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Chefs, bares e até boates usam o Twitter e o Facebook para fisgar clientes com promoções e dicas 
 
O chef Thomas Troisgros saca do bolso seu iPhone e mostra, às gargalhadas, a resposta a um 
tweet dele: “É um pecado isso que você faz com a gente.” O que ele faz, na verdade, é detalhar 
os menus dos restaurantes Olympe e 66 Bistrô na mais sucinta rede social, o Twitter. Thomas não 
parece ter a intenção de apenas pescar clientes, embora obtenha bons resultados. Aos 28 anos, 
ele tem uma habilidade incrível para informar o que quer em até 140 caracteres, o máximo 
permitido ao se conjugar o verbo twittar na internet. À diferença de seu pai, o renomado chef 
Claude, ele adora a ferramenta: diz online o que ocorre na sua cozinha, mas também comenta 
sobre o Flamengo e os atrasos de companhias aéreas. É seguido por frequentadores das casas, 
cozinheiros famosos e candidatos a. Thomas é testemunha de que o microblog do passarinho azul 
e a gastronomia têm voado alto juntos: O que mais gosto no Twitter é ver a rede social que se 
forma entre os próprios cozinheiros. Mas os clientes também interagem bastante. Na cozinha, 
faço fotos dos pratos já prontos e envio para a rede ou digo que chegou um salmão bem especial. 
Comento também quitutes de outros restaurantes. Já comeu o bolinho de feijoada do Aconchego 
Carioca? Thomas é frenético no Twitter, mas admite que não tem capacidade de manter uma 
conversa com os chefs e clientes por muito tempo. Quem o vê na cozinha entende por quê. Ele 
põe a mão na massa: corta o peixe, produz um molho, orienta um cozinheiro auxiliar, atende à 
imprensa, vai à mesa de um cliente, tira uma foto e posta (“Olhem só q sensacional! Chegou hj 
para teste. 
 
Filé de costela do Uruguai. Tem 500 gramas! Pirei”). 
 
É impossível twittar o tempo todo e ainda cozinhar — ele justifica. 
 
Não para uma das melhores amigas de Thomas, a chef Roberta Sudbrack. 
 
Com 8.323 seguidores até a última segundafeira, ela faz um verdadeiro big brother culinário. 
Quem lê o post “Vida real! Quer ser cozinheiro?” dificilmente deixará de assistir ao vídeo que vem 
com ele, no qual se vê o nem sempre tranquilo dia a dia de uma cozinha. 
 
O Twitter me permite fazer uma espécie de programa gastronômico ao vivo, em que informo 
desde o que será servido naquele dia até como foi a briga com um cozinheiro — conta a chef. 
 
Para Roberta, tanto o Twitter como o Facebook, quando bem aproveitados, tornam o cliente mais 
próximo da casa. A chef conta, por exemplo, que vai às compras e comenta, na hora, a qualidade 
dos produtos que encontra no supermercado, na feira ou no hortifrúti. 
 
Supervisora de quatro unidades do bar Devassa, Andrea Brandi assume que o Twitter, em seu 
caso, é uma baita ferramenta de marketing: Na Copa do Mundo, postamos várias fotos do 
movimento dos bares. Pedimos a autorização dos clientes para publicálas, mas assim mesmo 
pensamos que eles achariam os posts meio invasivos. Nada disso. O sucesso foi incrível. 
 
Ela afirma que, no Twitter, as filiais do Devassa ainda apresentam promoções de acordo com o 
horário: Pouco antes do almoço, falamos sobre os nossos pratos. A partir das 16h, comentamos 
nossas promoções com chope para a happy hour. 
 
Sócio do empresário Léo Feijó em seis casas, Daniel Koslinski também se vale da ferramenta 
tecnológica para anunciar, por exemplo, uma promoção de chope artesanal. 
 
Mas ressalta que ela é poderosa mesmo na gestão dos negócios. 
 



Para ele, as críticas recebidas via Twitter são muito valiosas. 
 
Há clientes que não poupam críticas no Twitter quando nossas casas apresentam falhas no 
atendimento. E isso nos leva a nos reciclar nesse sentido. 
 
Só por isso a ferramenta já seria extremamente importante — diz ele, que montou uma gerência 
só para cuidar de posts no Facebook e no Twitter. 
 
A resposta dos clientes tem ido muito além das nossas expectativas quando anunciamos 
promoções de drinques e pratos. 
 
Pretendemos aumentar ainda mais as ações na internet. 
 
Nos Estados Unidos, há um exemplo emblemático de como o Twitter é importante na área da 
gastronomia. Tratase do Kogi Trucks, um sistema com veículos no quais há uma estrutura para 
preparar um mesclado de fast-food asiático, mexicano e americano. O chef e dono do negócio, 
Roy Choi, já foi citado na revista “Time” como exemplo de criatividade para superar a crise por 
que passa o país de Barack Obama. 
 
Apesar da aparente simplicidade de seus trailers, Roi é um renomado cozinheiro. 
 
Seu insight foi o de passar a anunciar pelo Twitter os lugares onde essas lanchonetes móveis 
estacionam e ficam à disposição dos clientes em Los Angeles. O esquema itinerante tem atraído 
caminhões de universitários sem gastar um dólar sequer com propaganda. 
 
O Twitter do Kogi tinha, até a última segunda-feira, 68.830 seguidores, e seu lucro, claro, é 
enorme. De olho nesse potencial todo, os sócios do Andy’s abriram a casa de sanduíches no 
Leblon em novembro do ano pasado dando ênfase à ferramenta. 
 
Desde a abertura tivemos grande enfoque no Twitter e no Facebook. Ainda nos impressionamos 
com a abrangência, o impacto e a repercussão de cada uma dessas mídias. Nos meios de 
comunicação tradicionais, a mensagem é basicamente unilateral. Nas mídias sociais, cada 
mensagem é comentada e repercutida, e cada interação é importantíssima para nós. Hoje, quem 
produz o conteúdo mais relevante sobre uma marca é o cliente teoriza Gustavo Peixoto, um dos 
sócios do Andy’s. 
 
Entre os sócios da choperia Na Pressão, o Twitter é tão visto como ferramenta de marketing que 
eles informam em quais casas da rede serão transmitidos os jogos do Campeonato Brasileiro. 
 
Também dão dicas do cardápio que combinam com a temperatura deste ou daquele dia. “Sabe o 
que combina com esse friozinho? 
 
Um delicioso caldinho de feijão”, diz um dos posts. 
 
A chef Roberta Sudbrack, contudo, assume que escreve no Twitter de forma intuitiva e, por vezes, 
emocional. Ela conta que, no ano passado, deparou-se com um sagui na garagem de seu 
restaurante. 
 
Com a ajuda do microblog, acionou centenas de amigos para salvar o bicho. E foi bem-sucedida 
na empreitada. 
 
Já o chef Claude Troisgros, o pai de Thomas, recorre ao Twittter para conversar, obviamente, 
sobre gastronomia. 
 



Mas é capaz de mudar o rumo da prosa sem qualquer cerimônia. Com seu português afrancesado, 
pontuado pela palavra “marravilha” (é assim mesmo que a escreve), ele, ao mesmo tempo que 
prega que “não tem alta e baixa gastronomia, tem só a boa”, posta uma história hilária em menos 
de 140 caracteres: “Dói pra caraca... Quis fazer bonito de caiaque na frente da galera... 
 
Virou o caiaque, e pisei no ouriço. Bonito virou vergonha na praia do forno.” O Forno, neste caso, 
é lá em Búzios. 
 
Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, ano 5, n. 315, p. 16-18, 8 ago. 2010. 
 
 


