envolver desde a execução 

técnica dos pratos, com foco nos ingredientes brasileiros que são os objetos de pesquisa do chef 

Atala,  até a cortesia e gentileza dos garçons (ATALA; DÓRIA, 2008).  Conta com uma equipe 

bilingue e dispõe de um laboratório de desenvolvimento de receitas com ênfase no ingrediente. 

Para o chef Atala, a mola criativa está nos ingredientes ou nas técnicas utilizadas (RODA..., 

2015). Além disso, em suas próprias palavras, 

 
“A vivência de campo é uma coisa que faz parte da minha vida e é minha 
grande fonte de pesquisa. Sentar com um caboclo, com uma senhora e escutar 
ela falar sobre a relação dela com aquele ingrediente é fundamental, é 
elemento que vai se transformar em receita e eu estou falando de um elemento 
cultural, não estou falando somente de um sabor” (RODA..., 2015). 

 

Neste cenário, os produtos/serviços são projetados com a intenção de gerar experiência, e essa 

experiência deverá se originar do trabalho da organização como um todo (PULLMAN; GROSS, 

2003). Ou seja, existem práticas que podem ser desenvolvidas e/ou adotadas pelas organizações 

para gerar experiências e que devem ser utilizadas como ferramentas na construção da relação 

entre o consumidor e a marca, devido à sua natureza altamente participativa e emocional 

(BERRY; CARBONE; HAECKEL, 2002). E a projeção midiática do chef é uma delas. 

 

No entanto, de acordo com informações obtidas no site  do restaurante (D.O.M., 2018), 

demorou um pouco para que a mídia, principalmente a especializada, percebesse o trabalho por 

trás do discurso de um ex-punk e ex-DJ considerado exótico por querer exaltar a culinária 

através de ingredientes brasileiros pouco conhecidos até então, como o açaí, o cupuaçu e a 

pupunha. Foi somente quando o chef pôde se revelar e mostrar, através do seu trabalho de 

pesquisa, sua preocupação com ingredientes e produtores nacionais e direcionar seu discurso 

para a importância da origem da comida, que os holofotes midiáticos começaram a se voltar 

para ele e o restaurante passou a um outro patamar. Junto a isso veio também o reconhecimento 

internacional.  

 

Propomos, nessa pesquisa, que a brasilidade embutida no discurso do chef Alex Atala foi o 

diferencial que o fez atingir esse novo patamar de reconhecimento. O orgulho dos ingredientes 

brasileiros em sua fala procura evidenciar que a cozinha brasileira “está muito além da famosa 

e folclórica feijoada com caipirinha” (ATALA, 2008, p. 497).  Para Fraga (2013), as premiações 

foram decorrentes (não somente, mas também) da sua exposição na mídia, principalmente TV 

e Internet – no final dos anos 2000 Atala apresentava um programa de TV (Mesa para Dois, na 
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TV a cabo GNT, juntamente com a chef Flávia Quaresma do restaurante carioca Carême), 

participa e promove vários congressos ligados à área da gastronomia no Brasil e no mundo, 

além de ter publicado quatro livros10.  

 

Através da aclamação de Alex Atala como chef celebridade, a mídia passa a engrandecer a aura 

de glamour, brasilidade e exotismo que, ao mesmo tempo em que mexe com o imaginário dos 

comensais, proporciona, principalmente aos consumidores brasileiros de alto poder aquisitivo, 

que é o público-alvo do restaurante, uma sensação de pertencimento, possibilitando que 

enxerguem, na comida do D.O.M., um aspecto positivo do que é ser brasileiro, seja pela 

exaltação e excelência do preparo de ingredientes nacionais ou pelo caráter de responsabilidade 

social por trás da escolha desses ingredientes. Nada é reaproveitado de um dia para o outro no 

restaurante, de forma a assegurar o frescor e a qualidade dos ingredientes utilizados e nada é 

congelado e tudo é produzido no local. Para garantir a satisfação dos clientes, possui um 

cardápio flexível, que sofre alterações em média 4 vezes ao ano, de acordo com as estações 

(RUBIN, 2001). E assim incute no comensal o desejo de viver uma experiência gastronômica 

única e plena de brasilidade. 

 

Em entrevista concedida a Jardel Sebba (2017), da Revista Exame, Alex Atala disse: 

 
“Sou da primeira geração de chefs que viraram estrelas, e que não foram 
preparados para isso. Fui aprendendo na pancada a dar aula, palestra [...] hoje 
tenho a clareza de que a ignorância é uma virtude: só fiz porque não sabia 
como fazer. Tem que dar uma aula? Vamos lá! Era divertido. A gente abriu o 
caminho à nova geração” (SEBBA, 2017, p. 9). 
 

Na mesma entrevista, Arnaldo Lorençato, crítico de restaurantes da Veja SP, disse que: 

 
“As pessoas acham que o que projetou o Alex foi a participação dele no 50’s 
Best, mas ele veio pavimentando esse caminho desde o começo da carreira” 
(SEBBA, 2017, p. 8). 
 

Sebba (2017) reforça que Atala já era um chef reconhecido quando o D.O.M. entrou pela 

primeira vez na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo da revista britânica Restaurant em 

2006. 

                                                           
10 Livros publicados por Alex Atala: Alex Atala – Por uma gastronomia brasileira, BEI Editora, 2003; Com 
unhas, dentes e cuca – prática culinária e papo cabeça ao alcance de todos, Editora SENAC SP, 2008, juntamente 
com o sociólogo Carlos Alberto Dória; Escoffianas Brasileiras, Editora Larousse, 2008, com a jornalista 
Carolina Chagas; e D.O.M. Redescobrindo ingredientes brasileiros, Phaidon/ Editora Melhoramentos, 2013. 
Fonte: www. 
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A mídia em geral é unânime em destacar o talento de Atala no que diz respeito ao seu ofício, à 

sua sinergia perante à mídia e à sua consciência social. Ele é considerado o chef de cozinha 

mais comentado do país, apesar de dizer não gostar muito dessa fama, além de ser o que mais 

explora os ingredientes brasileiros através de uma combinação de técnicas clássicas e criativas 

(LEITÃO, 2011). É também considerado o chef brasileiro mais famoso internacionalmente 

(BARBOSA, 2011; CHEF’S..., 2017). Ademais, é um pesquisador que utiliza a cozinha 

também como instrumento social. No site do Instituto ATÁ (2018), instituto criado por Alex 

Atala em parceria com amigos, para estruturar uma cadeia de suprimentos mais saudável tanto 

para quem produz quanto para quem consome, está publicado um manifesto (em Português e 

em Baniwa, língua indígena latino-americana) onde Atala fala sobre sua preocupação com a 

relação entre o homem e o alimento: 

 
“A relação do homem com o alimento precisa ser revista. Precisamos 
aproximar o saber  do comer, o comer do cozinhar, o cozinhar do produzir, o 
produzir da natureza; agir em toda a cadeia de valor, com o propósito de 
fortalecer os territórios a partir de sua biodiversidade, agro diversidade e socio 
diversidade, para garantir alimento bom para todos e para o ambiente” 
(INSTITUTO..., 2018). 

 

Segundo o próprio Atala, em carta publicada no site do Instituto ATÁ, 

 
“foi no aprendizado do ofício de cozinheiro que entendi que precisava 
entender melhor minha relação com a panela, com o fogo, com a minha praça 
e com a cozinha. No meu processo evolutivo, percebi que o fundamento 
daquela relação começava com o ingrediente e que não dava para entender o 
ingrediente sem entender o seu entorno, a natureza. Sem esquecer que a 
natureza tem entre seus componentes um elemento que muitas vezes é deixado 
de lado: o homem. Foi quando entendi isso que a minha relação com a natureza 
e minha relação com as panelas começou a se aprofundar e transcender o 
limite da cozinha. Com o uso da cultura do Brasil, dos sabores da minha 
infância e vivendo um espírito de viajante que herdei da minha família, 
comecei a compor o meu receituário. Curioso, inquieto e interessado por cada 
detalhe, realizei que a cozinha é o principal elo entre a natureza e a cultura e 
que criatividade sem utilidade não faz sentido.” (INSTITUTO..., 2018). 

 

Dessa forma, utiliza sua imagem reconhecida mundialmente e a constrói midiaticamente para 

compor a experiência D.O.M., dando destaque à importância social existente por trás da comida 

e da alimentação.  
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4.1.1.2  A construção da experiência D.O.M.  

 

Desde os primórdios, a cozinha é um fator central da passagem da natureza à cultura, do comer 

cru ao comer cozido, onde a cultura nasce em torno do fogo que, por sua vez, transforma a 

natureza em cultura (LÉVI-STRAUSS, 2004). Cozinha é a arte ou o modo de preparar os 

alimentos, é o ato de cozinhar (COZINHA, 2018). A culinária é a ação de cozinhar, de 

transformar o alimento cru em pratos prontos. Nesse sentido pode ser utilizado como sinônimo 

de cozinha. Já a gastronomia pressupõe um caráter social, de convívio entre as pessoas e do 

hábito de comer em locais públicos (ABUJAMRA, 2017; ATALA; DÓRIA, 2008). Tem em 

seu cerne a comparação de preparo dos pratos, a avaliação de produtos, a busca pela perfeição 

e surge no século XVIII com a valorização do prazer, tendo a mesa como grande manifestante 

dessa essência. Segundo Atala e Dória (2008), nos dias de hoje não depende mais da utilização 

de ingredientes sofisticados, mas tem como objetivo a intensificação dos sabores oriundos da 

natureza. 

 

O “comer”, em uma experiência cultural, está além da simples saciedade de uma necessidade 

fisiológica ou da condição de sobrevivência. Está associada à ideia de reunião (GALLIAN, 

2007), possui um caráter social (ABUJAMRA, 2017; ATALA; DÓRIA, 2008) ligado à troca 

de ideias, comemoração, humanização, experiência, uma vez que no conceito histórico de 

refeição, está implícito o vasto envolvimento do indivíduo em múltiplos aspectos. Ou seja, fazer 

uma refeição implica alimentar não somente o corpo, mas também os sentidos – a visão, o olfato 

e o paladar; é um convite a uma experiência sensorial completa que envolve memória, 

imaginação, conhecimento e percepção do que é belo e do que é bom (estético e ético). Numa 

refeição compartilha-se alimentos, ideias e experiências (GALLIAN, 2007). 

 

Para Atala e Dória (2008), a comida é um agente formador da subjetividade humana, da forma 

como se compreende o mundo do ponto de vista gustativo, e esse fator subjetivo é o responsável 

pela singularidade do paladar. Em outras palavras, como cada indivíduo tem uma memória 

afetiva distinta, as experiências diante de um prato serão sempre únicas. O chef é um 

“alquimista” que precisa ser hábil na transformação dos alimentos de forma a despertar essa 

experiência sensorial em seus comensais. 

 

Nas palavras de Atala: 
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“Uma receita é como uma equação com variáveis. É o que o cozinheiro tem 
que resolver. Por isso além da compreensão do que está fazendo, precisa ter 
habilidade. A música é composta e qualquer músico pode interpretar do seu 
modo. Na culinária não: ao se criar uma receita ainda não terminou o trabalho. 
Você tem também que executar. Um chef não se faz pela reprodução de 
receitas e sim por entender o que acontece dentro da panela.” (DÓRIA, s. d.). 

 

Nesse sentido, o trabalho de Atala se apresenta como singular, visto que: 

 
“[...] toma os ingredientes brasileiros como fonte de surpresas, ‘desconstrói’ 
os pratos ao desintegrar o todo retirando os molhos e os ‘reconstrói’ 
estabelecendo uma ‘ponte’ entre os sabores isolados através do azeite ou 
delicados fios de molhos simples que atravessam os pratos como caminhos a 
percorrer.” (DÓRIA, s. d.) 

 

Furtado (2012) reforça que, para Alex Atala, comer não é somente saciar a fome com o que está 

no prato, é um momento de prazer que leva em conta o ambiente, as relações sociais e não 

somente a comida. Ele se mostra preocupado em pesquisar o ingrediente desde sua origem, mas 

também em divulgar essa preocupação midiaticamente. Segundo Atala e Dória (2008), Alex 

Atala considera a comida cultura e isso precisa ser divulgado para que mais pessoas se engajem 

nas questões socioambientais existentes por trás da comida. 

 

Uma refeição no D.O.M. visa oferecer uma experiência gastronômica única, onde os clientes 

são submetidos a “surpresas e provocações” que, segundo o crítico gastronômico Luiz Américo 

Camargo, é algo bem diferente de uma visita a um restaurante tradicional. Segundo Camargo, 

Atala desafia as pessoas, deixa-as levemente desconfortáveis (CHEF’S..., 2017). 

 

Segundo Dória (s. d.) o D.O.M. é um retrato de Atala, de suas crenças, criatividade, interesse 

pela brasilidade e desejo de proporcionar uma experiência gastronômica singular a todos que 

visitam seu restaurante. 

 
“O menu procura contar uma história (o percurso do restaurante e do autor) e 
tem uma sequência lógica, mas não previsível. O fator surpresa é recorrente, 
mas há menos provocação do que esperava, mesmo sabendo que Atala sempre 
teve o cuidado em encontrar soluções confortáveis, em termos de sabor, na 
utilização de produtos que a maior parte dos clientes (inclusive brasileiros) 
nunca experienciou.” (PIRES, 2013). 

 

De acordo com o site do D.O.M., Atala privilegia os ingredientes autenticamente brasileiros, 

além de favorecer pequenos agricultores, promovendo uma gastronomia mais sustentável. 
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Considera importante tirar proveito do que o Brasil produz de melhor (SILVA et al., 2016). 

Busca servir pratos únicos, com sabores singulares, promovendo experiências sensoriais que 

envolvem paladar, olfato e visão (FURTADO, 2017).  Sua ideia é expandir a consciência do 

que é ser brasileiro e forçar seus clientes ao limite do sabor – “não fazemos para ser delicioso, 

fazemos para provocar um ‘uau’” (CHEF’S..., 2017). Ele procura fazer com que o brasileiro 

tenha prazer em comer sua própria comida. 

 

Para Dória (2014), o enorme encontro de culturas que forma o país dificulta a definição do que 

é a cozinha/culinária brasileira, tornando árduo o trabalho de se chegar a uma sequência e ter 

homogeneidade do que diz respeito a sua origem. Segundo ele, alguns autores sugerem que a 

formação de um “gosto nacional” se deu entre os séculos XVI e XVIII, porém, não se pode 

descartar a influência da culinária francesa que ocorreu no decorrer dos séculos XIX e XX por 

intermédio da corte portuguesa. O Brasil passou a ser um reflexo dessa cultura ocidental na 

medida que assimilava a culinária de outros países como França, Portugal e posteriormente, 

Estados Unidos, sem desprezar as contribuições de negros escravos e índios. A cozinha 

brasileira só começou a ser discutida da forma como é hoje a partir da década de 1920, com a 

ideia modernista de “revisão do ser brasileiro” e com “o movimento regionalista e o romance 

de 1930 no Nordeste”, época em que se deu maior atenção aos costumes de comer dos brancos, 

negros e índios. (DÓRIA, 2014, p. 19). 

 

Atualmente, com a globalização, houve um aumento no acesso à culinária mundial, 

principalmente nos grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. Nessa fase em 

que a culinária nacional parecia tímida e em vias de desaparecer – e talvez por isso mesmo -, 

surgiram alguns chefs criativos e inovadores que procuraram avivar a nacionalidade na mente 

dos consumidores através de memórias e desejos, despertando a vontade de comer certas coisas 

de determinadas maneiras, mostrando que a novidade do momento é ser ele mesmo (DÓRIA, 

2014). Para Ramalho (2011), Alex Atala, do D.O.M. Restaurante, é um dos exemplos; ele busca 

desafiar seus clientes a uma experiência sensorial através das texturas e sabores inusitados dos 

ingredientes brasileiros. 

 
“É como se a comida fosse o fino do samba, suingue com síntese: o arroz 
negro tem um não sei quê de queimadinho, evoca aquela casa de mãe da 
Portela onde todo mundo esquenta a panela e passa o pãozinho no molho, mas 
a composição tão refinada, invertendo colorida a ordem das coisas, podia ser 
assinada por um Arnaldo Antunes. Ou por um Tom Jobim, que como Atala 
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era fã de Heitor Villa-Lobos e se sentia na cozinha de casa quando fazia o seu 
Brasil misturando o erudito e o popular.” (RAMALHO, 2011, p.2). 

 

Assim como o chef espanhol Ferran Adrià, o britânico Heston Blumenthal e o dinamarquês 

René Redzepi, o brasileiro Alex Atala do D.O.M. faz uma “cozinha de ingredientes”, expressão 

estabelecida a partir do “locavorismo das terras frias da Europa do Norte” do Restaurante Noma 

e que ressalta a capacidade de inovação/transgressão utilizada na experimentação gastronômica. 

Transgressão no sentido de deixar de lado as formas convencionais de seguir uma receita, 

inovando em processos, técnicas e ingredientes (DÓRIA, 2014, p. 90, grifo do autor). 

 

Segundo Atala e Dória (2008), Alex Atala procura mostrar que a matéria-prima da gastronomia 

é a diversidade, e afirma que isso é algo que o Brasil tem de sobra, seja diversidade de espécies, 

hábitos, costumes ou de técnicas e procedimentos. Salienta que é preciso ter a mente aberta para 

o novo, dar importância ao que está ao alcance, ao que está em volta. Ressalta que mesmo na 

simplicidade dos componentes podem ser feitas comidas maravilhosas, pois para ele, o Brasil 

dispõe de ingredientes singulares, dignos dos melhores restaurantes do mundo. 

