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O ritual do café 

 

Estampa-se o sol em delicados raios 

Sobre o mármore branco e liso da cozinha. 

 

Suavemente me debruço e uma porta abro, 

Recolho a chávena fina e o florido prato. 

 

Ergo o meu braço e num voo livre, 

No gesto de um armário desvendar,  

Recolho o nobre pó de inebriante aroma. 

 

Alongo a mão que a gaveta encontra, 

E dela escolho, enfim, a colher mais bela,  

Brilhante, pequena, com terno recorte. 

 

Tudo coloco em ordem e harmonia: 

O prato tranquilo e a expectante chávena, 

Nesta, o torrado grão moído, de castanho intenso. 

 

No açúcar rico, centro o meu cuidado, 

A montanha branca transportando, pura, 

Em bojuda prata que doce se inclina. 

 

E luzem cristais em cascata linda! 

 

Depois, a água borbulhante, quente, 

A mistura inunda, dissolvendo-a 

Em espirais de espuma que a colher adorna. 

 

Café! Café! Precioso encanto! 

 

Em dégagé devant te cumprimento, 

Os meus braços lanço em acolhimento grato. 

 

Da janela aberta me acerco então. 

 

Tão bela é a vista que o Outono pinta no jardim! 

Castanho da terra e verde das plantas unem-se  

À água que brilha em bebedouro antigo. 

 

Aspiro, feliz, da manhã tranquila, o seu odor 

A quente café e à relva orvalhada. 

Olho o céu e sorvo um gole, outro e outro. 

 

E assim me quedo, por instantes longos. 

Entre o prazer forte do café e a doçura da manhã 

Mais um dia de vida se inicia! 

 

Ilona Bastos 

27 de abril de 2005. 
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RESUMO 

 

 

O estudo do comportamento dos consumidores  nomeadamente, os rituais de 

consumo associados ao consumo de café e os fatores envolvidos nesse processo  é 

importante para podermos compreender e comparar o comportamento dos consumidores 

cariocas e lisboetas no que tange ao consumo de café. 

Por outro lado, também é importante averiguar a influência da cultura e da sociedade 

nesses rituais de consumo, de forma a compreender a evolução do varejo de café pronto no 

Brasil. Os modelos que vêm sendo aplicados aqui se adaptam às características do público 

local, o que traz para a nossa discussão, a noção de cultura. Como em Portugal o uso do café 

expresso já é mais maduro que no Rio de Janeiro, a comparação entre as duas culturas pode 

ser interessante para ajudar o varejo brasileiro a se desenvolver. Para tal, neste estudo, foram 

entrevistados moradores das cidades do Rio de Janeiro e de Lisboa, a fim de descrevermos de 

que modo consomem café, os rituais associados a esse bem de consumo, assim como seus 

hábitos, motivações e justificativas para esse consumo, mostrando que não trata apenas de 

uma decisão de compra utilitária, mas também simbólica. 

Com esse objetivo, foram entrevistadas 69 e pessoas e os resultados dessas entrevistas 

avaliados de forma interpretativa. A conclusão foi a de que a bebida é consumida por uma 

parcela heterogênea dos entrevistados e que, geralmente, os consumidores associam o 

consumo de café a hábito, prazer, círculo de amizades, trabalho – como break –, colegas e 

família. Isso revela que o significado social da bebida está enraizado no âmbito doméstico, no 

trabalho ou no círculo de amizades e que esse significado está intrinsecamente associado aos 

hábitos e costumes das sociedades brasileira e portuguesa como fruto de suas culturas. 

