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Meio & Mensagem - De maneira 
geral, os comerciais de alimentos 
e bebidas – tanto os televisivos, 
quanto os de mídia impressa – cos-
tumam chamar a sua atenção?
Olivier Anquier: Além de fazer 
parte do universo da gastrono-
mia, eu estou ligado, há um bom 
tempo, ao universo da mídia 
(atualmente, ele apresenta o 
programa Diário do Olivier, 
no canal GNT, no qual, a bordo 
de um Fusca, percorre diver-
sas cidades, dentro e fora do 
País, para mostrar as riquezas 
gastronômicas de cada lugar). 
E, exatamente por estar nesse 
meio, me sinto na obrigação de 
acompanhar aquilo que se passa 
nos diferentes canais de mídia. 
Afinal, a publicidade é uma fonte 
de informação. Então, é impor-
tante assistir à televisão, ver os 
comerciais e deles retirar alguma 
coisa, não necessariamente o 
produto que está sendo ofereci-
do, mas uma ideia, um conceito, 
uma imagem, que possam ser 
utilizadas em outros trabalhos.

M&M: Como consumidor, qual o seu 
comportamento? Você já chegou 
a comprar algo influenciado por 
alguma propaganda?
Anquier: Eu vou te dar um exem-
plo muito concreto disso – que, 
inclusive, chegou a mudar a 
minha vida, de certa forma. No 
ano passado, eu fiz um comercial 
para a Caixa Econômica Federal, 
no qual eu vendia um plano de 
financiamento imobiliário. E, 
nessa época, eu ainda não tinha 
um apartamento. Eu enxerguei, 
por meio dessa campanha, a ca-
pacidade de eu me beneficiar e 
fiz o financiamento de um aparta-
mento. Até então, eu não tinha a 
informação de que existia um pla-
no assim. Quando fiz o comercial 
e soube, quis fazer (risos).

M&M: Você já esteve outras vezes 
diante das câmeras, fazendo co-
merciais? Já participou de muitas 
campanhas?
Anquier: Já faz uns 15 anos que 
faço comerciais. Não foram 
tantos, mas foram marcantes. E 

Olivier Anquier já estrelou diversos comerciais, mas evita alguns temas: “Dificilmente você me veria  
fazendo campanha para um produto que promete resolver os problemas de trânsito intestinal”
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“O reconhecimento de um bom trabalho tem um impacto 
publicitário muito maior do que qualquer campanha”

foram escolhidos a dedo. Sempre 
achei que eles tinham de ter uma 
coerência com o meu pensamen-
to. Por exemplo, fui contratado, 
durante vários anos, para repre-
sentar a marca Bosch. E, por ser 
uma marca que já tinha tradição 
no País, achei que a minha parti-
cipação tanto valorizava a marca, 
quanto a minha própria imagem. 
Também fiz campanha para a 
marca de arroz Namorado, que 
tem tudo a ver comigo, por ser 
um produto simples, comum, 
sem nobreza, mas que está to-
talmente presente no cotidiano 
dos brasileiros. Neste caso, a 
campanha foi legal, porque ela 
tinha a intenção de valorizar 
o papel do arroz no prato dos 
consumidores, mostrando que 
uma refeição aparentemente 
monótona poderia se tornar 
algo mais sofisticado e especial. 
Foi um trabalho mais profundo 
de propaganda, que achei bem 
legal. Também fiz, há muitos 
anos, para a marca de óleos de 
cozinha Salada.

M&M: Existe algum tipo de produ-
to que você não anunciaria nem 

emprestaria  sua imagem?
Anquier: Dificilmente você me 
veria fazendo campanha para um 
produto que promete resolver os 
problemas de trânsito intestinal 
(risos). Eu sempre preferi não 
fazer muitos comerciais. Mas 
também, quando faço, acho que 
tem de ser algo marcante. E os 
anunciantes acabam me contra-
tando também com essa filosofia. 
Até para não canibalizar a ima-
gem e para priorizar os produtos 
de qualidade. 