 

No entanto, Dória (2014) afirma que uma cozinha que abra mão de suas formas e limites étnicos 

para enfocar exclusivamente os ingredientes é algo ainda a ser trabalhado, apesar de ser uma 

tendência mundial. Declara que a brasilidade ainda decai sobre ingredientes considerados 

nobres por serem pouco explorados ou conhecidos, elitizando a culinária que deveria estar ao 

alcance de todos. A gastronomia brasileira precisa ser mais agressiva e competitiva a fim de 

ganhar espaço, já que é apenas mais uma opção no mercado nacional e internacional. Para isso, 

sugere que se combine tecnologias modernas com pesquisas de ingredientes. Segundo ele, 

alguns cozinheiros já estão engajados nessa proposta, ora na busca de apresentar novos aromas 

e sabores, ora na busca de espaços socioculturais com o objetivo de desvendar pontos de vista 

inexplorados na alimentação, criando um entendimento sobre o que se come e o que se pode 

comer no país.  

 
“A Amazônia construída à mesa, assim como tradições que caíram em desuso, 
são invocados mais por licenças poéticas do que por outro motivo e, para lhes 
dar vitalidade, há um contínuo arrombamento de portas abertas, só possível 
porque essas portas estão distantes da maioria dos brasileiros e estrangeiros. 
[...] Assim, não é exatamente a história que importa, na apropriação atual da 
história e da natureza brasileira como formas de expressão dos valores 
modernos que de alguma maneira dialogam com a ‘brasilidade’, pois tudo 
isso, é claro, vai traçando um perfil culinário único e, por isso, legitimamente 
brasileiro” (DÓRIA, 2014, p. 192-193). 
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Alex Atala é um dos cozinheiros que tenta trazer para a alta gastronomia os ingredientes 

brasileiros e se tornou conhecido por isso. Em suas próprias palavras,  

 
“não preciso ser modesto, coloquei o Brasil lá. Tenho orgulho disso, mas se a 
história da cozinha brasileira parar em mim, esse título não estará na minha 
lápide” (UM CERTO..., 2014, p.2). 
 

Sua influência como figura midiática possibilita que suas ideias sobre criar uma cadeia 

alimentar mais saudável tanto para o consumidor quanto para o produtor atinjam uma maior 

gama de pessoas não somente no Brasil, mas no mundo. Segundo entrevista concedida para 

Gentlemen Quarters Brasil Especial (UM CERTO..., 2014, p. 2), Atala diz que: “dá entrevistas 

para mostrar a gastronomia em sua totalidade: produtor, restaurante e consumidor em uma 

mesma cadeia. E afirma que o seu reconhecimento se dá não porque cozinha melhor, “mas 

porque foi um dos primeiros a gritar internacionalmente por uma cozinha local”. 

 

No entanto, é fundamental ressaltar que essa construção midiática não se sustentaria se o que 

ele prometesse não fosse entregue ao seu consumidor. De acordo com Fontenelle (2013) em 

seu estudo sobre o Mc Donald’s, ao mesmo tempo em que a marca cria uma realidade própria 

- no caso do D.O.M., uma experiência de alta gastronomia brasileira -  é importante que essa 

realidade esteja de acordo com o que será entregue ao comensal, é essencial que haja um 

diferencial em relação aos seus concorrentes, porém que esse também seja sustentado pela 

organização. Ademais, a marca deve ter um público-alvo a ser atingido. Nas palavras da autora: 

 
“...uma imagem de marca, apesar de ancorada nos valores sociais mais amplos 
de uma época, precisa projetar, mais diretamente, os valores e o modo de vida 
de um determinado público que ela deseja atingir. Não é possível uma marca 
atingir a todos, indiscriminadamente” (FONTENELLE, 2013, p. 193). 

 

O D.O.M. Restaurante, segundo o próprio chef Atala, é um restaurante de celebração que 

procura levar experiências a seus consumidores através do sabor (RODA..., 2015). Infelizmente 

essa experiência não está ao alcance de todos a todo o tempo, visto que os custos de equipe, 

equipamentos, pesquisas e ingredientes, além do custo Brasil, inviabilizam que o restaurante 

sirva refeições a preços mais acessíveis. Sendo assim, o público do restaurante, além da classe 

AAA, parece ser formado por pessoas que buscam conhecer o restaurante em ocasiões especiais 

como aniversários de casamento, formaturas, aniversários, etc. Porém o discurso do chef 

aparenta estar voltado não somente para esses eleitos; seu discurso parece querer despertar o 

desejo de consumir - seja o lugar, a comida, o chef (vide as inúmeras fotos tiradas com Alex 
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Atala e publicadas principalmente nas mídias sociais) ou suas ideias - em cada um de nós. Em 

outras palavras, ainda citando Fontenelle (2013), o consumidor paga pelo símbolo e não pelo 

produto/serviço em si, paga pela imagem, pelo status que proporciona. E o D.O.M. Restaurante 

vai ao encontro não somente do caráter hedônico do consumo amplamente discutido 

anteriormente, mas também às tendências de consumo de alimentos previstas para os próximos 

anos, conforme discutido no início dessa seção – a exaltação das emoções e experiências -, tanto 

para os (poucos) que poderão vivenciá-las quanto para todos os demais que apenas manterão o 

desejo de um dia poder consumi-las.  

 

4.2  Processo de análise dos dados da revista Prazeres da Mesa 

 

A análise de conteúdo das matérias da revista Prazeres da Mesa, deu-se de acordo com os três 

passos propostos por Bardin (2011): 1 – Pré-análise - organização de todos os dados coletados, 

separação, e transcrição quando necessário; 2 – Exploração do material - leitura dos dados 

organizados a fim de obter uma visão geral do que foi pesquisado, permitindo uma reflexão 

sobre o material, codificação dos dados, criação e separação em categorias; 3 – Interpretação, 

inferência e tratamento dos resultados para, então, montar a argumentação do estudo à luz da 

revisão bibliográfica (Figura 7).  

 

Figura 7 – Processo de Análise de dados 

 

Fonte: Adaptado de Bardin, 2011. 
 

A criação das categorias foi feita em 4 ciclos, a partir da releitura da teoria do capitalismo 

comunicativo. O processo de formação das categorias está descrito no Quadro 6.  
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No primeiro ciclo surgiram 35 categorias iniciais que foram reagrupadas num segundo ciclo, 

de acordo com semelhanças conceituais. Para Bardin (2011), as categorias iniciais são 

caracterizadas pelas primeiras impressões sobre o fenômeno estudado e, portanto, não existem 

regras que determinem seus nomes e quantidade, esses fatores dependerão exclusivamente do 

corpus11 estudado. 

 

Após uma primeira análise notamos que os dados não se enquadravam em algumas das 

categorias criadas a partir dos conceitos que norteavam a nossa pesquisa, portanto, retiramos 

essas categorias, contudo, outras emergiram durante o processo. No segundo ciclo, restaram 

então, 12 categorias que foram novamente reagrupadas. Após a análise dos dados emergiram 

mais 3 categorias (Quadro 6). Fizemos, então um novo reagrupamento de categorias (3º. ciclo) 

que chamamos de intermediárias e finalizamos a categorização com 7 categorias intermediárias. 

As categorias intermediárias, segundo Bardin (2011), são aquelas que surgem após a 

interpretação das categorias iniciais.  

 

As categorias finais são aquelas que integram as categorias iniciais e intermediárias (BARDIN, 

2011). No quarto ciclo, 3 categorias foram consideradas aptas a englobar as demais categorias 

e chamadas de categorias finais. No Quadro 8 sintetizamos as categorias intermediárias e finais, 

assim como os conceitos que nortearam sua criação. 

 

De acordo com Bardin (2011) e Moraes e Galiazzi (2007), as categorias de análise surgem no 

processo de desconstrução do texto, são reescritas e assumem significados que permitem a 

categorização dos dados coletados a partir do agrupamento de temas similares. Nessa pesquisa, 

a organização dos dados seguiu uma linha dedutiva-indutiva, visto que foram categorizados 

tendo como base a literatura do capitalismo comunicativo, porém indutivamente e com 

possibilidades de alterações a partir da classificação dos dados. Para Finfgeld-Connet (2014), a 

viabilidade de se alterar categorias é um recurso importante e que melhora e valida a relevância 

das categorias e dos dados. 

 

Para organização e categorização dos dados, utilizamos o software NVivo 12, uma vez que essa 

ferramenta permite que se reúna e se categorize todas as fontes de dados, sejam elas em texto, 

áudio ou vídeo, em um único lugar. 

                                                           
11 Todos os documentos selecionados no estudo para interpretação. 
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  1o. Ciclo (categorias iniciais) 2o. Ciclo 3o. Ciclo (categorias intermediárias) 4o. Ciclo (categorias finais) 

1 Tecnologia Tecnologia  Tecnologia, comunicação e mídia  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tecnologia, Comunicação 
e Mídia 

2 Mídia Mídia e comunicação 

3 Comunicação 

6 Mídia direcionadora do consumo  
Direcionamento do consumo, influência na 
opinião pública, persuasão e construção da 
sociedade 

 
 
 
 
 
Direcionamento do consumo, 
influência na opinião pública, 
persuasão e construção da sociedade 

7 Mídia influenciadora da opinião pública 

8 Papel estratégico da mídia na construção da 
sociedade 

9 Persuasão 

10 Apropriação do conhecimento e da criatividade Apropriação do conhecimento e da 
criatividade 

11 Circulação de mensagens Circulação de Mensagens 

12 Domínio dos afetos Afetos 

13 Excesso de imagens  
Excessos 14 Excesso de informações 

15 Criação de valor Criação de valor  
 
Criação de valor a partir das relações 
sociais 

  
 

16 Relações sociais  
Relações Sociais  

 
 
 
2. Criação de Valor a partir 
das Relações Sociais 

17 Criação de vínculos 

18 Relacionamento 

19 Redes de imagens  
Redes de imagens, acesso e 
monitoramento 

 
Redes de imagem e acesso 20 Redes de monitoramento 

21 Redes de acesso 

22 Globalização Globalização Globalização e construção de 
imagem* 23 Virtualização das relações humanas Virtualização das relações humanas 

24 Identificação Identificação Identificação 

25 Emoção  
Prazer/Hedonismo 

 
Prazer/hedonismo e memória* 

 
 26 Sensorialidade 

Quadro 6 – Formação das Categorias de Análise 
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27 Prazer    
 
 
 
 
 
3. Experiência e Aspectos 
Sensoriais do Consumo 

28 Hedonismo 

29 Aparências  
 
 
Espetáculo  

 
 
 
Espetáculo gastronômico 

30 Encantamento 

31 Espetáculo 

32 Organizações produtoras de espetáculos 

33 Sociedade de consumo 

34 Valorização das marcas 

35 Experiência Experiência Experiência e aspectos sensoriais do 
consumo 

 
    Processo criativo* 

*Categorias que emergiram na análise de dados 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
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Categorias do 2º. ciclo Conceito norteador 
1. TECNOLOGIA As novas tecnologias, principalmente a internet, criam diferentes 

possibilidades para organizações e consumidores, facilitam a comunicação 
entre eles, ampliam o mercado de formas antes inimagináveis e transformam 
consumidores em coprodutores (em tempo real) das inovações, da 
informação, da comunicação e de suas próprias experiências (KOZINETS; 
PATTERSON; ASHMAN, 2017; MUMBY, 2016; MORAES, 2013; 
BOUTANG, 2011). A experiência do consumidor pode ser criada, gerida e 
difundida pelas organizações com o apoio da tecnologia e da mídia. 

1.1. Comunicação e mídia As organizações investem tempo e recursos em comunicação para 
impressionar a audiência e gerir suas percepções. Através das marcas, da 
comunicação, da mídia e da publicidade, o consumo é estimulado pelas 
organizações (SCHOENEBORN; KUHN; KÄRREMAN, 2018; DEBORD, 
2017; FLYVERBOM, REINECKE, 2017; HILL, 2015) e a comunicação 
deixa de ser apenas uma dentre as muitas atividades internas à organização 
para se tornar sua principal força criadora e sustentadora (SCHOENEBORN; 
KUHN; KÄRREMAN, 2018; HILL, 2015). A mídia, frente a esse cenário, 
é uma ferramenta fundamental das organizações, uma vez que é passível de 
ressignificar a realidade e direcionar o senso comum (SODRÉ, 2006; 
MARTIN-BARBERO, 2006). 

1.1.1. Persuasão O modo de produção e consumo em redes tem um grande potencial 
persuasivo (MORAES, 2006), uma vez que o intelecto é transformado em 
força produtiva (MARTÍN-BARBERO, 2006), permitindo que os indivíduos 
se identifiquem com outros membros da rede e se sintam parte de algo maior 
(FLYVERBOM; REINECKE, 2017; DEAN, 2005). 

1.1.2. Circulação das mensagens A mídia, facilitada pela tecnologia, permite a captura da atenção dos 
indivíduos simultaneamente à livre exposição de seus desejos, sejam eles 
possíveis, reais ou não. O foco sai do sujeito e/ou da usabilidade do objeto e 
passa para o simbolismo, o acontecimento, a circulação da mensagem 
(PRADO; PRATES, 2017; MUMBY, 2016; MORAES, 2013; DEAN, 2013; 
2005; BOUTANG, 2011; VILCHES, 2006; MATTELART, 2006). O valor 
da mensagem depende mais da circulação do que do seu conteúdo (DEAN, 
2013). 

1.1.3. Excessos A tecnologia possibilita a difusão em redes de abundância, sejam de imagens 
ou de informações. Essa abundância é retroalimentada pelos participantes da 
rede que são simultaneamente produtores e coprodutores dessas 
informações. Trata-se de uma cultura de excessos e de busca pelo gozo 
imediato (FONTENELLE, 2018, no prelo; 2015). 

1.1.4. Direcionamento do 
consumo, influência na opinião 
pública e construção da 
sociedade 

A comunicação e a mídia exercem um papel importante na relação entre a 
organização e o consumidor, já que influenciam a evolução da sociedade por 
intermédio da tecnologia. A produção excessiva da mídia insere a cultura na 
lógica capitalista, de forma que os indivíduos são impulsionados para o 
consumo a partir das identificações sociais e emocionais que ela provoca 
(MUNIZ, 2011). A informação, na maioria das vezes é construída através 
das mídias, a partir do ponto de vista organizacional (MORAES, 2013), 
interferindo na opinião pública (MORAES, 2013). 

1.1.5. Apropriação do 
conhecimento e da criatividade 

As organizações se apropriam e conseguem monitorar o conhecimento e a 
criatividade dos indivíduos (KOZINETS; PATTERSON; ASHMAN, 2017; 
DEAN, 2005) a partir do momento em que esses elementos são comunicados 
e compartilhados em redes (FUCHS, 2011; KELLNER, 2006), de forma 
gratuita (DEAN, 2005). Cada recomendação feita por um consumidor em 
relação a determinada organização, permite que ela se aproprie do excedente 
do trabalho imaterial desse indivíduo como cocriador de sua experiência, do 
valor e da imagem marca (FLYVERBOM; REINECKE, 2017; MORAES, 
2006). 

Quadro 7 – Categorias e conceito norteador 
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1.1.6. Afetos O conhecimento humano é uma força produtiva compartilhada em redes, 
cuja comunicação e colaboração é mediada pela tecnologia (FUCHS, 2011), 
contrapondo a visão de Hardt e Negri (2000) que alegam que a tecnologia 
domina os afetos fazendo com que os indivíduos pensem e se comuniquem 
como computadores. 

2. CRIAÇÃO DE VALOR A percepção de valor dá-se a partir das relações sociais, da ilusão de 
igualdade e transparência do discurso incentivada pela mídia, pelas redes de 
imagens, de acesso, pela virtualização e globalização das relações facilitadas 
pela tecnologia (DEAN, 2013; 2005), permitindo a gestão das identidades 
culturais por parte das organizações (FLYVERBOM; REINECKE, 2017; 
MORAES, 2013; DEAN, 2005). 

2.1. Relações sociais No capitalismo comunicativo, tanto trabalho quanto consumo passam a ter 
como base a comunicação, as identidades, os significados e as formas de se 
relacionar com o outro (KORCZYNSKI, 2005). As relações sociais se 
tornam tão importantes, senão mais do que o objeto em si (MUMBY, 2016). 

2.1.1. Virtualização das relações 
humanas 

Por intermédio da tecnologia, as relações se tornam virtuais. Há um 
rompimento da noção de tempo e espaço e o indivíduo só passa a ser 
reconhecido socialmente quando identificado como consumidor seja de 
informações, imagens ou relações (SODRÉ, 2006). 

2.1.2. Globalização Com o rompimento da noção de tempo e espaço, o lugar não é mais somente 
aqui, mas em qualquer ponto ao alcance da rede. Há uma pulverização dos 
limites territoriais do trabalho (KOZINETS; PATTERSON; ASHMAN, 
2017; MUMBY, 2016; MORAES, 2013; BOUTANG, 2011) e do consumo 
em busca da unificação "em torno de uma hipotética vontade geral" 
(MORAES, 2013, p.11). 