Consequentemente, grande parte dos rituais de consumo dessa bebida está interligada ao seu 

significado social. Observou-se a necessidade de expansão desse mercado, particularmente, 

entre os jovens no Rio de Janeiro, e que muitas vezes o aroma é preferível ao sabor, pois 

mesmo aqueles que não apreciam muito a bebida, de uma forma geral, afirmaram gostar 

bastante do aroma. Assim, é fundamental para os gestores de estabelecimentos de varejo de 

café pronto conhecerem o cliente, serem inovadores e anteciparem as tendências, de modo a 

satisfazerem as necessidades deste. A preocupação não deve ser apenas com a qualidade do 

produto oferecido e com o conforto do cliente, mas também em agregar valor ao café e ao 

serviço prestado, proporcionando à clientela uma experiência única, a qual pode ser um 



  

diferencial importante, pois a conotação simbólica associada a esse bem de consumo é cada 

vez mais destacada.  

 

Palavras-chave: café; comunicação simbólica; consumidor; cultura; rituais. 



  

ABSTRACT 

 

 

The study of consumer behavior, including consumption rituals associated with coffee 

consumption and the factors involved in this process, is important to enable one to compare 

and understand consumer behavior both among Cariocas and Lisboetas with respect to coffee 

consumption.  

On the other hand, it is important to ascertain the influence of culture and society in 

this type of ritual consumption. 

To this end, this work aimed to interview the residents of the city of Rio de Janeiro and 

Lisbon - to identify customers, to profile them, the history of its use, type of usage, to 

describe their rituals associated with this consumer good, their habits, influence, motivational 

factors and their justifications for coffee consumption, showing that coffee consumption is not 

only an economic acquisition, but also a symbolic communication. We also found non-coffee 

drinkers and checked why they refuse the drink. 

To this end, 69 people were interviewed and the results interpretively evaluated. The 

results revealed that the beverage is consumed by a heterogeneous portion of the population, 

and that in general consumers associate the consumption of coffee to habit, pleasure, circle of 

friends, as a break from work, colleagues and family. This reflects that the social significance 

of the drink is domestic rooted, in work situations or in a circle of friends and that this 

meaning is strongly associated with the habits and customs of the Brazilian and Portuguese 

societies as the product of their cultures. As a consequence, most of the rituals of consumption 

of this drink are linked to their social meaning. There is a need for expansion of this market 

especially among young people in Rio de Janeiro. The smell is often preferable to the taste. 

Even those who do not like much to drink, in general, said like the smell quite well. 

Thus, it is crucial for managers of such establishments to know the customer, be 

innovative and to anticipate trends in order to meet their needs, worrying not only with the 

quality of its products and with the comfort of their clients, but also in adding value to coffee 

and to service. Giving the customers a unique experience may be an important differentiating 

factor since the symbolic connotation associated with this commodity is increasingly 

highlighted. 

 

Key words: coffee; symbolic communication; consumer; culture; rituals 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização  

 

Negro como o diabo, quente como o inferno,  

puro como um anjo e doce como o amor 

(Charles Maurice de Talleyrand-Périgord 

[1754-1838]) 

 

Ansiedade e estresse estão cada vez mais presentes na nossa vida cotidiana. Ao buscar 

fugir da rotina, nada como tomar um café para tranquilizar e até esquecer por segundos os 

problemas do dia a dia, proporcionando um momento de prazer. O consumo faz parte da vida 

do homem e por meio deste, ele busca satisfação e prazer. Para que essa satisfação seja 

alcançada, é necessária a identificação com esse produto.  

Como parte da nossa vida cotidiana, o consumo ajuda a moldar a sociedade. Isso vai 

ao encontro do que McCracken (2003) afirmou sobre as mudanças ocorridas na sociedade 

provocadas pelo consumo. De acordo com esse autor, o consumo modificou conceitos como 

espaço, tempo, sociedade, Estado, indivíduo e família. Segundo Campbell (2001), Douglas e 

Isherwood (2004) e McCracken (2003), os bens agregam fatores de identificação e de 

diferenciação através do seu consumo. Como o indivíduo é constantemente confrontado com 

diversas identidades na vida contemporânea, não possui uma identidade fixa, ou seja, está em 

processo de construção. Cada vez mais, o comportamento social converte-se em consumo, 

sendo o indivíduo mais subordinado ainda a um papel de consumidor (McCRACKEN, 2003).  