M&M: O que mais você acha que é 
necessário existir em uma campa-
nha publicitária?
Anquier: Acho que, independen-
te do produto, o comercial tem 
de passar credibilidade. E essa 
confiança muitas vezes está no 
personagem que anuncia. Ele 
também tem de combinar e ser 
compatível com o produto. 

M&M: Você é francês e já percorreu 
diversos países para apresentar o 
seu programa na TV. Qual a diferen-
ça entre a publicidade brasileira e 
no restante do mundo?
Anquier: Cada país tem uma 

publicidade  que combina com 
o seu povo. A publicidade fran-
cesa, por exemplo, tem uma 
linguagem bem diferente. A 
genialidade e a criatividade bra-
sileiras são bem mais marcantes, 
mais afiadas. Particularmente, 
eu não sou muito chegado à 
publicidade francesa, porque a 
acho muito insossa. Já a publi-
cidade brasileira, na maioria dos 
casos, é divertida de assistir. Eu 
não saberia explicar os motivos 
de os publicitários franceses não 
copiarem esse modelo, pois acho 
que, dessa forma, venderiam os 
produtos com mais facilidade.

M&M: Como você administra o mar-
keting de seus negócios? (Olivier é 
proprietário do bistrô “L’Entrecote 
de Ma Tante”, em São Paulo)
Anquier: Eu cuido de absolu-
tamente tudo que se relacione 
aos meus negócios e à projeção 
da minha própria imagem. É 
uma preocupação exclusiva 
minha. Eu acredito plenamente 
na maneira como faço o meu 
trabalho e acabo, de forma na-
tural, repassando uma atenção 
particular nisso. Eu sou provo-

cador, gosto muito de polêmica 
e de impacto. E carrego tudo 
isso com o objetivo de fazer 
algo que some. E acho que um 
trabalho benfeito é a melhor es-
tratégia de marketing. Até hoje, 
eu nunca fiz propaganda dos 
meus negócios, restaurantes, 
de nada. Acredito firmemente 
que o reconhecimento de um 
bom trabalho tem um impacto 
publicitário muito maior do que 
qualquer campanha.

M&M: Então, você nunca promoveu 
diretamente os seus negócios?
Anquier: Não. O meu restauran-
te (inaugurado há um ano 
e meio no bairro paulistano 
do Itaim) é um exemplo disso. 
Eu tinha em mente a ideia de 
oferecer, em São Paulo, um 
restaurante com um menu único 
(a casa só oferece um prato, o 
entrecôte com batata, uma re-
ceita de família) e essa provo-
cação acaba gerando curiosidade 
que, consequentemente, gera 
repercussão. 

M&M: Como chef e especialista 
em gastronomia, de que maneira 
você avalia o atual cenário deste 
setor no Brasil? É uma área pro-
missora?
Anquier: Ela está em plena ex-
pansão. E não só na gastronomia. 
Eu costumo dizer que o Brasil 
tem tudo, mas ao mesmo tempo 
não tem nada. Tem um espaço 
enorme para ser aproveitado, 
em todas as áreas. E, quem 
tiver um projeto sério e quiser 
trabalhar de forma autêntica 
e séria, encontrará o mundo 
aberto, em todas as áreas. E 
seria ótimo ter gente que pu-
desse fazer coisas diferentes e 
de qualidade. O Brasil precisa 
disso, está carente disso. E um 
dos fatores determinantes para 
que isso aconteça, em minha 
opinião, é que se continue esse 
movimento, iniciado há uns 15 
anos, do brasileiro viajar. Isso é 
fundamental, porque viajando, 
a pessoa acumula referências. E 
não existe evolução de socieda-
de sem acumulo de referências. 

Chef de cozinha e apresentador de um programa televisivo desde 1998, o francês Olivier Anquier acredita que 
ainda há um enorme mercado a ser explorado na área da gastronomia nacional e julga que nada melhor do que a 
troca de referências culturais para impulsionar a sociedade
Bárbara Sacchitiello
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