2.1.3. Redes O conhecimento humano passa a ser produzido e compartilhado em redes 
(FUCHS, 2011; KELLNER, 2006) e pressupõe a participação e contribuição 
de vários atores. A rede se torna um repositório de informações, local de 
conversas, troca de informações e experiências, onde se permite viver 
fantasias, desejos e novas culturas (KOZINETS; PATTERSON; ASHMAN, 
2017). 

2.1.3.1. Imagens As imagens rompem a barreira da linguagem e se sobressaem em relação ao 
simbolismo das mensagens (DEAN, 2013). 

2.1.3.2. Monitoramento Para que as organizações mantenham a audiência sob controle (KOZINETS; 
PATTERSON; ASHMAN, 2017; MORAES, 2013; DEAN, 2005). 

2.1.3.3. Acesso Ilusão de acesso irrestrito a todos, de forma igualitária, inclusiva e 
transparente (DEAN, 2013; 2005), possibilitando que os indivíduos 
colaborem espontânea e gratuitamente com a rede. 

2.1.4. Identificação Os indivíduos se identificam com o que é comunicado, sentem-se 
importantes e próximos das pessoas e/ou eventos divulgados nas redes e o 
fato de acreditarem que algo é real, mesmo tendo consciência de que não é, 
é suficiente para sustentarem determinado ponto de vista (FLYVERBOM; 
REINECKE, 2017; DEAN, 2005) e perceber valor a partir do que se entende 
como senso comum (MUMBY, 2016; THERBORN, 1980). 

3.  EXPERIÊNCIAS Produzidas pelas organizações, demonstram uma nova forma de consumo 
com ênfase nas características simbólicas, hedônicas e emocionais dos 
produtos e serviços (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982; HOLBROOK; 
HIRSCHMAN, 1982). Essa tendência resultou de um espírito de época que 
marcou o final da década de 1970 e a década de 1980, levando as 
organizações a focarem no consumo e na gestão de suas marcas 
(FONTENELLE, 2018, no prelo; 2017; 2015). Para Pine II e Gilmore 
(1998), a experiência não precisa estar, necessariamente, atrelada a um 
produto ou serviço, porém, é importante que atenda às necessidades do 
consumidor e extrapole a mera função do produto/serviço, para se tornar 
memorável. 

3.1. Aspectos sensoriais e 
experienciais do consumo 

As questões sensoriais e emocionais tornam-se centrais para a análise do 
consumo (ILLOUZ, 2009) e fundamentais para o entendimento das 
percepções na experiência de consumo (ARNOULD; PRICE, 1993; 
LADHARI; SOUIDEN; DUFOUR, 2017). As organizações passam a buscar 
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um engajamento interno não só para promover experiências, mas também 
para criar desejos de consumo nos indivíduos, tomando a comunicação e a 
mídia como ferramentas fundamentais dessa construção (MARTÍN-
BARBERO, 2006; SODRÉ, 2006).  A visão experiencial do consumo 
reconhece que a experiência é algo que precisa ser construída e gerida pela 
organização.  (BERRY; CARBONE; HAECKEL, 2002; ZEITHAML; 
BERRY; PARASURAMAN, 1993) e enxerga o consumidor como um ser 
que pensa e sente (LADHARI; SOUIDEN; DUFOUR, 2017; HWANG; 
SEO, 2016; ARNOULD; PRICE, 1993; HOLBROOK; HIRSCHMAN, 
1982). 

3.1.1. Prazer/hedonismo Fontenelle (2017), ao citar Tofler (1971) propõe que o consumidor já não se 
importa se a experiência é simulada ou real, desde que seja capaz de oferecer 
algo que remeta à aventura, ao prazer ou à alguma outra emoção que 
corresponda aos seus anseios. Esse prazer pode ser efêmero e ao mesmo 
tempo duradouro, pois pode se renovar a todo momento, a cada nova 
experiência. Assim, os indivíduos passam a investir seu tempo e dinheiro, 
outrora investidos somente em produtos e serviços, no consumo de 
experiências. Para Debord (2017), os indivíduos são transformados em 
espectadores de uma sociedade de imagens e marcas, uma sociedade do 
espetáculo. 

3.1.2. Sociedade do espetáculo As organizações estão no cerne da produção dos espetáculos e estimulam o 
consumo através do entretenimento, das marcas, da publicidade e da mídia, 
já que as imagens são fabricadas e não imparciais (DEBORD, 2017; 
FLYVERBOM; REINECKE, 2017). A comunicação deixa de ser apenas 
uma dentre as atividades internas à organização e passa a ser sua principal 
força criadora e sustentadora (SCHOENEBORN; KUHN; KÄRREMAN, 
2018). Volta-se para o consumo de tal maneira que os produtos/serviços são 
envolvidos por uma aura de encantamento que muitas vezes deixam de lado 
a sua funcionalidade para serem apenas consumidos (PRADO; PRATES, 
2017). 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
 

Quadro 8 – Categorias definitivas 

Categorias Intermediárias Conceito norteador Categorias Finais 
1.1. Direcionamento do consumo, 
       influência na opinião pública, 
       persuasão e construção da  
       sociedade 

Evidencia a influência de uma figura 
midiática na opinião pública e na 
construção de experiências a partir de 
uma celebridade, que também é 
construída. 

1. TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E  
MÍDIA 

2.1. Globalização e construção 
       da imagem 
2.2. Identificação 
2.3. Redes de imagens e  
       acesso 

Referencia as tendências mundiais que 
colocam os chefs como celebridades 
midiáticas, despertando na audiência 
um sentimento de pertencimento com 
base nas ideias e ideais desses chefs e 
ressaltando o quanto a construção e a 
globalização das imagens e informações 
dos chefs é facilitada pela comunicação 
em rede. 

2. CRIAÇÃO DE 
VALOR A PARTIR 
DAS RELAÇÕES 
SOCIAIS 

 
 

3.1. Espetáculo gastronômico 
3.2. Processo criativo 
3.3. Prazer/hedonismo e  
       memória 

Relata a construção e disseminação por 
trás de cada chef celebridade, levando 
em conta sua assinatura única que 
facilitará a criação de experiências de 
consumo, intimamente ligadas às 
emoções pensadas por eles ao criarem 
seus pratos. 

3. EXPERIÊNCIAS E 
ASPECTOS 
SENSORIAIS DO 
CONSUMO 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
 



83 
 

 

4.2.1  Categorias de Análise 

 

4.2.1.1    Categorias Intermediárias 

 

As categorias intermediárias foram formadas a partir: a) das categorias iniciais (primeiro ciclo 

- criadas após a releitura da literatura sobre o capitalismo comunicativo, portanto, antes da 

análise dos dados), b) do reagrupamento dessas categorias iniciais (segundo ciclo) e 3) do 

surgimento de novas categorias, após a análise de dados (terceiro ciclo). 

 

4.2.1.1.1 Direcionamento do consumo, influência na opinião pública, persuasão e 
construção da sociedade. 

 

A categoria intermediária direcionamento do consumo, influência na opinião pública, 

persuasão e construção da sociedade é formada pelas categorias do primeiro ciclo “mídia 

direcionadora do consumo, mídia influenciadora da opinião pública, persuasão e papel 

estratégico da mídia na construção da sociedade”. A partir dessa categoria, podemos entender 

melhor a influência de uma figura midiática na opinião pública e, consequentemente, na 

construção de experiências a partir de uma celebridade, que também é construída. 

 

A mídia, aqui representada pela revista Prazeres da Mesa e por eventos, prêmios e rankings 

mencionados em suas reportagens, possibilita a projeção do chef Alex Atala como celebridade 

e, como tal, o empodera a determinar o que é tendência e o que deve ser desconsiderado no 

campo da gastronomia: 

 
“Não acho que temos que pensar a gastronomia, temos que pensar a 
alimentação inclusive como uma ferramenta de inclusão social no nosso 
país” (Alex Atala, 1 mai., 2012). 
 
 “O futuro do mundo está numa nova relação cultural do homem com o seu 
entorno, com a sua comida, concluiu o chef” (Alex Atala, 9 nov., 2012). 
 
 “Durante entrevista ao programa Roda Viva (TV Cultura) no final de 2012, 
Alex Atala deu a dica. Disse perceber uma moda em voga: a de usar 
ingredientes mais sofisticados em preparos populares, ainda que isso os torne 
caros. Os hambúrgueres gourmet que valem tanto como uma refeição estão 
aí como prova. [...] Não se trata apenas de pagar caro, mas pagar o preço do 
prazer em outro nível de satisfação” (1 jan., 2013). 
 
“À frente do Instituto ATÁ, o chef Alex Atala conta sobre o movimento que 
visa dar mais força à culinária brasileira” (22 jan., 2015). 
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A revista Prazeres da Mesa ressalta que Alex Atala é uma figura conhecida por todos, dispensa 

apresentações e que a simples referência de sua participação em um evento ou novo 

empreendimento entusiasma o mundo gastronômico.  

 
"Uma figura que dispensa apresentações. Entre tantos feitos, resgatou 
iguarias brasileiras e descobriu tantas outras que ninguém havia pensado 
antes em usar na cozinha. Trabalho que o levou à seleta lista da inglesa 
Restaurant Magazine e, que neste ano (2011) o coroou como sétimo melhor 
restaurante do mundo" (9 set., 2011). 

 
Atala influencia chefs do mundo todo: 

 
“Dois meses atrás, o chef René Redzepi foi capa da revista americana Time e 
falou que estava usando formigas. Ele viu este ingrediente pela primeira vez 
comigo quando estávamos em um evento na Bélgica, em outro evento levei 
mais formigas a pedido dele e a repercussão foi sensacional – tão boa que 
hoje ele incorporou o inseto ao cardápio (7 mai., 2012). 

 
 É reconhecido por eles:  

 
“Ferran Adrià – sim, ele de novo! – Alice Waters, Mario Batali e sete outros 
chefs famosos foram escalados pela editora Phaidon Press para escolherem, 
cada um, dez nomes de chefs que são estrelas culinárias em ascensão. Os 100 
chefs eleitos – e seus perfis – compõem o livro Coco – 100 Emerging Culinary 
Stars Chosen by 10 of the World’s Greatest Chefs [...] Entre os dez eleitos da 
chef Shannon Bennet, chef-proprietária do restaurante Vue du Monde, em 
Melbourne, na Austrália, está o nosso Alex Atala, único brasileiro da lista” 
(30 jul., 2009). 

 
E avaliza novos talentos: 

 
“Veja o exemplo do Thiago (Castanho), que faz em Belém uma cozinha 
cidadã, pautada pelo alimento de qualidade e dos arredores” [...] Não foi só 
Thiago quem sentou na plateia de Alex Atala com vontade de aprender. 
Henrique Fogaça, do Sal Gastronomia, Rodrigo Oliveira, do Mocotó, e o 
francês Julien Mercier, do hotel Caesar Park Faria Lima (todos restaurantes 
de São Paulo), também estavam lá, entre estudantes e gourmets curiosos. 
Ouviram, entre outras coisas, uma experiência vivida pelo próprio Atala, que 
serve de exemplo de como um profissional consciente pode contribuir para 
melhorar o planeta” (7 jan., 2011). 
 
“Além da boa aceitação do público, depoimentos como o do chef Alex Atala, 
do premiado D.O.M. e do Dalva e Dito, dão mais impulso para seguir em 
frente. ‘Acho que a Bárbara e o Pablo vêm conquistando espaço. Sem dúvida 
eles confirmam minha crença de que existem grandes chefs fora do eixo Rio-
São Paulo. Estão no Espírito Santo fazendo um trabalho com produtos 
regionais e com autenticidade, de forma contemporânea, com técnica, mas, 
efetivamente, com muito sabor. Não podemos nos esquecer desse importante 
ingrediente da comida.’ A dupla agradece os elogios: ‘Para nós, o Atala é um 
dos mestres que paramos para escutar com atenção, porque cada frase que 



85 
 

 

diz equivale a cinco anos de faculdade. Isso mostra que estamos no caminho 
certo. Esse feedback é importante para sabermos aonde ir’” (15 fev., 2016). 

 

Aclamado como autoridade da área, encabeça a reflexão sobre o consumo de alimentos levando 

em conta questões éticas, socioambientais, conscientizando e engajando a sociedade na medida 

em que ressalta a ideia do que ele próprio acredita ser a brasilidade e direcionando o senso 

comum em relação ao que é uma experiência com a comida brasileira. 

 

“Eu vejo muitos restaurantes que trabalham com faisão, que trabalham com 
perdiz europeia, usando javali e esquecendo do cateto, da queixada, da 
capivara, dos animais da fauna brasileira que efetivamente podem ter grande 
qualidade na mão de um bom cozinheiro” (7 mai., 2012). 
 
 
“Atala foi enfático: ‘o mar não é um recurso inesgotável’. O chef defende que 
é preciso ter o cuidado de repor o que a natureza nos oferece, além de 
aproveitar tudo do produto que estamos utilizando. ‘Sem essa consciência, 
teremos problemas’” (29 jun., 2012). 

 

Com isso, Atala ressignifica a alimentação incluindo insetos em seu cardápio: 

 

“Na Amazônia conheci uma variedade de formiga saúva com expressivo 
sabor de capim-santo. Nas minhas andanças pelo mundo, levei essas formigas 
e influenciei outros chefs, ou melhor, o produto influenciou outros chefs” 
(Alex Atala, 16 abr., 2013). 

 

Estimula o consumo de partes de animais e plantas antes julgados inapropriados para o 

consumo: 

 
“Numa dessas andanças, certo dia deparei com priprioca. Cheirinho bom [...] 
Só sei dizer que quanto mais eu sabia sobre priprioca, mais fascinado ficava. 
Pensei, então, que, se um cheiro podia ser um gosto, priprioca poderia ser um 
ingrediente somado a minhas receitas” (Alex Atala, 9 fev.,2009). 
 
“ Use todo o peixe: aproveite ao máximo o pescado, seja sustentável. Entre os 
ingredientes que Atala utilizou para fazer os pratos da aula, estava bexiga 
natatória e fígado. O chef chamou o fígado do peixe de ‘foie gras marinho’ e 
deu a dica de sempre lavá-lo em salmoura, para tirar a cor escura 
característica do órgão” (29 jun., 2012). 

 

Sendo, portanto, considerado um expert passível de criar uma experiência de consumo brasileira 

em seu D.O.M. Restaurante. 

 
“Em São Paulo existem centenas de restaurante e, para ter algum destaque, 
uma casa precisa ser no mínimo “boa”. O que não é o caso do DOM, de Alex 
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Atala. Seu restaurante supera as expectativas e é considerado um dos 
melhores do mundo. O que faz a casa receber tanto prestígio é a mistura de 
ingredientes brasileiros com a cozinha contemporânea. Mérito do chef Alex 
Atala” (28 jan., 2011). 
 
 
“Ele gosta também de anotar experiências surpreendentes. E anotou detalhes 
de um dos jantares mais ‘impressionantes’ de sua vida, quando provou o 
tempero de Alex Atala, no restaurante D. O. M., em São Paulo. Seus olhos 
brilham quando lembra do palmito e cupim assados, com purê de batatas 
perfumado com pequi” (Ramon Freixa, 01 set., 2008). 

 

No entanto, Atala não é o único representante do movimento que enaltece chefs colocando-os 

no patamar de celebridades a partir da valorização dos ingredientes locais e da cozinha criativa 

e autoral. Trata-se de uma tendência mundial que será explicada nas próximas categorias. 

 

4.2.1.1.2  Globalização e construção da imagem 

 

A categoria intermediária globalização e construção da imagem é composta pelas categorias 

do primeiro ciclo “virtualização das relações humanas e globalização”. A partir dela poderemos 

entender melhor as tendências mundiais que destacam os chefs e os coloca como celebridades 

midiáticas a partir do discurso do enaltecimento dos ingredientes locais e da cozinha criativa e 

autoral. 

 

Alex Atala está inserido em duas tendências gastronômicas mundiais importantes que 

possibilitam que chefs de cozinha atinjam níveis de celebridade – os realities shows 

gastronômicos e a efervescência da cozinha criativa e dos ingredientes locais. 

 

Sobre a valorização dos ingredientes locais, ele afirma que: 

 
“Existe um movimento mundial em valorizar produtos locais. Não acho que 
temos que pensar a gastronomia, temos que pensar a alimentação inclusive 
como uma ferramenta de inclusão social no nosso país” (01 mai., 2012). 

 

Já através de programas de TV, realities, criação de rankings mundiais e transmissão de eventos 

via web, rompe-se a barreira do tempo e do espaço permitindo que uma grande maioria tenha 

acesso às mais variadas informações facilitando, assim, o acesso do Brasil ao mapa da 

gastronomia mundial. Nas palavras de Atala e da mídia: 
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“Recentemente, vivemos uma efervescência da cozinha criativa e eu sou o 
grande privilegiado desse movimento” (Alex Atala, 17 nov., 2008). 
 
“Alex Atala é a nova estrela de série da Nettflix. Segunda temporada do 
Chef’s Table contará a história de seis chefs de todo o mundo e estreia em 27 
de maio (2016). O seriado terá ainda mais duas temporadas” (11 mar., 2016). 

 

Em 2006, o D.O.M. Restaurante apareceu pela primeira vez na lista dos 50 melhores 

restaurantes do mundo da revista inglesa Restaurant (em 50º. Lugar), em 2011 foi eleito o 

melhor restaurante da América Latina e em 2012 chegou ao ápice sendo considerado o quarto 

melhor restaurante do mundo (Quadro 9), contribuindo para o aumento do sucesso de Atala nas 

mídias. Desde então, ganhando ou perdendo posições, mantém-se na lista há 12 anos. Foi o 

primeiro restaurante brasileiro a ser premiado com duas estrelas do Guia Michelin e, até 2018 

era o único restaurante brasileiro agraciado com duas estrelas. 