Para McCracken (2003), a cultura pode ser entendida como o conjunto de ideias e 

atividades por meio das quais uma sociedade fabrica e constrói os significados do mundo 

onde estes se inserem. Por sua vez, consumo envolveria os ―processos pelos quais os bens e 

os serviços de consumo são criados, comprados e usados‖ (McCRACKEN, 2003, p. 11). 

Assim, pode-se observar que para alguns autores como McCracken (2003), cultura e consumo 

têm uma relação de mutualidade. Ainda para o mesmo autor, consumo é um fenômeno 

exclusivamente cultural, na medida em que os bens de consumo chegam aos seus 

consumidores repletos de significados culturais que podem denotar diferentes status sociais e 
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estilos de vida. Procurar entender a forma como os indivíduos constroem esses significados 

através das compras e da posse de bens, tornou-se algo extremamente importante para a 

compreensão do comportamento do consumidor, comportamento esse que pode ser definido 

de uma forma abrangente como ―as atividades com que as pessoas se ocupam quando obtêm, 

consomem e dispõem de produtos e serviços‖ (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 

6).  

Desse modo, o foco deste estudo é o café, especialmente, os rituais de consumo 

associados ao café, sendo o seu consumo analisado como fenômeno social, pois este bem, 

mais do que satisfazer necessidades, tem sido um fator importante no processo de reprodução 

social. 

 

Essa bebida, ―more delicious than thousand kisses, sweeter than Muscatel wine‖
1
 

(BACH, 1974 in http://afactor.net/kitchen/coffee/kaffeeKantate.html), é utilizada na vida 

cotidiana como sinal de hospitalidade, em ocasiões sociais e, até mesmo, na vida laboral. Hoje 

em dia, o consumo de café tornou-se um ritual; são breves e saborosos tragos que se 

convertem num momento que envolve os sentidos, além do produto ser um estimulante que, 

além disso, favorece as relações sociais. Cada vez mais popular, é relativamente barato e, 

portanto, acessível a todas as classes sociais. 

 

Os bens são produzidos visando originalmente à finalidade utilitária. No entanto, 

também têm outras características. Quando o bem é vendido  principalmente, quando é 

vendido para outra cultura , adquire um novo significado, diferente do que tinha inicialmente 

quando confeccionado.  

Os estudos sobre comportamento do consumidor passaram gradualmente de uma 

abordagem do consumo sob o ponto de vista racional para uma visão experiencial 

(HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982). O consumo racional está relacionado à obtenção de 

produtos tomando em consideração seus aspectos funcionais. O consumo hedônico, porém, 

está relacionado aos aspectos sensoriais, a fantasias e a aspectos emocionais da experiência de 

alguém com os bens (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982). A partir da publicação do artigo 

―Hedonic consumption: emerging concepts, methods and proposition‖ no Journal of 

Marketing (1982), o consumo hedônico surgiu relacionado à percepção múltipla de fantasias, 

sensações e emoções e aos aspectos comportamentais dos indivíduos.  

                                                 
1Mais amado que mil beijos, mais suave que vinho moscatel. (Tradução livre da autora desta 
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Desse modo, pode-se considerar o consumo de café um consumo hedônico, na medida 

em que este se caracteriza por ser focado na experiência psicológica sentida durante a 

utilização do produto (SHOHAM et al, 1998). Todavia, o consumo de café também é um 

consumo utilitário, visto que há pessoas que tomam café para fumar, para não dormir, por ser 

um estimulante etc. O consumidor quando adquire o bem – nesse caso, o café – já sabe de 

antemão o seu efeito, e é exatamente por isso que o consome. Segundo Addis e Holbrook 

(2001), a real importância para esse tipo de consumo é a funcionalidade do produto.  

