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As agências e anunciantes tomaram gosto por um novo segmento: o gastronômico. Embaladas 
pelo aumento considerável de publicidade em suas páginas, as revistas especializadas em 
gastronima comemoram, cada vez mais, a descoberta e o interesse do mercado em seus 
espaços – entre uma receita da culinária francesa e uma dica de um bom vinho, por exemplo. 
 
A Prazeres da Mesa, aproveitando seu aquecimento crescente desde 2003, ano de sua primeira 
publicação, promoveu no dia 11 de junho, no Villa Noah Embratel, em São Paulo, a entrega do 
“Melhores da Gastronomia – Prêmio Baden Baden / Prazeres da Mesa”, o qual se encontra já 
na quarta edição, homenageando os melhores chefs, sommeliers e restaurantes, escolhidos 
pelos leitores e por profissionais da área. 
 
De seu lançamento para cá, a revista teve um aumento de 167% em suas vendas em banca, 
chegando na edição deste mês (junho) a 92 anunciantes, sendo que, desses, 41 foram 
conquistados nos últimos seis meses. “Mesmo sendo uma revista bem segmentada, no último 
ano fomos descobertos pelas agências de publicidade e os grandes anunciantes estão 
presentes na nossa publicação”, informa Georges Schnyder, diretor comercial da Prazeres. 
 
No mesmo ritmo está a Gula, outra publicação com viés gastronômico. Em sua edição 
comemorativa de 15 anos, a revista conta com 110 páginas de publicidade e mais 96 
destinadas aos dois guias gastronômicos, um para São Paulo e outro para a região Sul. 
 
As revistas desse segmento costumam atingir leitores de classes entre AA e B. Mesmo 
abordando assuntos bem específicos em seu conteúdo, podem promover produtos e serviços 
de diversas outras áreas, as quais têm como target o mesmo público. “Por ser, além de 
enogastronômica, uma revista de estilo de vida, nossos anunciantes vão além dos ramos de 
alimentos e bebidas. Eles nos enxergam como uma forma de atingir o leitor que tem o mesmo 
perfil de seus consumidores”, completa Schnyder. 
 
Felizes por serem “descobertos”, os departamentos comerciais vibram e aproveitam o 
aquecimento do mercado para engrossar suas revistas com mais e mais anunciantes. Por 
enquanto, a escolha parece mesmo ser um prato cheio. 
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