 
“Com Alex Atala, o nome do Brasil ultrapassou fronteiras. O mundo soube 
que temos uma gastronomia que se estrutura, evolui e nos brinda com feitos 
como a colocação do D.O.M. como sétimo melhor restaurante do mundo, 
segundo a revista inglesa Restaurant” (20 jul., 2011). 

 

Quadro 9 – Posicionamento D.O.M. na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo 

Ano  Posição D.O.M. Restaurante 
2006 50º. lugar 
2007 38º. lugar 
2008 40º. lugar 
2009 24º. lugar 
2010 18º. lugar 
2011 7º. lugar 
2012 4º. lugar 
2013 6º. lugar 
2014 7º. lugar 
2015 9º. lugar 
2016 11º. lugar 
2017 16º. lugar 
2018 30º. lugar 

 
Fonte: SAN, 2019.  
 

Apesar de todo o glamour que envolve a profissão, Alex Atala procura construir e manter sua 

imagem com foco na simplicidade dos ingredientes brasileiros e na sua experiência como 

caçador e pescador, herança familiar que o fez conhecedor de partes do Brasil a que poucos têm 

acesso, principalmente a região Amazônica. Ele demonstra uma paixão pelo Brasil que 

emociona a audiência não somente no país, mas também no exterior:   
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“O que tem Atala e a moderna geração de chefs brasileiros não é tanto uma 
cozinha nacionalista, mas muito mais uma sensibilidade brasileira, uma 
atitude diante da vida, uma criatividade e um carisma que nossa cultura 
expressa em vários campos – música, moda, futebol (bem, ao menos no 
passado)” (27 jan., 2015). 

 

Além disso, é uma figura carismática, que fala vários idiomas (inglês, francês, italiano, 

espanhol), possibilitando sua circulação e acesso não só a eventos, mas também à mídia 

mundial:     

 

“Não sem razão, a defesa e a valorização que vem fazendo dos produtos 
brasileiros lá fora, conferem a Atala – de fato e de direito – o título de 
embaixador da gastronomia brasileira” (13 mar., 2009). 
 
“Chef número um do país, Alex Atala também já virou uma espécie de 
embaixador brasuca (com “s” e na melhor acepção da função) dos produtos 
amazônicos e a principal referência de cozinha brasileira na Europa. Além 
de sua concorrida agenda à frente do D.O.M. e do Dalva e Dito, em São 
Paulo, o chef faz constantes viagens ao Velho Continente para participar de 
congressos internacionais de cozinha autoral. Seja na Itália, Espanha, 
França ou Reino Unido, sua popularidade e prestígio aumentam a cada dia, 
dispensando maiores apresentações. Ou seja, nosso mais conhecido chef de 
cozinha é pop não só dentro, mas fora de casa” (11 jan., 2010). 
 
“A revista norte-americana Time divulgou nesta quinta-feira (18) os 100 
nomes mais influentes do mundo. Na lista em que constam nomes de força 
internacional como o do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o 
do cineasta Steven Spielberg, os únicos brasileiros a aparecer no seleto rol 
foram Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, e o chef 
de cozinha Alex Atala, dos restaurantes paulistanos D.O.M. e Dalva e Dito” 
(18 abr., 2013). 

 

No entanto, apesar de ser uma celebridade reconhecida mundialmente e ser citado pela Revista 

Time um dos “deuses da comida” ao lado de David Chang e René Redzepi, Atala procura 

mostrar ao público o seu lado humano, sujeito às mesmas vulnerabilidades de qualquer pessoa, 

como por exemplo, o peso do envelhecimento e as dificuldades de conciliação entre a vida 

profissional e familiar. 

 
“O Deus da comida Alex Atala. [...] ele é capa da revista Time desta semana, 
ao lado dos chefs René Redzepi (do Noma) e David Chang (do Momofuku), 
sob o título “Os deuses da comida” (8 nov., 2013). 

 

“O último dia de Mesa Tendências não poderia ser mais estrelado. Começou 
com Alex Atala contando sobre as belezas e dificuldades de ser um grande 
chef. O cozinheiro exaltou a importância de sua equipe, que comanda seus 
restaurantes quando ele não está presente e, em um dos momentos que mais 
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emocionaram o público, falou sobre a dificuldade em conciliar a carreira com 
a vida pessoal” (27 out., 2016). 
 
“Acho que cheguei à crise da meia idade. Não tenho mais a audácia para 
transgredir, o ímpeto punk rock dos meus 20 anos. Ganhei contornos de um 
senhor contido” (23 ago., 2008). 
 

Seu discurso carismático facilita o engajamento e identificação dos cidadãos à sua causa – a 

defesa do alimento como cultura e do consumo sustentável dos alimentos, levando em conta 

toda a cadeia produtiva -, conforme será explicado na próxima categoria. 

 

4.2.1.1.3  Identificação 

 

A categoria identificação emergiu no primeiro ciclo e se manteve como uma categoria 

intermediária, portanto, não tem derivação. Entendemos por identificação o caráter de 

proximidade entre a celebridade e sua audiência. 

 

No caso do chef Alex Atala, conforme descrito na categoria anterior, há uma construção de 

imagem a partir de um discurso da simplicidade e paixão pelo país e seus ingredientes. Esse 

discurso desperta nos indivíduos, brasileiros principalmente, um sentimento de pertencimento, 

facilitando o engajamento na causa defendida pelo chef, que é o caráter cultural do alimento e 

a defesa de um consumo mais sustentável em toda sua cadeia produtiva em prol não só de um 

Brasil, mas de um mundo melhor. 

 
“Somos todos brasileiros. Espero que isso sirva para que os outros estados 
também se organizem para voltar o olhar para a gastronomia, para apoiar a 
nossa cozinha, defende o chef” (Alex Atala, 23 jan., 2013). 

 
“[...] Atala, que serve de exemplo de como um profissional consciente pode 
contribuir para melhorar o planeta” (7 jan., 2011). 
 

Outro aspecto que favorece a identificação é o fato dos chefs celebridade não esconderem da 

audiência suas origens e trajetórias, muitas vezes humildes e comuns, aumentando o sentimento 

de pertencimento e proximidade com esse público, além de facilitar a influência que exercem 

sobre ele. 

 
“Venho de uma família de operários metalúrgicos, e a biblioteca de meu pai 
era enorme. Como diria meu mestre Paul Bocuse, sou um rebelde” (Laurent 
Suaudeau, 23 ago., 2008). 
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“A falta de talento para a rotina do trabalho no banco foi o impulso decisivo 
para o Henrique Fogaça, de 35 anos (eleito Chef Revelação Prazeres da 
Mesa/Bohemia em 2009), entrar na cozinha. O estalo chegou enquanto 
cozinhava em casa e pedia dicas de receitas para a avó. Com pouco menos 
de 30 anos, ele já tinha passado por dois cursos universitários inacabados e 
um trabalho numa rede de locadoras” (Sobre Henrique Fogaça, 13 ago., 
2009). 
 
“Uma bomba no vestibular para veterinária na Universidade de São Paulo 
(USP) empurrou a chef Mariana Valentini, de 31 anos, para a cozinha” (13 
ago., 2009). 
 

 Os chefs estão conscientes de que influenciam a sociedade, na medida em que essa se vê 

refletida neles: 

 
“[...] os chefs têm muito a dizer. Não só porque podem cozinhar, mas também 
porque podem conscientizar as pessoas. Hoje temos a sorte de que a 
gastronomia e a cozinha podem ser convertidas em uma ferramenta social. E 
não é porque somos melhores ou piores, é porque a sociedade se vê refletida 
nos chefs. São pessoas que trabalharam, que vieram do nada, que 
conseguiram com um pequeno restaurante se converter em ícones mundiais. 
As pessoas nos olham esperando que digamos algo que as motive, que as 
permita crescer” (Quique Dacosta, 13 mar., 2017). 

 

E a proximidade, o sentimento de pertencer a algo maior alimentará a admiração do público 

pelos chefs e, consequentemente, aumentará o poder de influência desses últimos, fazendo girar 

a engrenagem do espetáculo gastronômico que envolve a mídia, os chefs e a sociedade, 

facilitada pela comunicação em redes. 

 

4.2.1.1.4  Redes de imagens e acesso 

 

A categoria redes de imagens e acesso é uma derivação das categorias “redes de 

monitoramento” (que é excluída no segundo ciclo devido à ausência de dados para interpretação 

nessa categoria), “redes de acesso”, “redes de imagens” e nos ajuda a entender o quanto a 

construção e a globalização das imagens e informações dos chefs é facilitada pela comunicação 

em rede. 

 

Atualmente, a maioria dos chefs, se não todos, tem seus perfis publicados em redes sociais como 

Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, muitos dos eventos gastronômicos, que antes 

eram de acesso restrito àqueles que podiam pagar inscrições, têm uma área aberta ao público e 

são transmitidos via web. É o caso dos eventos Mundo Mesa, promovidos pela Revista Prazeres 

da Mesa (MUNDO..., 2018), que buscam uma conexão entre chefs, produtores, acadêmicos e 
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interessados na área. Um outro exemplo é o Seminário FRU.TO, realizado pelo Instituto ATÁ 

e que está em sua segunda edição (SEMINÁRIO..., 2018). É um evento internacional 

tradicionalmente realizado no mês de janeiro, criado pelo chef Alex Atala e o produtor cultural 

Felipe Ribenboim, tendo como objetivo discutir o presente e o futuro da alimentação, seus 

problemas e soluções. 

 

Esses são apenas dois exemplos de eventos da área de gastronomia transmitidos virtualmente, 

mas além desses eventos, graças à Internet, palestras, entrevistas, programas de TV e webcasts 

ficam disponíveis na rede, ao alcance de um clique, o que facilita o acesso tanto às inúmeras 

informações existentes sobre o assunto quanto às imagens dos pratos servidos nos restaurantes 

de grandes chefs, no momento em que são produzidos. 

 

E a intenção é justamente essa – produzir para que a audiência se engaje nas causas dos chefs, 

identifique-se com eles, ajude a construir e a divulgar gratuitamente, através da rede, suas 

imagens globalmente e deseje viver experiências de consumo em seus restaurantes estrelados. 

 

4.2.1.1.5 Espetáculo gastronômico 

 

A categoria espetáculo gastronômico surgiu a partir da junção das categorias de primeiro ciclo 

“espetáculo”, “organizações produtoras de espetáculos”, “sociedade de consumo”, “valorização 

das marcas”. Com ela, podemos entender melhor a construção por trás de cada chef e seus 

restaurantes, assim como a influência da mídia na disseminação de uma ideia ilusória da 

gastronomia, na medida em que elevam esse chefs ao nível de celebridade. 

 

A gastronomia é envolvida por uma aura de espetáculo que, na maioria das vezes esconde a 

realidade da profissão de cozinheiro. Laurent Suaudeau fala sobre essa questão, Quique 

Dacosta, Alex Atala, Flávia Quaresma e também Bourdain em seu livro Cozinha confidencial: 

uma aventura nas entranhas culinárias (BOURDAIN, 2016). Essa ideia de glamour é reforçada 

pelas escolas de cozinha que, a cada dia, formam mais e mais profissionais e que, de acordo 

com Atala, “nem sequer sabem diferenciar os peixes numa banca de feira” (Alex Atala, 2012). 

 
“Só para começar, um aprendizado básico leva dez anos, no mínimo. Nem 
todo mundo está disposto, porque vai para a área pelo chamariz, pelo 
glamour, que não existe. Depois o salário alto não chega, tem de trabalhar 
nos feriados, em fim de semana, tem que continuar estudando e coisa e tal, 
que não preciso repetir aqui” (Martin Diez, 15 ago., 2009). 
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Nas palavras de Flávia Quaresma: 

 
“Fico preocupada com o foco que tanto os estudantes de gastronomia quanto 
as próprias faculdades dão para o posto de chef. Mas ainda acho que a escola 
é o melhor caminho. O misto de estudo, exercício e aventura do paladar, com 
certeza, faz um profissional muito melhor” (Flávia Quaresma, 22 jul., 2009). 

 

Alex Atala ressalta a importância daqueles que sonham em ser grandes cozinheiros estarem 

conscientes de que ter um diploma na mão não torna ninguém chef, pois para assumir tal função 

e abrir um negócio é preciso prática: 

 
“Fico feliz que essa garotada tenha percebido que um chef não sai pronto da 
escola, mas precisa praticar muito antes de ter o próprio negócio [...] Eles 
estão levando para a frente todas as mudanças da gastronomia brasileira que 
começaram no início dos anos 2000” (Alex Atala, 13 ago., 2009). 
 
“Lembre-se de que cozinheiros são como atletas: sem exercícios e repetição 
nunca alcançam os melhores resultados” (Alex Atala, 11 mar., 2009). 

 

Na fala de Laurent Suaudeau: 

 

“Na primeira edição de Prazeres da Mesa, nos idos de 2003, o chef Laurent Suaudeau 
aconselhava os novos cozinheiros a não “dar bola para o estrelismo”. E como 
palavra de mestre é bom respeitar, os novatos calcaram a carreira em bases sólidas, 
com o estudo e a calma característicos dos grandes chefs” (13 ago., 2009). 

 

A mídia, por sua vez, refere-se aos chefs como celebridades, corroborando o espetáculo 

gastronômico que permeia essas personalidades e seus restaurantes, reforçando a marca pessoal 

de cada chef. E os chefs acabam por se beneficiar com esse status que favorecem a criação de 

experiências de consumo em seus restaurantes: 

 
“Também o brasileiro Alex Atala apareceu por lá – e como um verdadeiro 
pop star, diga-se, assediado para fotos e autógrafos em cada corredor” (11 
jul., 2013). 
 
“[...] ele (Atala) é capa da revista Time desta semana, ao lado dos chefs 
René Redzepi (do Noma) e David Chang (do Momofuku), sob o título “Os 
deuses da comida” (8 nov., 2013). 
 
“O chef paulistano Alex Atala é eleito pela revista norte-americana Time 
como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. A lista também 
indicou os nomes do presidente Barack Obama, do cineasta Steven 
Spielberg e do também brasileiro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo 
Tribunal Federal” (18 dez., 2013). 
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“Alex Atala dispensa longas apresentações. Conhecido pelo trabalho com 
ingredientes brasileiros, ele é hoje um dos chef de maior renome no país” 
(26 nov., 2015). 
 
“O último dia de Mesa Tendências não poderia ser mais estrelado. Começou 
com Alex Atala contando sobre as belezas e dificuldades de ser um grande 
chef” (27 out., 2016). 

 

Suaudeau eleva o trabalho do chef de cozinha ao do artista, porém o considera ainda mais 

complexo: 

 
“O ofício do chef de cuisine é uma arte, como a de um pintor ou de um 
escultor. Só tem uma diferença: esses últimos podem refazer suas obras, se 
quiserem. Nossa área não admite isso. O gostar, ou não gostar, é imediato. 
Por isso, ser chef é extremamente estressante, ainda mais com esse glamour 
exagerado. A vida real não é mostrada ao jovem, o que é perigoso. Basta ver 
como envelhecem e se desgastam rapidamente os chefs que despontam no 
mercado” (23 ago., 2008). 

 

Com isso, as refeições passam a ser cobradas a preços exorbitantes nos restaurantes desses 

renomados chefs, enquanto os comensais passam a ter uma exigência cada vez maior. 

 

Frente ao excesso de exposição na mídia, a imagem dos chefs é fortalecida, aumentando sua 

autoridade para direcionar a opinião pública sobre o que é certo ou errado, sobre o que deve ou 

não ser feito quando se trata de gastronomia. E o restaurante de experiência, baseado numa 

cozinha criativa e autoral, de ingredientes quase sempre locais, é uma tendência criada por esses 

chefs que direciona o consumo. Nesse tipo de restaurante, toda a brigada deve se envolver para 

que o comensal viva uma experiência memorável.  

 

Para o chef Ramon Freixa: 

 
“Fazer cozinha de autor é poder comunicar aos comensais o que sinto, é criar 
sensações.” Ele diz que não vende só a cozinha, mas momentos de felicidade. 
E, para conseguir isso, se vale de um conjunto de coisas: o ambiente, a 
acolhida ao cliente, os snacks, os pratos. Cada item do cardápio procura 
combinar, em doses equivalentes, técnica, ingredientes e sentimento, segundo 
explica. O que primeiro aprendeu foi a técnica. Depois, veio a descoberta dos 
ingredientes para, por último, tornar-se um apaixonado por tudo isso” (1 set., 
2008). 

 

No D.O.M. Restaurante: 

 
“Do couvert ao cafezinho, o serviço é impecável até para o mais exigente dos 
comensais ou crítico gastronômico” (11 jun., 2012). 
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Portanto, para criar experiências, estimular momentos de felicidade, despertar a memória e 

proporcionar prazer, é preciso mais do que misturar ingredientes tecnicamente, conforme 

detalharemos nas categorias seguintes. 

 

4.2.1.1.6 Processo criativo 

 

A categoria processo criativo emergiu da análise de dados não sendo, assim, derivada de 

categorias do primeiro ciclo. A partir dessa nova categoria, pretendemos demonstrar que o 

processo criativo fortalece a imagem do chef criando uma assinatura única que facilitará a 

criação de experiências de consumo. 