Diante desse cenário, é importante instituir uma base teórica para estudar o consumo, 

partindo da ideia de que ―a teoria do consumo tem de ser uma teoria da cultura e uma teoria 

da vida social‖ (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p. 41). Seguindo essa linha de raciocínio, 

foi realizada uma pesquisa nas cidades do Rio de Janeiro e de Lisboa no que tange ao 

consumo de café, por serem fruto de culturas diferentes. Embora o Brasil seja produtor e 

consumidor de café, e como tal, o café estar intrinsecamente presente na vida dos brasileiros, 

os seus rituais de consumo deste bem são diferentes dos rituais dos portugueses. Essas 

diferenças estão associadas a valores, costumes e atitudes diferentes, pois o consumo não é 

um ato por si só. Trata-se de um processo sociocultural que envolve, além do uso, compra, 

troca e criação, e que, segundo Douglas e Isherwood (2004), tornou-se na sociedade ocidental, 

como em nenhuma outra, um verdadeiro enredo sociocultural. 

Assim, este trabalho pretende refletir sobre o comportamento do consumidor 

relativamente ao consumo de café. Procura, em particular, descrever e comparar os rituais de 

consumo desse bem por parte dos entrevistados da dupla Brasil-Portugal, mais 

especificamente, dos cariocas e alfacinhas ouvidos. 

 

 

1.2 Estrutura de apresentação 

 

 

Em complemento a esta introdução, serão apresentados quatro capítulos e as 

considerações finais. O capítulo 2 engloba os objetivos da pesquisa, sua relevância e as 

delimitações do estudo. No capítulo 3, é apresentado o referencial teórico que embasa a 

investigação do fenômeno estudado. Essa revisão bibliográfica abrange as seções ―cultura e 

consumo‖, ―rituais de consumo‖ e ―consumo hedônico‖. O capítulo 4 é dedicado aos 

                                                                                                                                                         
dissertação) 
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procedimentos metodológicos, englobando o método de pesquisa. Nele será apresentado e 

descrito qual o tipo de pesquisa adotado para atingir os objetivos pretendidos, assim como, as 

premissas básicas consideradas e as limitações do método em questão. Ainda no quarto 

capítulo, são apresentados a coleta e o tratamento de dados. O capítulo 5 traz a análise de 

dados, mais especificamente, a análise das entrevistas, seguido pelas considerações finais e 

pelas sugestões para estudos futuros. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

 

2.1 Problema de pesquisa 

 

 

Uma vez desencadeada, a cultura do café vem se ampliando e ganho o gosto de 

milhares de pessoas. Ao observarmos o público consumidor do produto, constatamos um 

número crescente de cafés sofisticados e de cardápios diferenciados. Muitos não o consumiam 

porque nunca haviam experimentado um bom café. A qualidade á cada vez mais uma 

exigência. 

O consumo nos conduz a investir tempo em determinadas situações, seja no tempo 

despendido num restaurante, numa ida a uma cafeteria ou boteco, na realização de uma 

pesquisa sobre a melhor relação custo x benefício ou mesmo numa ida a um supermercado, o 

que no caso, implica também o esforço de deslocamento. Além disso, o consumo desperta 

determinados sentimentos, desde a dúvida por não sabermos o que comprar perante a vasta 

oferta disponível, passando pela ansiedade por ainda não termos desfrutado de determinado 

produto, até a satisfação ou insatisfação com um produto que tenha ou não correspondido às 

nossas expectativas. Conforme Solomon (2002), ―você é o que você consome‖. Nesse sentido, 

é de se observar que as pessoas consomem café devido não apenas às suas propriedades 

revigorantes, para curar ressaca e combater dores de cabeça, juntamente com uma aspirina 

(ROTHMAN, 2011), mas também como parte da vida social, o que corrobora Douglas (1971 

apud GONÇALVES, 2004, p. 44) quando esta afirma que ―fome não é falta de comida, mas 

ausência de relações sociais e culturais‖.  

