
Editoras aumentam oferta de livros de gastronomia 
Tainã Bispo  
 
Consumidor compra para cozinhar e ler a história dos ingredientes. 
 
A arte da culinária está conquistando novos lugares dentro das casas. Além da cozinha, os 
amantes e profissionais do setor procuram rechear, também, as estantes do lar, com livros de 
gastronomia - instigando a competição entre as editoras, que encontram um demanda cada vez 
mais sofisticada desse público. 
 
Essas empresas percebem que as receitas não são mais, apenas, o chamariz para a compra de 
um título de gastronomia. O público desse segmento está à procura de obras que o ajude na 
cozinha e que, ao mesmo tempo, tragam histórias e curiosidades sobre pratos e ingredientes. 
 
Na editora Senac de São Paulo, 8% do catálogo, de 452 títulos, é de gastronomia. Isabel M. M. 
Alexandre, coordenadora de prospecção editorial, diz ter percebido essa mudança em 2001. 
"Notei que, por um lado, o segmento estava se profissionalizando, por outro, mais pessoas 
começaram a ter a culinária como hobby." 
 
Foi nessa época que a Senac iniciou a publicação de livros que contavam histórias da origem dos 
ingredientes, das receitas e até de civilizações, como em "História da Cozinha Faraônica - A 
alimentação no Egito Antigo", de Pierre Tallet. 
 
"As pessoas estão procurando um livro que trata a gastronomia como arte", observa Elisa. 
 
Breno Lerner, da editora Melhoramentos, também detecta esta tendência, principalmente entre 
aqueles que têm a culinária como hobby. Desde a década de 90, a empresa tem investido nesse 
tipo de catálogo, que hoje conta com 206 títulos. 
 
"Percebemos que há quatro perfis de consumidores de obras de gastronomia", diz Lerner. O 
primeiro grupo é das pessoas que vivem sozinhas nos centros urbanos. Elas não sabem cozinhar, 
mas também não querem comer fora de casa com regularidade. O livro, neste caso, seria um 
auxílio na cozinha. 
 
O segundo perfil é da mulher que trabalha e precisa de uma literatura que a ajude fazer pratos 
rápidos. Já a dona-de-casa consome essas obras com o intuito de ser reconhecida pela família na 
hora da refeição. Ela continua fazendo pratos comuns, porém com um "algo a mais". 
 
Por último está o "foodie" - geralmente homens que têm a comida como hobby. "Eles compram 
equipamentos sofisticados e livros caros", diz Lerner, ele próprio um amante da gastronomia, cujo 
livro "A cozinha judaica" foi lançado pela editora em que trabalha. "Este é um dos segmentos que 
mais crescem na Melhoramentos." 
 
Para acirrar a competição, a francesa Larousse também está investindo na área. "O grande 
público ainda são as mulheres, mas a cada dia cresce o interesse dos homens, principalmente 
cultural, pela gastronomia". A editora possui oito títulos em catálogo e lançará mais seis este ano 
- um deles será assinado pelo badalado chef Alex Atala. 
 
Mas há ainda outro público na mira das editora. Lerner disse que está apostando no público 
infanto-juvenil. Para as crianças, a editora Melhoramentos licenciou os personagens da Disney, 
com os títulos "Receita de princesa" e "Receitas de herói". A Melhoramentos não é a única a fazer 
obras especiais para os pequenos. 
 
A Companhia Editorial Nacional tem os direitos autorais do tradicional livro de receitas "Dona 
Benta" desde a década de 40 - já foram vendidos mais de 1 milhão de exemplares desde então. 



Neste ano, a atenção dessa editora está voltada para as crianças. "Iremos lançar obras para todos 
as faixas etárias, mas o público mirim será o alvo", diz Jorge Yunes, diretor superintendente. 
 
No ano passado, a Companhia Editora Nacional lançou a Coleção "Dona Benta Comer Bem - para 
crianças", que já tem quatro títulos em catálogo - sendo que mais três estão no forno. Em um dos 
títulos, a turma do Sítio do Pica Pau Amarelo, programa infantil da TV Globo baseado em livros de 
Monteiro Lobato, também aparece para ajudar as crianças a cozinhar receitas como "Bolo de 
Mexerica" ou o "Frango Croc-Croc". No livro "Um Tico-Tico no fubá - Sabores da nossa história", 
de Gisela Tomanik Berland, além das receitas, há a indicação da faixa etária apta a cozinhar a 
receita, sem se machucar. 
 
Fonte: Valor Ecinômico, São Paulo, 6 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 
 
 