 

Para criar experiências, os chefs de cozinha envolvem os alimentos em uma atmosfera mágica, 

despertando o desejo da sociedade para o consumo dessa magia e, para isso, empenham-se em 

transformar o simples em surpreendente, preparar receitas criativas, buscando despertar 

sensações sinestésicas em seus comensais. 

 
“Ovos são produtos mágicos. Podem ser feitos de mil maneiras, além de ser 
provenientes de diversos animais” (1 set., 2008). 
 
“O paio, em linguagem musical, é o auxílio luxuoso do pandeiro” (Alex Atala, 
11 mar., 2009). 
 

É um processo alquímico, de associações de ingredientes e de sensações que se tornam a 

assinatura do chef. Nas palavras de Atala: 

 
“Com a torta pronta, comecei a fazer minhas associações. Castanha-do-pará 
combina com chocolate[...] combinei o chocolate com curry. E também com 
um sorvete de uísque que fiz anos atrás [...] finalizamos com quatro ou cinco 
pedras de flor de sal [...] O toque final mora numa briga contra a covardia. 
O curry já garante o picante, mas resolvi acentuar essa sensação” (Alex 
Atala, 23 ago., 2008). 
 
“[...] gostei da receita, mas ainda não estava feliz com ela. Queria dar um 
passo à frente, tirar o óbvio e passar uma mensagem direta, mas rica em sua 
essência” (Alex Atala, 9 fev., 2009). 
 
“Não adianta só misturar. Precisa viajar em uma receita, e ser autêntico” 
(Martin Diez, 15 ago., 2009). 

 

E Atala não é o único. Henrique Fogaça e Quique Dacosta também passam dias combinando 

ingredientes até chegarem à receita ou ao menu ideal: 
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“Para chegar a uma receita, ele passa dias quebrando a cabeça até encontrar 
as combinações e as formas ideais, como o nhoque de mandioquinha que ele 
resolveu deixar crocante fritando na manteiga, para acompanhar o ragu de 
javali” (Sobre o chef Henrique Fogaça, 13 ago., 2009). 
 
“Costuma ser assim: tenho uma equipe de criação que trabalha em um ano 
os pratos que vamos lançar no ano seguinte. É um método muito simples: as 
flores da ervilha desabrocham agora, por exemplo. Colhemos e fazemos um 
prato com elas que serviremos no menu do ano seguinte, em um dia como o 
de hoje. Trabalhamos a criatividade com um ano de antecipação e, dessa 
maneira, conseguimos que não seja impulsiva. Quando o restaurante fecha, 
em novembro, vamos viajar em busca de novas ideias. No ano passado foi 
diferente porque lancei três menus em uma temporada. Queria ver se meu 
estilo de cozinha seguia emocionando o cliente e se nós poderíamos 
acrescentar algo ao estilo atual. Disse à minha equipe de criação: ‘Vamos 
esvaziar tudo o que temos na cabeça, despejar tudo em uma única 
temporada’. E coloquei uma meta: lançar 140 pratos. Tudo o que surgiu na 
mente nós fizemos. Quando fechamos o restaurante em novembro de 2015, 
não tínhamos nada, não havia o que anotar em papel que não tivéssemos feito 
(Quique Dacosta, 13 mar., 2017). 

 

No entanto, para criar é necessário ter um grande repertório de ingredientes e receitas, além de 

persistência. É uma busca constante pela perfeição: 

 

“Sei que chegar à perfeição é impossível, mas acho que se aproximar ao 
máximo dela é uma obrigação. Ainda inquieto voltei à receita, fritei em azeite 
de oliva. Como não queria agregar uma nova nota de sabor, resolvi mantê-
la, mas o azeite de oliva ainda não cumpria totalmente sua função. Aí, 
lembrei-me de uma outra cozinha, a coreana, que tem entre seus fundamentos 
a emulsão ou a combinação instável de shoyu e azeite de oliva. E, aí, cheguei 
ao ponto que queria” (Alex Atala, 30 ago., 2008). 

 
“Pensei, então que, se um cheiro podia ser um gosto, priprioca poderia ser 
um ingrediente somado a minhas receitas” (Alex Atala, 9 fev., 2009). 
“Tem que ter o background para poder criar, por isso defendo o clássico. 
Tem que saber fazer o clássico[...] rechear uma bomba é rechear uma bomba, 
e tem de saber muito bem isso primeiro para começar a mudar os sabores, as 
texturas” (Fabrice Le Nud, 15 ago., 2009). 
 
“Então, pus-me a trabalhar a criatividade à noite. Quando todo muito ia 
dormir, eu colocava música flamenca na cozinha, uma taça de vinho e só, com 
um papel, ia anotando o que me ocorria e cozinhando. Não tinha livros, não 
tinha maquinário, não tinha anotações. Tudo o que fluía tinha de estar em 
minha cabeça e em meu coração. Abrimos o restaurante com o último menu 
de 2015 e, a cada dia, eu incorporava um prato novo. Em 26 de fevereiro, 
tinha todo um menu novo. Um processo muito diferente, muito orgânico e 
muito mágico também” (Quique Dacosta, 13 mar., 2017). 

 

Como já foi dito, a cozinha criativa é uma tendência mundial e Alex Atala é o pioneiro dessa 

tendência no Brasil.  
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“Recentemente, vivemos uma efervescência da cozinha criativa e sou o 
grande privilegiado desse movimento” (Alex Atala, 17 nov., 2008). 
 

Em seu restaurante, os comensais são estimulados a vivenciar uma experiência gastronômica 

brasileira única, autoral, que mexe com os sentidos, a partir de ingredientes que despertam o 

prazer e a memória: 

 
“‘Se eu comesse de olhos vendados neste restaurante, ainda assim perceberia 
estar comendo comida brasileira’, elogia Ramon. ‘A cozinha do D.O.M. é 
criativa, mas há um fio condutor, um toque de raiz, que é o fundamento’” (1 
set., 2008). 
 
“Atala é o Atala porque faz uma cozinha autêntica e atual. Ou seja, técnica 
mundial, matéria-prima brasileira” (15 ago., 2009). 

 

Os chefs que estão por trás dos restaurantes de experiência procuram combinar emoções às 

técnicas e ingredientes: 

 
“Cada item do cardápio procura combinar, em doses equivalentes, técnica, 
ingredientes e sentimento, segundo explica [...] ‘hoje, não posso conceber um 
prato no qual falte algum desses três elementos” (Ramon Freixa, 1 set., 2008). 

 

Essa questão será melhor discutida na próxima categoria. 

 

4.2.1.1.7 Prazer/hedonismo e memória 

 

A categoria prazer/hedonismo e memória é resultado do agrupamento das categorias de 

primeiro ciclo “emoção”, “sensorialidade”, “prazer” e hedonismo”. Na análise de dados 

emergiu a categoria “memória” que foi associada a esse mesmo grupo. A partir dessa categoria 

intermediária, procuramos comprovar que as experiências gastronômicas estão intimamente 

ligadas às emoções e que essas emoções são pensadas pelos chefs ao criarem seus pratos.  

 

As sensações humanas estão intimamente ligadas à experiência de consumo. Os chefs de 

cozinha constroem suas imagens levando em conta essa questão e, com o auxílio da mídia, 

incutem na audiência o desejo de consumir algo além da satisfação proporcionada pelo ato de 

comer, direcionando-a a procurar um outro nível de deleite gastronômico.  
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Como já citamos na categoria anterior, os próprios chefs envolvem os alimentos em uma 

atmosfera de magia, despertando fascínio e, consequentemente, o desejo de consumo. Além 

disso, somados à técnica e ingredientes, suas receitas contêm repertório cultural, sensibilidade 

e paixão pelo ofício. 

 
“[...]estes mestres são alimentados por inteligência e cultura, mas 
movimentados por intuição e sensibilidade, e sabem falar aos sentidos do 
prazer – como toda boa comida deve fazer” (6 jan., 2009). 

 

Para Alex Atala, “as ostras são como um beijo do mar” e o champanhe “carrega uma centelha 

de felicidade” (30 ago, 2008). Ramon Freixa fala que “ovos são produtos mágicos” (1 set, 

2008), ou seja, atribuem certo encantamento a ingredientes muitas vezes considerados simples, 

que despertam emoções diversas nos comensais. E esse encantamento está quase sempre 

ligados aos sentidos humanos, pois comer é um ato sinestésico. 

 
“‘O sabor da maçã está no contato com o paladar’”, disse o chef espanhol 
(Andoní Luis Anduriz) reproduzindo a frase do escritor argentino José Luiz 
Borges. A metáfora sugere que o sentido do tato nos integra à experiência, 
uma vez que a fruta sem sabor perde a razão de ser. ‘Quando falo insosso, 
estou reivindicando o tato’, enfatizou [...] ‘A ausência de gosto possibilita a 
percepção de outros sentidos’, emendou. Sobre o olfato, denominado por 
Andoní como ‘o tato da boca’, o chef queixou-se de que atualmente há muitos 
elementos intermediários que nos afastam das experiências olfativas. Ou seja, 
temos pudor em cheirar pratos ou mesmo em comer com as mãos (13 mar., 
2009). 

 

Os sentidos, por sua vez, estão intimamente ligados ao repertório de vida do ser humano, com 

destaque à familiaridade e à memória que certos alimentos trazem à tona. Em suas criações, os 

chefs despendem também desse recurso para influenciar o comensal: 

 
“É uma receita que criei em 2003, que nasceu de uma recordação, com meu 
avô e meu pai, a colher ervas. Quis lembrar esse momento. É um prato muito 
bucólico, muito pessoal. Tão intimista, tão meu, e ainda assim teve gente que 
já chorou diante desse prato, emocionada porque meu momento trouxe à tona 
o momento dela. Nessa hora você se dá conta de que sua obra não lhe 
pertence. É de todos” (Quique Dacosta, 13 mar., 2017). 
 

Chefs de renome aplicam em suas receitas um misto de memória e criatividade com o objetivo 

de despertar o prazer, onde passado e presente se mesclam: 

 
“Fui pesquisar, me divertir, remexer no meu baú de memórias e me lembrei 
dos cogumelos brancos típicos japoneses (kikurague) que são encontrados no 
bairro da Liberdade [...]” (Alex Atala, 9 fev., 2009). 
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“O gosto do cheiro. Isso mesmo. Por várias vezes tive essa sensação na vida. 
De passar por um lugar e sentir um gosto que me remetia a um cheiro ou um 
cheiro que me trazia à boca um gosto[...]Trufas brancas, por exemplo, 
cheiram a gás de cozinha. É estranho traçar esses paralelos e descobrir a 
amplitude dos aromas, dos perfumes e dos vinhos e, obviamente da comida 
(Alex Atala, 9 fev., 2009). 
 
A primeira coisa que me fascinou nessa raiz, com formato de uma bolinha 
cabeluda, foi o cheiro. Ela tinha um cheiro que me era familiar e lembrava 
alguma coisa entre patchuli e maconha” (Alex Atala, 9 fev., 2009). 
 
“Procuro encontrar um paralelo entre o primitivo e o moderno. Interpreto os 
ingredientes brasileiros com técnicas que me permitem ir além. E chegar a 
um resultado a que eu não chegaria se só revisitasse a tradição” (Alex Atala, 
13 nov., 2012). 
 

Nas palavras do chef Mauro Colagreco, quando teve seus pratos comparados a uma aquarela 
da Cote D’azur, 

 
“A natureza me inspira, mas o que busco sempre em meu trabalho é elevar o 
produto[...]Não tenho medo de expressar as minhas emoções. Sou latino! 
Minha cozinha é emocional” (16 out., 2016). 

 

E Alex Atala deixa claro que mesmo seus pratos mais clássicos carregam um “algo a mais”: 

 
“Volto a repetir: os clássicos que executo carregam uma série de mensagens 
subliminares” (Alex Atala, 17 nov., 2008). 

 

O chef confeiteiro Martin Diez ressalta a importância de surpreender. Para ele: 

 
“‘É preciso saber criar uma sensação de perturbação na boca, de tentar 
descobrir o algo a mais da receita’, explica o chef, que mais uma vez aposta 
em texturas e no visual deslumbrante para renovar o antigo” (15 ago., 2009). 

 

Portanto, com base no levantamento dos dados comprova-se que a experiência de consumo é 

concebida pelos chefs já no momento de criação de suas receitas. São idealizadas com o intuito 

de despertar sensações prazerosas em seus comensais e, a partir da cozinha criativa autoral e de 

ingredientes, esses chefs fortalecem suas imagens na mídia, influenciando a audiência e 

direcionando a opinião pública em relação ao que é uma experiência gastronômica. 

 
“Comida é prazer! Comida é alegria! Comida é sexy!” (AlexAtala, 13 ago., 
2014). 
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4.2.1.2   Categorias Principais 

 

A partir da análise dos dados, surgiram três categorias principais que se derivaram do 

agrupamento das categorias intermediárias conforme detalharemos a seguir. Através delas 

demonstraremos o que foi revelado pela pesquisa, levando em conta o fio condutor teórico do 

capitalismo comunicativo. 

 

4.2.1.2.1 Categoria principal 1 - tecnologia, comunicação e mídia 

 

Quadro 10 – Categoria principal 1 - Tecnologia, comunicação e mídia 

Categoria Intermediária Categoria Principal 
1.1. Direcionamento do consumo, influência na opinião 
       pública, persuasão e construção da sociedade 

1. TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E MÍDIA 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

A categoria principal tecnologia, comunicação e mídia é derivada da categoria intermediária 

“direcionamento do consumo, influência na opinião pública, persuasão e construção da 

sociedade”. 

 

Na discussão das categorias intermediárias mostramos que existe uma forte influência da mídia 

e da comunicação na construção da imagem de celebridades, possibilitando que essas 

personalidades sensibilizem a opinião pública. 

 

Demonstramos, a partir dos dados analisados, que o chef Alex Atala é considerado uma 

celebridade. Além do seu talento como cozinheiro, por ser uma figura carismática e se fazer 

presente em eventos da área reconhecidos mundialmente, é avalizado pela mídia como estrela 

da culinária, o que concede a ele a autoridade de determinar quais os melhores fornecedores, o 

que é e o que não é tendência na área da gastronomia, quais os chefs revelação da atualidade, 

quais os melhores ingredientes a serem utilizados. Ou seja, ele está apto a construir e destruir 

carreiras se assim quiser, além de direcionar o consumo para determinadas categorias de 

alimentos e influenciar a opinião pública, visto que o que fala é normativo na área e facilmente 

aceito pelo público em geral. Isso corrobora a afirmação de Luderer (2013) de que quando a 

mídia se volta aos chefs de cozinha, eles ganham autoridade para determinar o que e de qual 

forma devemos comer. Tal questão é favorecida pelas novas tecnologias, principalmente pela 

internet, que possibilita um maior acesso de todos às informações, muitas vezes em tempo real.  
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Segundo a perspectiva autores como Schoeneborn, Kuhn e Kärreman (2018), Flyverbom e 

Reinecke (2017) e Hill (2015), essas novas tecnologias facilitam a comunicação entre 

organizações e consumidores, permitindo que a organização crie e faça a gestão de experiências 

de consumo com base em recursos de comunicação e mídia. O D.O.M. Restaurante de Alex 

Atala é um exemplo disso, uma vez que estimula o consumo a partir da mídia e não o contrário, 

incutindo em seu comensal o desejo de viver uma experiência com a comida brasileira e 

confirmando, portanto, a premissa de Fontenelle (2015) de que as organizações são 

responsáveis pela produção dos seus consumidores.  

 

Segundo Hill (2015), na contemporaneidade, as organizações passam a dar uma maior ênfase à 

comunicação e à imagem da marca. Nesse cenário, Flyverbom e Reinecke (2017) argumentam 

que o consumo é estimulado pelas organizações através de suas marcas, mídia e entretenimento. 

Notamos, nesse estudo, que Atala trabalha a imagem do restaurante a partir da comunicação e 

da sua imagem pessoal, tendo a mídia como aliada, reforçando, portanto, a asserção desses 

autores. 

 

Martín-Barbero (2006) e Sodré (2006) propõem que a mídia tem o poder de transformar e 

ressignificar a realidade, direcionando o senso comum ou criando um novo. Constatamos que, 

a partir da sua imagem de celebridade midiática e da mídia propriamente dita, Alex Atala 

determina o que é brasilidade, direcionando o senso comum e a opinião pública em relação ao 

que é uma experiência com a comida brasileira. Ele inclui insetos em seu cardápio, estimula o 

consumo de partes de animais e plantas antes considerados impróprios para o consumo e é 

considerado uma autoridade passível de determinar o que é uma experiência de consumo 

tipicamente brasileira. 

 

No entanto, uma experiência de consumo gastronômica envolve diversos fatores que não só a 

mistura de ingredientes. É preciso que o comensal enxergue valor nessa experiência e se 

disponha a pagar por ela, que veja uma diferença entre a experiência proposta e as demais. 

Nessa pesquisa pretendemos mostrar que a criação de valor se dá a partir das relações sociais e 

destacar os aspectos sensoriais e experienciais do consumo que, juntos, comporão o grande 

espetáculo gastronômico, conforme detalharemos nas próximas categorias. 
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4.2.1.2.2 Categoria principal 2 - criação de valor a partir das relações sociais 
 

Quadro 11 – Categoria principal 2 - Criação de valor a partir das relações sociais 

Categorias Intermediárias Categorias Principais 
2.1. Globalização e construção da imagem 
2.2. Identificação 
2.3. Redes de imagens e acesso 

2. CRIAÇÃO DE VALOR A PARTIR DAS 
RELAÇÕES SOCIAIS 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
 

A categoria principal criação de valor a partir das relações sociais é composta pelas 

categorias intermediárias “globalização e construção da imagem”, “identificação”, “redes de 

imagens e acesso”. 