Devido à sua presença na nossa vida diária, percebe-se não somente uma preocupação 

com a qualidade do produto, mas também com a estética, estética essa referente não apenas ao 

modo como o café é apresentado, mas também, ao design das máquinas. A apresentação das 

novas cápsulas e respectivas máquinas de café refletem uma nova perspectiva de negócio. 

Estas, ao serem agora também fabricadas para o consumo em casa, / doméstico, geram uma 

maior preocupação com o respectivo design, o que tem levado à procura pelo estabelecimento 

de padrões inovadores e atemporais, à necessidade de ser de fácil utilização e à praticidade. 

Como nem todos têm o mesmo gosto nem o mesmo tipo de negócio, para não falar do poder 

aquisitivo, os designers / os fabricantes têm procurado criar máquinas modernas, sofisticadas, 

elegantes ou arrojadas, disponíveis em diferentes modelos e cores, visando a melhor 
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adequação ao espaço onde serão colocadas; por exemplo, os mais diversos ambientes de 

trabalho, como salas de reunião, salas de espera, gabinetes etc.  

A preocupação com a estética reflete-se não apenas nas máquinas e na gama de 

produtos – que vai desde o tamanho e a cor das cápsulas, consoante o aroma e a intensidade, 

até à embalagem – como também nos acessórios, os quais valorizam o momento de prazer e 

degustação, realçando o aroma do café e tornando cada momento único. Para que cada 

experiência seja excepcional, a apresentação é tudo. Há uma preocupação com que o café seja 

servido em xícaras de louça (porcelana) ou em copos  no caso do Macchiato , com o 

tamanho daquelas (dependendo do tipo de café escolhido, há uma chávena que melhor se 

adequa), com o design das colheres, com o expositor onde as cápsulas são guardadas e 

transportadas e, até com a leiteira, a polvilhador de cacau e o picador de gelo.  

As novas máquinas, por sua estética moderna aliada a um funcionamento simples, são 

ideais tanto para se ter em casa quanto no local de trabalho, permitindo obter um café de boa 

qualidade em pouco tempo. Ademais, alguns modelos têm uma arrumação inteligente, ou seja, 

possuem um ―armário‖ para guardar todos os acessórios, como as chávenas (algumas vêm 

com aquecedor de chávenas), o açúcar, as colheres e as cápsulas, além de outra gaveta para 

pôr os acessórios já usados. No local de trabalho, além de úteis pela praticidade servem 

também como demonstração de bom gosto e apreço pelos clientes.  

Além dos pontos já mencionados, a nova estética veio contribuir para a reinvenção do 

coffee break e dos rituais associados ao consumo de café. As pessoas deixaram de necessitar 

de passar por todo o processo de preparação de café, desde o comprar o café, moer os grãos 

ou pedir para moê-los, até o aquecer a água, preparar a máquina etc. Hoje, com as novas 

máquinas, o café é preparado em segundos, um após outro. É só escolher a cápsula que 

melhor satisfaz o gosto e o perfil do consumidor e, que seja a mais adequada à fase do dia. O 

consumidor apenas tem que se preocupar com três pontos: com o sabor pretendido, com o 

tamanho da chávena pretendida (se quer café curto ou longo) e com a intensidade do café. 

Para ajudá-lo, junto com a máquina, vai um ―guia‖ que indica qual o tamanho da chávena que 

melhor se apropria a cada sabor/cápsula.  

É fundamental não esquecer que a sociedade e os padrões de consumo estão em 

permanente progresso. Comprometidas com a contínua mudança, as empresas devem captá-la 

em cada instante, de forma que possam se diferenciar das restantes. Nos últimos anos, lojas de 
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café têm tido um crescimento vertiginoso, no que tange, por exemplo, às modernas máquinas 

de café expresso.
2
  

Tendo por base esse raciocínio, os vendedores de café e de suas máquinas, enquanto 

respondem às necessidades dos consumidores, preocupam-se em proporcionar uma 

experiência prazerosa, de forma a envolver não só o racional dos indivíduos, como também o 

coração.  

Qualquer momento do dia é um momento para tomar café. Não está restrito ao 

despertar ou à sua capacidade estimulante no decorrer de um longo dia de trabalho. O lugar 

onde se toma, num boteco ou numa cafeteria, em pé ou sentado, são duas formas de tomar 

cafés diferentes. Tomar café em pé é mais barato, escolhido por quem está apressado. Pode ser 

consumido em botecos (onde a grande maioria dos cariocas toma o ―café nosso de todo dia‖) 

ou em cafeterias de rua, as quais muitos esperam que ofereçam um café mais saboroso que os 

dos ―pés-sujos‖. Ultimamente, o hábito de se sentar para tomar café tem conquistado os 

cariocas, que aproveitam a oportunidade para descansar, bater um papo com amigos ou ler um 

jornal, o que vai ao encontro do gosto dos europeus, particularmente, dos lisboetas.  

Os exemplos anteriormente citados reforçam o objetivo deste estudo, que é não apenas 

descrever e comparar as diferentes formas de consumo de café, mas também analisar o 

comportamento dos consumidores e a relação destes com o produto. Através desse estudo do 

consumo de café, esta pesquisa busca ainda ampliar os conhecimentos sobre o consumo 

hedônico. Isto porque, embora Portugal tenha sido colonizador do Brasil, e sendo este um país 

produtor de café, o consumo português do produto está muito mais ligado a hábitos sociais do 

que a hábitos alimentares, como parece ocorrer no Brasil. Digo isso com base na minha 

própria experiência e observação, especialmente, em relação ao Rio de Janeiro.  

Em Portugal, o café tem estado bastante restrito a lugares públicos (PORTUGUESES 

CONSOMEM... 2005) – os vulgarmente denominados ―Cafés‖ – onde se trocam ideias, 

partilham-se confidências, ao passo que o café consumido em casa era característico das 

classes sociais mais altas. Todavia, os hábitos de consumo deste bem em ―Cafés‖ quase 

sempre estiveram associados aos grandes centros urbanos.  

Embora tenha sido verificada uma proliferação de máquinas de café para a preparação 

em casa, o consumo na rua (em Cafés, casas de cafés, restaurantes, centros comerciais etc.) 

                                                 
2Apesar de sua origem italiana, o caffè espresso (devido ao seu modo de preparo que consiste na 
passagem de água muito quente, mas não fervente, sob alta pressão, pelo café moído; ou seja 
espresso por ser retirado “sob pressão”) é comumente referido como “café expresso” por sua rapidez 
no preparo (“expresso”). Na verdade, em português, ele é chamado de expresso e será assim referido 
ao longo do estudo. 
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representa aproximadamente 80% do consumo total; ocorrendo, na maioria das vezes, em 

espaços que propiciem maior interação entre as pessoas (PORTUGUESES CONSOMEM... 

2005). Tomar café fora de casa é uma das características do português, o qual tem o hábito de 

atribuir a qualquer tipo de encontro um motivo para tomar café. Quando quer conhecer 

alguém, quando quer fechar um negócio, quando quer, quando quer estar com os amigos, 

quando quer falar de trabalho, desabafar ou rever um velho amigo, o motivo é sempre o 

mesmo: ―vamos tomar um café?‖  

No entanto, no Rio de Janeiro, segundo as entrevistas, o café parece estar associado a 

refeições e ao convívio social dentro do espaço familiar, isto é, ao consumo doméstico. 

Apenas recentemente vem se registrando no Rio um aumento no consumo de café em lugares 

públicos nos mesmos moldes do verificado entre os lisboetas, e o café expresso tem 

contribuído para essa mudança. Tradicionalmente, o café em si sempre foi servido muito 

simples (―cafezinho‖) e na maioria das vezes consumido em pé. 