 

Percebemos que a gastronomia está inserida em duas tendências mundiais importantes - os 

realities shows gastronômicos e a efervescência da cozinha criativa e dos ingredientes locais, a 

partir dos quais Alex Atala se fortalece cada vez mais como autoridade culinária conhecida 

globalmente. Através dos programas de TV e realities, muitas vezes retransmitidos via web, a 

barreira tempo/espaço é rompida, de forma que uma grande maioria de espectadores tem acesso 

às mais variadas informações e imagens, graças ao advento tecnológico (KOZINETS; 

PATTERSON; ASHMAN, 2017; MUMBY, 2016; MORAES, 2013; BOUTANG, 2011). 

 

Segundo Ramonet (2013), a mídia funciona como uma espécie de ferramenta ideológica 

utilizada pelas organizações para seduzir a sociedade em prol da construção do senso comum 

e, uma das formas identificadas na pesquisa para a construção do senso comum é a identificação 

da audiência com o chef celebridade. Já citamos anteriormente que quando a mídia se volta aos 

chefs de cozinha, eles ganham autoridade para determinar o que e de qual forma devemos comer 

(LUDERER, 2013). Nesse contexto, vimos que Atala constrói sua imagem, que é amplamente 

disseminada e fortalecida pela mídia, com foco na simplicidade dos ingredientes brasileiros, na 

sua experiência de família, onde costumava caçar e pescar com seu pai e avô, na sua paixão 

pelo Brasil para, assim, fazer com que o público se identifique com ele. 

 

Através da sua imagem, Atala identifica sua audiência com um discurso de igualdade, uma vez 

que os cidadãos brasileiros fazem parte de uma mesma cultura, de um mesmo país. Essa 

sensação de pertencimento, de estar próximo, se não fisicamente, virtualmente ou por 

compartilhar os mesmos ideais, facilita sua influência na opinião pública, conforme 

demonstrado na categoria principal 1 e confirma que as organizações - nesse caso, o D.O.M. 
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Restaurante -, são responsáveis pela gestão das identidades culturais, segundo afirmam autores 

como Flyverbom e Reinecke (2017), Moraes (2013) e Dean (2005). Com isso, ele engaja o 

público em prol da sua causa de cidadão brasileiro que defende o alimento como cultura e que 

se preocupa com o consumo sustentável desses alimentos – que leva em conta toda a cadeia 

produtiva –, permitindo que faça uma gestão da identidade cultural a partir de suas ideias. 

 

Atala é aclamado pela mídia como “um dos deuses da comida” e considerado uma das 100 

personalidades mais influentes do mundo. Graças a isso, é um dos grandes responsáveis pela 

inserção do Brasil na agenda gastronômica mundial. 

 

Identificamos, portanto, que a criação de valor está nas relações sociais, ou seja, na identificação 

despertada na audiência, através da mídia, que gratuitamente dissemina os ideais de Atala na 

rede, inclusive, e que contribui para a formação da opinião pública sobre o que é uma 

experiência gastronômica. Ou seja, a organização e sua marca passam a depender da relação 

entre os atores sociais (MUMY, 2016) e Atala parece estar ciente desse fato – de que a partir 

de uma imagem construída e apoiada pela mídia, disseminada mundialmente passa a ter 

autoridade para influenciar a perpetuação de novas imagens também construídas, 

comprovando, assim, que no capitalismo contemporâneo, a organização depende intimamente 

da sua marca, dos produtos e dos consumidores que a exprimem e do relacionamento entre seus 

funcionários e consumidores (LAZZARATO, 2004). 

 

Na sequência discutiremos os achados da última categoria principal – experiências e aspectos 

sensoriais do consumo. 

 

4.2.1.2.3 Categoria principal 3 - experiências e aspectos sensoriais do consumo 

 

Quadro 12 – Categoria principal 3 - Experiências e aspectos sensoriais do consumo 

Categorias Intermediárias Categorias Principais 
3.1. Espetáculo gastronômico 
3.2. Processo criativo 
3.3. Prazer/hedonismo e memória  

3. EXPERIÊNCIAS E ASPECTOS SENSORIAIS DO  
    CONSUMO 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
 

A categoria principal “experiências e aspectos sensoriais do consumo” derivou-se das 

categorias intermediárias “prazer/hedonismo e memória”, “processo criativo” e “espetáculo 

gastronômico”. 
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Produzidas pelas organizações, as experiências demonstram uma nova forma de consumo que 

enfatiza o imaterial e as características simbólicas, hedônicas e emocionais dos produtos e 

serviços (ILLOUZ, 2009; HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982; HOLBROOK; HIRSHMAN, 

1982). O cenário gastronômico é imbuído dessa aura simbólica de glamour e espetáculo, que 

por vezes esconde a realidade estressante da cozinha. A glamourização da cozinha é 

disseminada, de forma ilusória pela mídia e reforçada pelas escolas de culinária, na medida em 

que os chefs são elevados ao nível de celebridade. 

 

No entanto, o fato de alcançarem o nível de celebridades favorece que os chefs reforcem suas 

marcas pessoais, imagens e criem experiência de consumo em seus restaurantes. Ou seja, 

através de suas imagens midiáticas, os chefs celebridade constroem e gerem essas experiências, 

comprovando o argumento de autores como Berry, Carbone e Haeckel (2002) e Zeithaml, Berry 

e Parasumaran (1993) de que a experiência precisa ser criada e gerida pela organização. Martín-

Barbero (2006) e Sodré (2006) consideram a comunicação através da mídia fundamental nessa 

construção e Alex Atala demonstra fazer exatamente isso quando direciona o consumo para 

ingredientes brasileiros e se dispõe a proporcionar aos seus comensais uma experiência que 

afirma ser tipicamente brasileira. Corroborando a afirmação de Debord (2017) de que o 

consumo é estimulado através das marcas, do entretenimento, da mídia e da publicidade, Atala 

incute na sua audiência, identificada com sua imagem, o desejo de consumir a “brasilidade” 

oferecida no D.O.M. Restaurante, que é criada e gerida por ele e sua equipe. 

 

Para Fontenelle (2017), o consumidor tem sido estimulado a buscar algo que lhe dê prazer, que 

desperte emoções, via consumo e o público do D.O.M. se enquadra nessa tendência, uma vez 

que são comensais de alto poder aquisitivo buscando algo além do casual ou até mesmo do 

afetivo que pode ser encontrado em outro restaurante. Buscam por experiências sinestésicas, 

dificilmente encontradas em outro lugar. Frente a esse cenário, as organizações buscam 

envolver seus produtos e serviços em uma aura de encantamento, de forma a mexer com os 

sentidos de seus consumidores que, segundo Debord (2017), tornam-se espectadores de uma 

sociedade de imagens, marcas e espetáculo. No caso dos restaurantes de experiência, os chefs 

se empenham em transformar o simples em surpreendente através de receitas criativas, autorais 

e ingredientes locais buscando despertar emoções, memórias e sensações sinestésicas em seus 

comensais. Tudo isso construído e gerido midiaticamente. 
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Mas a construção de uma experiência de consumo também permeia o ambiente físico, a 

qualidade do serviço e o alimento propriamente dito, e Alex Atala é o pioneiro dessa tendência 

mundial no Brasil. No entanto, é importante deixar claro que se não houver uma boa entrega, 

não há experiência que se sustente e as organizações precisam estar cientes disso. 

 

4.3   A série documental Chef’s Table 

 

4.3.1  Contexto 

 

De acordo com Kulesza e Bibbo (2013), o Netflix surgiu nos EUA em 1997 como um serviço 

de locação de DVD via correio e evoluiu para um serviço de aluguel mensal com locação 

ilimitada de seus títulos. Em 2007 passou a disponibilizar o conteúdo online através de VOD 

(vídeo on demand), ultrapassando, em 2012, 30 milhões de usuários. Segundo Ulver e Klasson 

(2018), em 2018 atingiu 86 milhões de membros em 190 países e tem alterado a forma de como 

e quando assistir TV, uma vez que os usuários passam muito mais tempo na frente da tela do 

computador em busca de conteúdos que mais se adequem ao seu gosto (MATRIX, 2014). 

 

Chef’s Table é uma série documental original do Netflix, com episódios de, em média, 50 

minutos cada, criada por David Gelb, mesmo diretor do documentário Jiro: os sushis dos sonhos 

de Jiro e do filme Renascida do Inferno, ambos disponíveis no Netflix (Netflix.com.br).  Estreou 

nos EUA no dia 02 de abril de 2015 e, desde então, tem sido indicada ao Emmy Awards (2015 

a 2018). Em 2015 venceu o International Documentary Association Awards como a melhor 

série episódica (ULVER; KLASSON, 2018). 

 

A série, que conta a história dos mais renomados chefs do mundo como Massimo Bottura 

(Itália), Grantz Achatz (EUA), Albert Adrià (Espanha) e Alex Atala (Brasil), já tem 6 

temporadas disponíveis no Netflix Brasil (Quadro 13). 

 

Quadro 13 – Temporadas e episódios da série Chef’s Table 

Primeira Temporada Chef Restaurante Cidade/País 
Episódio 1 Massimo Bottura Osteria Francescana Modena, Itália 
Episódio 2 Dan Barber Blue Hill Restaurant at 

Stone Barns 
Nova York, EUA 

Episódio 3 Francis Mallmann Patagonia Sur Buenos Aires, Argentina 
Episódio 4 Niki Nakayama n/naka Los Angeles, EUA 
Episódio 5 Ben Shewry Attica Melbourne, Austrália 
Episódio 6 Magnus Nilsson Fäviken Järpen, Suécia 
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Segunda Temporada    
Episódio 1 Grant Achatz Alinea Chicago, EUA 
Episódio 2 Alex Atala D.O.M. São Paulo, Brasil 
Episódio 3 Dominique Crenn Atelier Crenn São Francisco, EUA 
Episódio 4 Enrique Olvera Pujol Cidade do México, México 
Episódio 5 Ana Roš Hiša Franko Kobarid, Eslovênia 
Episódio 6 Gaggan Anand Gaggan Bangkok, Tailândia 
Terceira Temporada    
Episódio 1 Jeong Kwan Chunjinam Hermitage 

at Baekyangsa 
Jangseong County, Coreia 
do Sul 

Episódio 2 Vladimir Mukhin White Rabbit Moscou, Rússia 
Episódio 3 Nancy Silverton Mozza Los Angeles, EUA 
Episódio 4 Ivan Orkin Ivan Ramen Nova York, EUA 
Episódio 5 Tim Raue Restaurant Tim Raue Berlin, Alemanha 
Episódio 6 Virgilio Martínez Central Lima, Peru 
Quarta Temporada (Doces)   
Episódio 1 Cristina Tosi Milk Bar Nova York, EUA 
Episódio 2 Corrado Assenza Caffè Sicilia Notto, Itália 
Episódio 3 Jordi Roca El Celler de Can Roca Girona, Espanha 
Episódio 4 Will Goldfarb Room 4 Dessert Ubud, Indonésia 
Quinta Temporada    
Episódio 1 Cristina Martinez South Philly Barbacoa Filadélfia, EUA 
Episódio 2 Musa Dagdeviren Çiya Istanbul, Turquia 
Episódio 3 Bo Songvisava Bo.Lan Bangkok, Tailândia 
Episódio 4 Albert Adrià Tickets Barcelona, Espanha 
Sexta Temporada    
Episódio 1 Mashama Bailey The Grey Savannah, EUA 
Episódio 2 Dario Cecchini Antica Macelleria Cecchini Toscana, Itália 
Episódio 3 Asma Khan Darjeeling Express Londres, Inglaterra 
Episódio 4 Sean Brock Husk Restaurant Charleston, EUA 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Como foi dito por Ulver e Klasson (2018) e comprovado nessa pesquisa, os chefs de cozinha 

são fontes de referência para a audiência que se identifica com eles de várias formas, seja pela 

sua história de vida, seja pela aspiração por um status glamouroso, seja por uma afinidade em 

relação aos seus projetos éticos, sociais e culturais ligados à alimentação. Ou seja, o fato de a 

comida estar na mídia, influi no mercado e na sociedade e, séries como essa, além de serem 

capazes de articular a definição de gosto, podem se comportar como um “intermediário cultural 

central da cultura foodie” (sem página, tradução nossa). Frente a esse cenário, os autores 

consideram que documentários como o Chef’s Table levantam a questão de que a comida pode 

ser vista como uma forma de arte, corroborando a visão dos foodies, citados na seção 2.3.1. 

desse trabalho. 

 

De acordo com Yasoshima (2012, p. 304), podemos enquadrar Chef’s Table no gênero de filme 

gastronômico, uma vez que, segundo ele, essa categoria de filmes tem como enredo principal 

ou secundário a “temática da comida, da comensalidade, das suas relações sociais e 
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antropológicas”. No caso da série em questão, o enredo principal é sempre a história do chef 

em sua relação com a comida. 

 

Nessa pesquisa o recurso de análise fílmica foi utilizado com o intuito de ilustrar o papel da 

comunicação midiática na construção e gestão de experiências de consumo dentro do contexto 

do capitalismo comunicativo, uma época favorecida pelo avanço tecnológico, e pela rapidez da 

comunicação em rede. Para concluir e comparar a construção da ideia de experiência na mídia 

e a entrega no restaurante, contaremos a experiência vivida no D.O.M. 

 

4.3.2  Análise do episódio sobre Alex Atala 

 

Como foi dito na seção 3.1. dessa pesquisa, filmes e documentários devem ser considerados 

meios de comunicação, pois dependem da circulação e interpretação da audiência, só 

adquirindo significado após consumidos, ou seja, após serem assistidos ou analisados. Além 

disso, podem representar o mundo real dentro de contextos socioculturais, aumentando, assim, 

a importância da análise fílmica numa sociedade midiatizada como a atual (MIKOS, 2014). 

 

De acordo com Pollak (2008), há diferenças entre filmes de ficção e documentários, no entanto, 

estabelecer claramente essa diferenciação e os limites entre os dois gêneros é uma missão quase 

impossível, pois os elementos utilizados no documentário não podem ser generalizados nem 

excluídos de outros gêneros de filmes. Para ele, filmes são considerados documentários quando 

assim determinados por seus produtores. Portanto, nessa pesquisa, serão utilizados elementos 

de análise e interpretação que podem ser considerados próprios para ambos os gêneros. 

 

Segundo autores como Mombelli e Tomaim (2014), Penafria (2009), Pollak (2008) e Nichols 

(2001), não existe um padrão fixo a ser seguido na análise de filmes e documentários, pois se 

trata de um método interpretativo que depende da visão do pesquisador, contudo, é preciso que 

o filme seja descontruído e tenha seus aspectos internos (linguagem audiovisual) e externos 

(temporalidades) analisados, esses últimos geralmente levantados a partir da pesquisa de 

documentos (MOMBELLI; TOMAIM, 2014). 

 

A análise do episódio 2 da segunda temporada da série documental Chef’s Table seguiu uma 

adaptação dos modelos desenvolvidos por Denzin (2004) e Pollak (2008), apresentados no 

quadro a seguir (Quadro 14). 
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Quadro 14 – Roteiro de análise de documentário 

Etapas Estratégia 
 
 
 

1. Observação do conteúdo  
 

• Observar na totalidade quais perspectivas são 
favorecidas, minimizadas ou excluídas; 

• Anotar as impressões causadas pela narrativa; 
• Verificar se existe algum valor ou ideologia 

associado ao conteúdo apresentado; 
• Levantar quais os atores sociais envolvidos; 
• Anotar eventuais questões que venham a surgir. 

 
 
 

2. Observação do formato 

• Observar como a forma, a organização e o conteúdo 
constroem significados; 

• Verificar se existe algum meio utilizado para julgar 
determinados eventos; 

• Observar se existe algum padrão; 
• Verificar se existe alguma forma de manipulação dos 

fatos para se atingir determinado objetivo. 
 
 
 
 

3. Observação do contexto 

• Verificar se há e quais as pessoas e/ou instituições 
envolvidas na produção do documentário; se essas 
pessoas influenciam a produção de alguma forma e 
como se dá essa influência; 

• Verificar se existe algum debate significativo que 
estimulou a produção do documentário; 

• Observar como e a partir de quais elementos o 
documentário direciona as expectativas do 
espectador. 

4. Interpretação  • Interpretar os dados levantados nas etapas acima à luz 
do levantamento bibliográfico. 

Fonte: Adaptado de Denzin (2004) e Pollak (2008) 
 

Dentro do contexto do capitalismo comunicativo, consideramos uma análise de conteúdo 

associada à análise fílmica pertinente, pois ambas levam em conta a interação dos 

espectadores/leitores com textos e imagens, ademais, proporão ideias a esses 

espectadores/leitores a fim de direcioná-los e engajá-los em determinadas questões, reforçando 

a afirmação de Dean (2005; 2013) de que o discurso não é isento de valor e sim direcionado de 

acordo com os interesses dos produtores e das organizações por trás dessas produções, e que 

esse discurso dependerá da circulação dos significados oriundos das relações sociais que 

determinam senso comum (MIKOS, 2014; MUMBY, 2016) e que direcionam o consumo 

(DENZIN, 2001).  Coffey (2014) e Mombelli e Tomaim (2014) corroboram o argumento de 

Dean quando declaram que os filmes/documentários e textos refletem a intenção do seu 

produto/produtor. 