Segundo indicadores da indústria de café no Brasil apresentados pela área de pesquisa 

da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), referentes ao período de novembro de 

2009 a outubro de 2010, ―os brasileiros estão consumindo mais xícaras de café por dia e 

diversificando as formas da bebida [...], adicionando ao café filtrado consumido nos lares, 

também os cafés expressos, cappuccinos e outras combinações com leite‖. Essas diferenças 

resultam de um processo sociocultural, na medida em que o consumo está associado a 

diferentes valores, costumes e atitudes dos indivíduos (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). / 

Essas diferenças resultam de um processo sociocultural, na medida em que o consumo está 

associado a valores, costumes e atitudes dos diferentes indivíduos (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2004). 

A intenção deste estudo é descrever e comparar rituais de consumo associados ao café 

entre os portugueses e brasileiros entrevistados. 
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2.2 Objetivos 

 

 

2.2.1 Objetivo final 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo final descrever e comparar os rituais de consumo 

associados ao café conduzidos por brasileiros e portugueses. Para isso, foram adotadas 

algumas premissas básicas. A primeira parte do pressuposto de que o café faz parte do nosso 

dia a dia e que cada experiência de consumo é única, pois mesmo que se tome café mais de 

uma vez por dia, ele não é igual em termos simbólicos, nem de tempo e espaço, apresentando 

um significado diferente para o seu consumidor. Assim, surge outra premissa que é o fato do 

consumo de café despertar determinados sentimentos e sensações. Por último, parte-se do 

princípio de que os padrões de consumo de café são influenciados pela cultura que envolve o 

indivíduo, pois, mesmo que comecemos a tomar café, por influência familiar, por exemplo, na 

verdade, esta advém de outra superior, que é a influência social e cultural. 

 

 

2.2.2 Objetivos específicos  

 

 

a) averiguar a preferência entre tomar café em casa ou na rua, entre os portugueses e 

brasileiros entrevistados, bem como, a razão de suas preferências;  

b)  determinar se os consumidores de café entrevistados têm o hábito de consumir café 

fora de casa ou não e em que circunstâncias;  

c)  averiguar o papel da influência social e cultural nos rituais de consumo de café dos 

entrevistados brasileiros e portugueses;  

d)  estabelecer um paralelo entre o consumo dos diversos tipos de café pelos 

consumidores entrevistados do Rio de Janeiro e de Lisboa;  

e)  mostrar que o consumo de café não é apenas uma decisão de compra, mas também, 

uma comunicação simbólica; e  

f) conjugar as motivações que levam ao ato de consumir café e os relacionamentos 

existentes em torno desse consumo, apresentando-as como fatores determinantes nos 

rituais associados ao consumo de café.  
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2.3 Relevância do estudo  

 

 

A finalidade dessa seção é mostrar a importância do objeto deste estudo, apresentando 

as contribuições de/para a ordem prática/social ou de/para as áreas acadêmica e empresarial. 

Pretende-se demonstrar, ainda, o valor desse objeto de estudo, indicando as razões de ordem 

pessoal que levaram à escolha desse tópico do conhecimento, bem como, a viabilidade desta 

pesquisa.  

Este estudo procura fazer uma comparação entre os entrevistados, ou seja, entre dois 

grupos públicos de culturas distintas, no que tange ao consumo de café, descrevendo as 

diferenças e semelhanças entre eles no que diz respeito aos rituais de consumo desse bem.  

Como o consumo do café tem aumentado, indistintamente, tanto no meio rural quanto 

no urbano (DIOGO, 2007), considero que este estudo será relevante para a sociedade, 

possibilitando uma maior consciência sobre o comportamento dos consumidores ―carioca‖ e 

―alfacinha‖ relativamente ao consumo de café, assim como, um maior entendimento da 

cultura, comportamento, hábitos e costumes dos indivíduos.  