 

Para Penafria (2009, p. 4), a análise fílmica não é nova, “surgiu com as primeiras projeções de 

imagens em movimento”, no entanto, segundo Mombelli e Tomaim (2014) e Machado, Ipiranga 

e Matos (2013), esse tipo de análise ainda é pouco estudada no âmbito nacional brasileiro, 
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portanto, o presente estudo contribui também para o crescimento e reconhecimento desse 

método de análise no campo acadêmico brasileiro e dos Estudos Organizacionais. 

 

4.3.2.1   Episódio 2 – Alex Atala  

 

O episódio começa com Alex Atala dando o depoimento de uma “viagem” após o consumo de 

drogas (LSD), e diz ter proporcionado a ele o entendimento do sentido da vida a partir da 

reflexão sobre o ciclo da vida - a semente vira planta, que vira flor, que se transforma em fruto, 

que cai. Outra semente volta a crescer e o ciclo continua. Nesse ciclo, é feita uma analogia com 

a flor sendo o momento em que vivemos, segundo “a viagem”, o momento mais bonito do ciclo, 

ou seja, o presente, o único tempo que temos possibilidade de alterar, uma vez que o passado 

já aconteceu e o futuro ainda está por vir. 

 

Neste momento, a imagem que surge na tela nos endereça a um sonho ou a uma lembrança, 

uma paisagem nublada que aos poucos vai se tornando mais clara, fazendo com que tenhamos 

contato com elementos da natureza brasileira – frutos (abacate), conchas, uma taturana, abelhas. 

A trilha sonora remete ao artístico, ao erudito e só vai mudar o tom no final do episódio quando 

o foco da narrativa será o D.O.M. Restaurante, induzindo a algo brasileiro de fato. 

 

Percebemos que, a todo tempo, há um contraponto narrativo e de imagens, ora da natureza, ora 

da cidade de São Paulo, ora dos ingredientes naturais, ora desses mesmos ingredientes sendo 

manipulados pelo chef em seu restaurante. E essas imagens se fundem, mostrando 

propositalmente que o líder da cozinha de um restaurante premiado é o mesmo homem que se 

aventura nas matas, rios e mares em busca de novos ingredientes, isto é, um homem comum, 

como outro qualquer. Essas imagens são alternadas também com depoimentos do chef David 

Chang, do crítico gastronômico Luiz Américo Camargo, além do próprio Alex Atala. 

 

Nas cenas externas ao restaurante, ou seja, quando não se mostra um depoimento, Alex Atala 

apresenta um semblante sério, que nos faz lembrar da reflexão sobre o ciclo da vida levantado 

no início do filme. A câmera parece mostrar ao espectador o que ele está olhando e nos leva a 

pensar no que se passa dentro da cabeça do chef. Isso é proporcionado por um plano de câmera 

frontal, lateral, traseiro (que mostra a nuca do personagem) e, posteriormente um grande plano 

geral. Aqui a sequência de cenas constrói a imagem de Atala como um homem visionário, uma 

vez que sua imagem reflexiva, inserida na paisagem urbana, se funde com uma paisagem 
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natural, ilustrando o que é dito pela narração do filme – a ação de Atala na natureza e com 

nativos da Amazônia. 

 

As cenas quase sempre são curtas (inserts) e esses inserts mostram uma alternância entre 

passado e presente, natureza e cidade, ingredientes in natura e manipulados no restaurante, 

Atala homem (pessoa) e Atala chef de cozinha (profissional). Há uma predominância de cenas 

com câmera em movimento. E Atala sempre está em contato com a natureza, seja durante a 

pesca, num rio de barco, com vento no rosto, em busca de ingredientes na floresta ou até mesmo 

na cidade. Algumas cenas remontam a pequenez do homem frente à grandeza da natureza ou 

da cidade. 

 

Alex Atala dá um novo significado à comida e isso fica muito claro quando as imagens de 

preparo de ingredientes amazônicos, ora nas tribos, ora no restaurante se alternam. Duas cenas 

que chamaram muito a nossa atenção foram: a da coleta e do preparo das formigas por Dna. 

Brazi, que se intercala com o preparo do mesmo ingrediente, dessa vez polvilhado com pó de 

ouro e sendo colocado com pinça num doce para ser servido no D.O.M. Restaurante. A outra 

cena é a do preparo da tapioca em um tacho enorme, onde a senhora que cozinha utiliza um 

grande círculo de metal para manter a massa redonda e, seu contraponto onde Atala prepara o 

mesmo ingrediente só que infinitamente menor, para ser servido na cidade grande. Ou seja, 

ingredientes simples, servidos com requinte, buscando ilustrar a fala de Atala de que o luxo é 

caracterizado pelo manuseio dos ingredientes.  

 

A narrativa imagética quase sempre acompanha a narrativa textual – ao retratar o breaking point 

ou “momento eureca” que fez Atala mudar o rumo da sua carreira, as imagens que se 

apresentam são de luta, fazendo uma analogia entre seu hobby, o jiu-jitsu, e sua trajetória 

profissional. E ao relatar o que chama de “hora sombria” ou dark time, uma cena noturna da 

cidade de São Paulo nos é mostrada. Essa cena nos conduzirá a uma outra cena, dessa vez bem 

mais clara, de como ele processou suas ideias de trabalhar com ingredientes brasileiros. O 

espectador terá, então, contato com o Alex Atala empreendedor, que construiu casas para 

processamento de pimenta Baniwa, que acompanha a plantação de arroz negro, que conversa 

com fornecedores no mercado de peixes a fim de garimpar os melhores ingredientes para servir 

em seu restaurante. 
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O discurso de Alex Atala, que permeia o episódio como um todo, é o da paixão – ele é um 

sujeito apaixonado pela natureza, pelo seu ofício, pelo seu país, o Brasil, e graças a isso, destaca 

ingredientes brasileiros na experiência gastronômica que promove no D.O.M. Segundo ele, 

todos os detalhes do restaurante foram pensados de forma a compor uma experiência brasileira, 

não somente os ingredientes, como também o projeto arquitetônico (assinado por Marcelo 

Rosembaum) e as músicas ambientes (Heitor Villa-Lobos). Os pratos remetem à arte da 

ourivesaria, onde ingredientes são milimetricamente posicionados com pinças. 

 

No final do episódio Alex Atala retoma a reflexão sobre o ciclo, reforçando que saiu do Brasil 

ainda adolescente com vergonha de ser brasileiro, mas voltou com muito orgulho de sua origem 

e reforça que é importante que cada indivíduo busque seu caminho, busque suas origens, pois 

o passado e o presente moldarão o futuro. No caso dele, trabalha para que seu passado e presente 

se unam para um futuro mais sustentável para o alimento e para a cultura brasileira. 

 

Pudemos concluir, após assistir o episódio, que não se trata de um documentário dedicado à 

comida pura e simplesmente, mas sobre a comida construída a partir do olhar do chef que 

fortalecerá sua imagem com base na preocupação com processo produtivo dos pratos servidos 

em seu restaurante e, assim, definirá o que é uma experiência de comer. Existe um forte viés 

socioambiental político e cultural regendo a narrativa desse episódio e também uma forte 

construção midiática para que a audiência se identifique com ele e se convença com o seu 

discurso. A construção é feita a partir de uma narrativa não linear, ou seja, um fato do presente 

é interrompido para uma retomada do passado e vice-versa para juntos, influenciarem as ações 

futuras e também a audiência. 

 

4.3.3  A experiência no D.O.M. Restaurante 

 

A decisão de escrever sobre o D.O.M. Restaurante não foi fácil para mim. Contrariando 

Liebling (2005), escrevo sobre uma experiência gastronômica sem ter um bom apetite ou gostar 

de comer. Sou uma pessoa que teme a comida por conta de antecedentes alérgicos familiares, 

mas dessa vez resolvi arriscar e mergulhar no desconhecido. Após um ano de pesquisa, agendei 

minha ida ao D.O.M. Restaurante para o dia 03 de janeiro de 2019, com quinze dias de 

antecedência, já que a espera costuma ser grande. 
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O processo de agendamento já foi uma experiência em si, pelo menos para alguém como eu 

que não está acostumada a frequentar restaurantes “estrelados”. A reserva deve ser feita 

obrigatoriamente através do site do restaurante e é necessário deixar o número de um cartão de 

crédito como garantia que, em caso de desistência ou no show, sofre um débito de R$ 200,00. 

O sistema de agendamento é enfático ao informar que a tolerância máxima por atraso é de 15 

minutos devido à alta procura pelo restaurante. O sistema envia automaticamente dois e-mails, 

sendo um de confirmação da reserva, 13 dias antes do jantar (Figura 8) e um lembrete de que 

minha reserva havia sido confirmada, 5 dias antes do jantar (Figura 9). Não recebi nenhum 

lembrete no dia do jantar. 

 

Figura 8 – Confirmação de reserva no sistema 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
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Figura 9 – Confirmação da reserva do jantar 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018.                              

 

Na data agendada, cheguei com meia hora de antecedência (meu jantar estava marcado para às 

20h30) e o local realmente impressiona. O restaurante está localizado em uma rua sem saída e 

tem uma entrada bastante discreta, com o nome escrito em letras douradas ao lado da porta 

(Figura 10), no entanto, o que encontrei lá dentro causa impacto pelo requinte e simplicidade. 

Trata-se de um salão pequeno, porém com pé direito duplo. Quando cheguei estava vazio, só 

com duas mesas ocupadas e minha primeira impressão foi de que muito se falava de um 

restaurante que na verdade era igual a muitos outros. E acho que é justamente essa a questão! 

A maioria dos comensais vai até lá para ver e consumir algo feito pelas mãos do chef Alex 

Atala, algo criado e contado por ele em inúmeras entrevistas e aparições na mídia, esperando 

talvez uma ambientação digna da realeza, que é o que as fotos do lugar demonstram, no entanto, 

o lugar é pequeno, minimalista e acolhedor, apesar da elegância da decoração. 
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Figura 10 – Foto da fachada do restaurante 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Como já citado anteriormente, logo na entrada do restaurante, do lado esquerdo, uma canoa está 

posicionada verticalmente. Passa despercebida muitas vezes, pois o que mais chama a atenção 

ao entrar no restaurante é a cozinha – ela fica posicionada no final do salão, no canto esquerdo 

e representa um aquário iluminado dentro de uma sala à meia luz.  

 

No canto direito está localizado um bar que serve de apoio também para o computador da 

hostess, Isabele, que no dia do jantar estava responsável por checar as reservas. No centro 

podemos ver um lustre que serve como pendente para a mesa de vinhos. Mas a grande estrela 

do restaurante é a cozinha, para onde todos os olhares se dirigem a todo momento, mesmo na 

ausência do chef Atala. 

 

Tive a sorte de sentar em uma mesa bem na frente da cozinha e pude observar atentamente todo 

o serviço do chef Geovane, comandante da casa na ausência do chef Alex Atala. Graças à minha 

localização no salão, posso garantir que praticamente todos os pratos passam pelas mãos dele. 

O processo de montagem é artesanal e impecável e o visual dos pratos é bonito de se ver. No 

D.O.M. Restaurante se come com os olhos, com o paladar, com a visão, com o olfato, com a 

alma.  

 

Se o lugar em si parece deixar a desejar pela simplicidade num primeiro momento, o serviço é 

impecável e acolhedor. Todos os funcionários são bilíngues e atenderam perfeitamente os 

poucos brasileiros e os muitos estrangeiros que lá estavam. O script é desenvolvido de tal forma 
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que o comensal se sente parte do espetáculo. Eu me senti como se tivesse nascido para viver 

aquela experiência e como se todos estivessem trabalhando somente para mim, uma pessoa 

merecedora daquele ambiente, daquela comida preparada com tanto cuidado e do status 

proporcionado por todo o serviço.  

 

Já a comida, essa sim é digna da realeza, ou seja, um banquete! O chef Atala costuma enfatizar 

a simplicidade dos ingredientes utilizados por ele, mas a mistura de texturas e sabores 

considerados simples é de um requinte único, o trabalho de sua equipe de cozinha é artístico, 

alquímico e nada simples. A descrição de cada ingrediente que compõe o prato é feita com 

fluência pelos garçons. Optei pelo menu Optimum (6 a 8 pratos) “Reino Vegetal” (Anexo I), 

com harmonização de águas e, cada vez que um garçom descrevia o prato que dispunha à minha 

frente eu imaginava que seria impossível aqueles ingredientes misturados serem agradáveis ao 

paladar ou ao olfato, mas surpreendentemente eram! E cada água que acompanhava o prato 

destacava ainda mais o sabor da comida e me fazia querer mais e esperar pela próxima surpresa. 

Eu vivi uma experiência sinestésica e falo sem medo de errar que se nesse mundo só existissem 

ovos e formigas, eu comeria feliz, desde que fossem preparadas pela equipe do D.O.M.!  

 

Eu confesso que fui ao restaurante somente por conta da curiosidade despertada pela minha 

pesquisa de viver essa experiência que é construída pelo chef Alex Atala na mídia, beneficiada 

por uma época em que a regionalidade está em voga, assim como a relação entre a comida e o 

produtor e a necessidade de se consumir de forma mais sustentável. Hoje rendo-me ao trabalho 

dele de construção dessa experiência. Como eu disse, o ambiente não é algo incomum, já estive 

em ambientes até mais luxuosos, mas a questão é como ele faz você se sentir dentro daquele 

cenário e o papel que você desempenha dentro do seu espetáculo que também faz parte do 

espetáculo de todos os que estão ao seu redor no momento. A pastilha de cachaça servida 

inicialmente é uma explosão de sabor na boca e cada vez que é servida em uma mesa, percebe-

se a movimentação das mesas que já viveram a experiência para observar a reação dos 

comensais que a estão provando pela primeira vez. E isso tudo graças a um desejo construído 

dentro das pessoas, a uma imagem implantada cada vez que o chef Atala dá uma entrevista e 

fala com tanta convicção dos ingredientes brasileiros. É ele o comandante, o artesão, o artista, 

que determina qual experiência devemos viver e faz com que seja pago um preço alto, porém 

justo, frente ao valor agregado, à experiência vivida – a experiência da brasilidade, dos 

ingredientes brasileiros que a maioria de nós não tem sequer conhecimento da existência. 
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Após a ida ao D.O.M., pude concluir que, mesmo consciente da construção midiática por trás 

do que é oferecido lá, vivi a experiência proposta, deixei-me levar por ela, corroborando a 

afirmação de autores como Creswell (2010) e Denzin e Lincoln (2010) de que não existe 

pesquisador neutro. De alguma forma, a vontade de viver a experiência e a experiência 

propriamente dita influenciaram o meu trabalho, fui envolvida reflexivamente no que foi 

proposto pelo restaurante. No entanto, é importante ressaltar que se não houver uma boa 

entrega, não há experiência de consumo que se sustente, pois principalmente na era do 

capitalismo comunicativo, as informações são replicadas rapidamente e isso vale tanto para a 

criação de uma imagem como a destruição da mesma. Esse é um grande desafio para as 

organizações – fazer uma boa entrega e assim, sustentar a experiência criada e gerida para o seu 

consumidor. Alex Atala parece estar ciente disso. 
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5  DISCUSSÃO  

 

Demonstramos que o fenômeno estudado – a construção e gestão de experiências de 

consumo – encontra no capitalismo comunicativo um campo fértil, uma vez que essa fase do 

capitalismo tem como base a informação, a comunicação e o conhecimento possibilitados pela 

tecnologia em rede, portanto, facilitando a persuasão de grandes massas através da mídia. 

Voltada para o consumo, a mídia age como uma ferramenta ideológica organizacional usada 

para seduzir o consumidor que se encanta pelo simbolismo que envolve produtos e serviços e, 

com isso, direciona a opinião pública, reforçando, assim, a importância de se estudar a produção 

e o consumo de forma integrada, como elementos internos à organização. 

 

As organizações estão cientes de que os consumidores buscam algo que lhes dê prazer e também 

de que a mídia está apta a transformar a realidade por intermédio das interações entre os atores 

sociais. Com isso, a comunicação passa a ter um papel fundamental nessas organizações, uma 

vez que facilitam as relações sociais. Como foi demonstrado na interpretação dos dados, o valor 

será percebido através das relações sociais entre os atores envolvidos – funcionários das 

organizações e seus consumidores – facilitando, assim, que se destaque o caráter simbólico, 

hedônico e estético do consumo, portanto, as experiências. 

 

Mostramos que o chef Alex Atala é uma celebridade criada e reconhecida pela mídia e, assim, 

está apta a direcionar a opinião pública sobre como e o que deve ser consumido, ressignificando 

alimentos, fazendo com que o consumidor veja valor em determinados ingredientes, mesmo 

aqueles considerados simples, pague mais por isso e deseje consumir o que o próprio Atala 

acredita ser uma experiência gastronômica brasileira. Pode ser comparado a uma marca e, como 

tal, agir como um diferencial que molda a organização. Com isso, comprova o que levantamos 

na literatura de que a comunicação é o principal fator da produção no capitalismo 

contemporâneo – O D.O.M. cria a experiência determinada pelo chef Alex Atala que, por conta 

de sua imagem de celebridade construída pela mídia, tem autoridade para estabelecer o que é 

uma experiência gastronômica puramente brasileira e, com isso, suscitar em sua audiência, o 

desejo de consumir tal experiência.  

 

Atala, além de criar a ideia de experiência a partir da utilização de ingredientes brasileiros, 

constrói sua imagem a partir da ideia de um consumidor cidadão, cuja preocupação 
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socioambiental engloba toda a cadeia produtiva do alimento, tentando assim, identificar sua 

audiência e direcionar a opinião pública. Através do Instituto Atá, busca contribuir com o 

avanço da culinária brasileira destacando a extravagância dos ingredientes locais de forma que 

os próprios brasileiros enxerguem valor nesses ingredientes, na maioria das vezes 

desconhecidos.  

 

Nessa pesquisa utilizamos o termo capitalismo comunicativo ressaltando seu enfoque no papel 

fundamental da comunicação nessa fase e o trazendo para o estudo do consumo, porém, sem 

abordar seu caráter político mais amplo que envolve democracia e trabalho. No entanto, 

percebemos um direcionamento político nas falas de Atala ao defender o consumo sustentável, 

ao posicionar o alimento como cultura e ao ressaltar a existência de uma tendência mundial 

gastronômica que ele chama de interpretação cultural dos sabores - uma culinária autoral e 

criativa a partir do uso de ingredientes locais. Vemos também um aspecto político no que diz 

respeito à disseminação dessas ideias de forma massificada principalmente através da internet, 

mais uma vez reafirmando que a era do capitalismo comunicativo é propícia para a criação e a 

gestão de experiências de consumo, uma vez que possibilita que Atala faça a gestão dessa 

interpretação cultural dos sabores, a partir de suas ideias e promove a experiência de consumo 

em seu D.O.M. Restaurante. 

 

Em uma entrevista concedida a Coelho (2018), o filósofo espanhol Daniel Innerarity afirma que 

a cozinha tende a ser o grande tema filosófico e político do século, assim como foi a sexualidade 

na década de 1960, uma vez que passa a ser vista como um acontecimento social total, 

englobando aspectos socioambientais, materiais e relações sociais. O ato de comer é algo que 

vai muito além do que a simples ingestão de matéria, é o enobrecimento dos sentidos e dos 

alimentos, da forma de se alimentar,  do que e na companhia de quem ingerir, de quem e como 

se produz o que comemos, do equilíbrio entre o localmente e o globalmente produzido, da 

democracia da produção. Para ele, restaurantes de alta gastronomia são instituições didáticas e 

educacionais, cujo objetivo é contribuir para a formação do gosto. E essas questões todas são 

percebidas na fala de Atala, a integração de todos esses elementos em prol da construção de 

uma imagem e de uma experiência de consumo brasileiras.  Demonstramos esse fato tanto nos 

dados da Revista Prazeres da Mesa quanto no episódio Chef’s Table. Atala é, segundo a mídia, 

o porta-voz do Brasil no assunto ingredientes (ALEX..., 2013)  e, a partir dessa imagem, procura 

direcionar o gosto do comensal brasileiro, principalmente aquele que tem condições de 

experienciar o consumo desses ingredientes em seu restaurante. No entanto, suas ideias, apesar 
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de parecerem democráticas e ao alcance de todos, não são, pois poucos têm acesso aos 

ingredientes que ele tanto exalta e à experiência vendida no D.O.M. Essa ilusão de igualdade 

também é uma característica do capitalismo comunicativo. 

 

Contudo, aqueles que tiverem a oportunidade de vivenciar tal experiência e estiverem um pouco 

atentos, perceberão que o script é construído. Não se experiencia nada imprevisto no D.O.M., 

pois até o imprevisto parece fazer parte do script. É um serviço impecável, estudado e ensaiado 

previamente, de uma fluidez que beira à perfeição, ou seja, um espetáculo criado e encenado. 

A experiência é construída pela organização e através do chef, que é uma celebridade midiática 

mundialmente reconhecida, facilitando, assim, que o comensal seja seduzido e deseje consumir 

essa experiência. Acreditamos que essa seja a maior contribuição dessa pesquisa para os 

Estudos Organizacionais – comprovar que uma experiência é criada internamente pela 

organização e que o consumo e a produção devem ser estudados de forma integrada e não 

separadamente, pois um depende do outro. E que a mídia é uma ferramenta fundamental nesse 

processo, sem a qual, a organização não tem visibilidade e a penetração que o contexto 

contemporâneo exige. 

 

Ressaltamos, porém, que para que a experiência se mantenha, para que o desejo do consumo se 

perpetue, é necessário que haja uma sustentação, ou seja, o produto, o serviço ou a experiência 

precisam ser bons e corresponder às expectativas do comensal mais exigente, daquele que vai 

ao restaurante para consumir o próprio Atala, suas criações e o que é prometido por ele.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em nossa revisão de literatura concluímos que o desafio das organizações, nos dias atuais, é 

criar e gerir suas marcas de forma a associá-las às experiências, uma vez que o foco da gestão 

passa a ser o caráter imaterial e simbólico dos produtos e serviços oferecidos e as relações 

sociais entre organizações e consumidores. Esse cenário é beneficiado pelas novas formas de 

tecnologia e mídia, principalmente a internet, passando a ser uma ferramenta essencial às 

organizações e colocando a comunicação em destaque, visto que ela é capaz de direcionar a 

informação e influenciar a audiência. 

 

Para atingir nosso objetivo de contribuir para as pesquisas já existentes no campo dos Estudos 

Organizacionais e que destacam a importância em se pensar o consumo como algo interno à 

organização, integrado à produção e não somente ligado ao ambiente externo, com destaque à 

experiência de consumo, utilizamos como exemplo um chef celebridade, figura construída pela 

mídia e considerada de fundamental importância na criação e gestão de experiências em 

restaurantes de alta gastronomia. A partir do ponto de vista da associação entre a comunicação 

e a mídia na produção de experiências, buscamos diminuir a lacuna encontrada na literatura, 

visto que não existem pesquisas que estudem essa relação no campo dos Estudos 

Organizacionais.   

 

Procuramos, então, entender o cenário que possibilita o destaque dos atributos imateriais e 

simbólicos de produtos e serviços, beneficiando a experiência de consumo e utilizamos como 

fio condutor teórico o capitalismo comunicativo, surgido no século XXI a partir da terceira 

revolução tecnológica e de uma sociedade de informação, que trouxe à tona sistemas de 

comunicação e informações mais desenvolvidos e fortaleceu as relações sociais entre 

organizações e consumidores, principalmente através da rede. O capitalismo comunicativo 

norteia a comunicação cada vez mais para o consumo, possibilitando que os produtos e serviços 

sejam envolvidos por uma aura de encantamento, muitas vezes até dissociando-os de sua 

funcionalidade e propiciando as experiências de consumo. 

 

Em seguida, buscamos alinhar todos os conceitos de experiência, consumo de experiência e 

experiência de consumo, mas como não há um consenso sobre esses conceitos na literatura, 

optamos por utilizar a definição de experiência de consumo, como tradução de consumption 
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experience, termo cunhado por Holbrook e Hirshman em seus artigos publicados em 1982 e 

detalhado no Referencial Teórico dessa pesquisa. Demonstramos que as experiências podem 

ser criadas e geridas pela organização, desde que haja um engajamento interno para isso e que 

se pense o consumo como algo interno à organização, ligado à produção. Em outras palavras, 

cria-se a ideia de experiência através da comunicação midiática, incutindo no consumidor o 

desejo de consumir tal experiência.  

 

Para isso, utilizamos como objeto de pesquisa o D.O.M. do chef Alex Atala, uma celebridade 

gastronômica brasileira, que busca promover experiências aos comensais que visitam seu 

restaurante em São Paulo. Atala e o D.O.M. foram escolhidos por várias razões, primeiro pelo 

restaurante ser em São Paulo, portanto, de fácil acesso, segundo por Atala ser uma figura 

carismática, considerado o embaixador da gastronomia brasileira, aclamado por outros chefs, 

por críticos gastronômicos e pela mídia mundial e, por fim, por Atala enfatizar que no D.O.M. 

proporciona, acima de tudo, uma experiência gastronômica brasileira, a partir não somente de 

uma comida feita por ingredientes locais, mas também de detalhes na ambientação. 

 

Na pesquisa, utilizamos dados disponíveis na mídia em geral (websites, entrevistas, jornais e 

revistas) para reconstruir a trajetória do chef Atala, assim como livros escritos por ele. Para 

validar nossa argumentação de que a imagem do chef Atala é construída pela mídia, facilitando 

a criação de experiência em seu restaurante, levantamos dados da Revista Prazeres da Mesa, 

por se tratar de um veículo especializado na área de gastronomia. Os dados cobrem um período 

de 10 anos (2008 a 2018) e inclui o período em que o D.O.M. Restaurante figurou entre os 10 

primeiros colocados na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, da revista britânica 

Restaurant. Como ilustração do estudo, recorremos ao episódio que conta a história de Alex 

Atala no documentário Chef’s Table (CHEF’S..., 2017). 

 

Os dados ressaltam que existe uma forte influência da comunicação e da mídia na construção 

da imagem do chef Alex Atala, possibilitando que ele direcione o consumo e sensibilize a 

opinião pública, uma vez que é considerado uma celebridade reconhecida mundialmente. Com 

base na sua imagem disseminada e endossada pela mídia, Atala busca despertar no consumidor 

um desejo de consumir a tal experiência gastronômica plena de brasilidade que ele promete 

servir no D.O.M., comprovando o que a literatura nos mostra de que a organização, aqui 

representada pela figura do chef, é responsável por produzir consumidores de experiência. A 

análise mostra que Alex Atala ressignifica a alimentação, incute na audiência que o requinte e 
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o luxo estão na manipulação dos ingredientes e vende alimentos simples a preços altos, pois o 

que conta não é o alimento em si, mas o valor agregado pela experiência proporcionada ao 

comensal. 

 

A pesquisa mostra que Atala procura identificar sua audiência com um discurso de igualdade, 

apesar da diversidade do povo brasileiro, de aproximação, de ideia de cultura e cidadania. Essa 

questão é forte tanto no documentário quanto na Revista Prazeres da Mesa – onde mesmo frente 

a tamanha diversidade encontrada num país dotado de diversos costumes, somos todos iguais, 

um só povo que vive debaixo da mesma bandeira do Brasil. E assim, através do seu carisma e 

proximidade com a audiência, está apto a determinar um senso comum sobre o que é uma 

experiência gastronômica brasileira.  

 

Apesar de o público que frequenta o D.O.M. ser bem específico, ou seja, ser composto por 

indivíduos dispostos a desembolsar uma quantia que ultrapassa muitas vezes os R$ 500,00 por 

pessoa, percebemos que Atala busca identificar também as classes mais baixas com seu discurso 

socioambiental, tanto que, recentemente (em 28 nov. 2018), participou de uma edição especial 

do Metro Jornal, distribuído gratuitamente em São Paulo, ABC, Campinas, Rio de Janeiro, 

Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Espírito Santo e Maringá, somando 505 mil 

exemplares diários, com alcance diário de 18 milhões de leitores (METRO..., 2018). 

 

Identificamos, na análise, que comer se tornou uma questão de experiência no momento em que 

se ressalta o caráter mais lúdico, ligado aos afetos e às memórias, sensorial, simbólico, 

emocional da comida. Com isso o consumo passa a ser estimulado pelas marcas. No caso 

específico do D.O.M. restaurante e de Alex Atala, o último pode ser visto como uma marca, 

essa marca esforça-se para identificar as pessoas que, a partir dessa identificação acabam por 

disseminar gratuitamente as ideias e ideais de seu ídolo (trabalho imaterial) e o senso comum é 

estabelecido. 

 

Alex Atala busca induzir ao que deve ser considerado uma experiência gastronômica brasileira 

e fala com tal paixão que a audiência parece se convencer de que tal experiência só pode ser 

vivida em seu restaurante, a partir de ingredientes manipulados por ele, num ambiente que ele 

criou e através de uma equipe que ele treinou. E a intenção é justamente essa, que os comensais 

fiquem ávidos por viver essa experiência tão bem promovida por ele na mídia do mundo inteiro. 
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Tanto os dados levantados na Revista Prazeres da Mesa quanto o episódio da série Chef’s Table 

mostram ainda que a gastronomia está inserida numa tendência mundial, os realities shows 

gastronômicos, além de ressaltar uma outra tendência, a interpretação cultural dos sabores, 

através de uma culinária autoral e criativa a partir da utilização de ingredientes locais. 

Confirmando os dados levantados nessa pesquisa, a narrativa utilizada no documentário 

mascara as questões mais rotineiras da profissão e enfatiza a aura de glamour onde, conforme 

Ulver e Klasson (2018), o chef é visto como um herói.  

 

A impressão que temos, ao assistir a série é que como Hércules, da mitologia grega, os chefs 

passam por inúmeras provações até alcançar a redenção, que é o estrelato, um Olimpo da 

culinária. Uma figura muito importante nesse processo de ascensão, segundo a série, é o crítico 

gastronômico, que aparece pouco nos dados da pesquisa, mas muito nos episódios. São eles 

que, com seu escudo midiático, influenciarão diretamente a vida dos chefs, determinando quais 

os eleitos. Na maioria dos episódios fica claro que os chefs são movidos por suas memórias e 

que chegaram onde estão por conta delas. Ou seja, o passado é algo importante e age como um 

agente direcionador do presente e influenciador na construção do futuro dessas celebridades, 

principalmente no que diz respeito à sua relação com a comida.  

 

6.1  Limitações da Pesquisa e contribuições para estudos futuros 

 

Essa pesquisa tem limitações, pois utilizamos como objeto de estudo um único restaurante, de 

um chef celebridade, não permitindo, portanto, generalizações. Ademais, o tipo de experiência 

descrita nesse estudo é bastante especifico – experiência de consumo em um restaurante de alta 

gastronomia. 

 

Os resultados foram obtidos a partir dos dados disponíveis na Revista Prazeres da Mesa, num 

período de 10 anos, e os achados se referem a um restaurante de luxo sediado na cidade de São 

Paulo, considerada uma grande metrópole, inserida no mapa mundial da gastronomia. Dessa 

forma, supomos que se o estudo fosse realizado em uma outra localidade, em outra categoria 

de restaurante, ou ainda se dados de outras mídias fossem interpretados, como por exemplo, a 

Food Network TV, os resultados seriam diferentes.  

 

Para pesquisas futuras sugerimos estudar mais a fundo o D.O.M. Restaurante e a forma como 

a experiência é gerida internamente, a partir de entrevistas com o chef Alex Atala, sua equipe, 
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sua assessoria de imprensa. Seria interessante também fazer um estudo comparativo entre 

restaurantes de alta gastronomia e analisar o motivo pelos quais uns são considerados 

restaurantes de experiência e outros não, ou ainda, comparar restaurantes similares ao D.O.M., 

porém localizados em outros países, levantando as peculiaridades das experiências criadas por 

eles e como são geridas. É preciso, ainda, pensar no papel dos críticos gastronômicos na 

construção da imagem do chef celebridade. 

 

Propomos também uma investigação mais completa do conceito de experiência de consumo, 

evidenciando suas semelhanças e diferenças, em busca de um consenso sobre esse termo 

considerado tão importante no contexto contemporâneo da cultura do consumo.  

 

Uma outra sugestão é investigar mais profundamente as diferenças entre os conceitos de 

experiência de consumo e consumo de experiência. Nessa pesquisa fizemos menção a essas 

definições propondo que a experiência de consumo engloba o consumo de experiência. 

 

Apontamos, ainda, a importância de se desenvolverem estudos que falem sobre como a 

midiatização da comida influencia a sociedade e o mercado, e como essa questão direciona a 

opinião pública sobre o que e como comer, dentro da lógica dos Estudos Organizacionais de 

que o consumo deve ser integrado à produção, portanto, interno à organização. 

 

Recomendamos também que se faça uma pesquisa sobre a integração entre as organizações, o 

consumo e os estudos midiáticos. Essa visão ainda é pouco explorada em virtude de os 

pesquisadores enxergarem essas questões separadamente e não como parte interna da 

organização. 

 

Por fim, sugerimos que os pesquisadores se atentem para a força da mídia na construção das 

experiências organizacionais e como essa força pode ser explorada para a produção de 

experiências de consumo. 
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ANEXOS 

 

Anexo I 
 

 

Menu Reino Vegetal Optimus (6 a 8 pratos) 

  

Cachaça e limão 

 

Sorbet de pimenta de cheiro 

 

Consommé de tucupi/ Manga, coco e alga/ Pamonha salteada na manteiga sorada / Chibé/ 

Brandade de palmito com cogumelo 

Água de salsinha e poejo 

 

Ceviche de flores e mel de abelha indígena 

Água de bacuri 

 

Beiju de mandioca, alho assado e caramelizado, coalhada com azeite da serra da Mantiqueira, 

pão de queijo e castanha do Pará, cebola e café 

Água de bacuri 

 

Arroz negro levemente tostado com legumes verdes e leite de castanha do Pará 

Água de pitanga 

 

Feijão manteiguinha com creme de couve e farinha de milho 

Água com gás, erva doce e limão siciliano 

 

Ovo escalfado, cogumelo yanomami e farinha d’água 

Água de capim santo 

 

Milho assado 

Água de cupuaçu 
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Legumes com roti de cebola e creme azedo 

Granizado de jabuticaba  

 

Aligot 

 

Sorvete de mel de abelha nativa, mel fermentado e pólen 

 

A Formiga Amazônica 

 

Manga na brasa com creme de puxuri 

Água de cumaru 

 
 