Antes de vir para o Brasil, a pesquisadora, de nacionalidade portuguesa, vivia em 

Lisboa, sendo também consumidora de café. Desse modo, esteve em contato direto com 

outros consumidores, frequentou os mesmos espaços e observou durante anos rituais de 

consumo dos lisboetas. A oportunidade de ter sido mestranda no Rio de Janeiro permitiu-lhe 

uma maior proximidade com a cultura carioca. Nesse sentido, quando se deparou com os 

hábitos e rituais de consumo de café no Rio, viu despertar-lhe o interesse, visto que o Brasil é 

um produtor desse bem, embora não tenha verificado no Rio os mesmos hábitos de consumo 

de café – consumo fora de casa e rituais associados – do mercado português.   

Segundo McCracken (2003), a mercadoria é um sistema de comunicação. Desse 

modo, o café não é uma simples mercadoria, pois transmite um sentido. Pode manifestar 

cultura, sendo um meio de representação do ―eu‖. Torna-se, portanto, importante que as 

organizações compreendam de uma forma mais profunda o comportamento dos consumidores 

e, ainda, o peso da cultura nessa questão. A partir desse momento, a empresa poderá escolher 

e adotar a estratégia de marketing que mais adequada a cada caso, visando obter vantagem 

competitiva.  

Este trabalho se justifica pela tentativa de compreender o comportamento dos 

consumidores de café no Brasil e em Portugal, mais concretamente, de descrever e comparar 

os rituais de consumo associados ao café. Tendo o consumo crescido nos últimos tempos, vai 
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de encontro ao interesse dos estudos nas áreas de marketing e ciências sociais, na medida em 

que estes se interessam pelo consumo e pela sociedade de consumo (BARBOSA, 2004).  

 

 

2.4 Delimitação do estudo 

 

 

O estudo pretende abordar o modo como o consumo de café ajuda a compreender 

melhor o comportamento dos consumidores. Para tal, torna-se necessário delimitar o estudo, 

focando exclusivamente uma linha de investigação.  

Embora fosse interessante fazer o estudo em nível nacional nos dois países, é evidente 

a falta de recursos necessários para esse trabalho mais amplo. Por isso, o estudo está restrito à 

população das cidades do Rio de Janeiro – mais especificamente dos bairros da Zona Sul, 

Centro, Tijuca e São Cristóvão  e de Lisboa.  

 

O significado cultural do café apresenta uma qualidade móvel, partindo do mundo 

culturalmente constituído, transferindo-se para o bem de consumo café por meio da moda e 

publicidade (McCracken, 2003) e, posteriormente sendo deste transferido para o consumidor 

através de rituais. Como o foco desta pesquisa são os rituais de consumo, o momento de 

transferência de significado do ―mundo-para-bem‖ não será explorado. Assim, a pesquisa 

restringe-se aos rituais de consumo associados ao café, não havendo discriminação quanto ao 

sexo dos entrevistados, com diversos graus de ocupação e de escolaridade, tendo sido exigido 

somente que fossem maiores de idade, ou seja, que tivessem mais de 18 anos.  

O resultado desta pesquisa pode criar insights para pesquisas futuras e para 

empresas/estabelecimentos que desejem comercializar café, tendo como foco os rituais 

associados ao consumo de café, pois ficarão mais cientes da percepção e das preferências do 

consumidor em relação ao que consome, como consome, onde consome e em que 

circunstâncias consome. Ainda sobre as delimitações do trabalho, cabe ressaltar que por falta 

de tempo, o tipo de consumo, o modo de consumo e as circunstâncias em que os entrevistados 

consomem café não serão diferenciadas por bairro, embora se saiba que os moradores de cada 

bairro das zonas Sul e Norte e do Centro do Rio de Janeiro tenham hábitos e costumes 

diferentes em relação ao bem de consumo café. Esse ponto poderá ser desenvolvido num 

trabalho futuro. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Cultura e consumo 

 

 

Consumo e cultura estão estritamente ligados e cada vez mais dependentes. Nesta 

seção, irei abordar esta relação e mostrar como, na atualidade, cultura e consumo operam 

como sistemas.  

A coesão entre cultura e consumo na sociedade levou ao estudo de ―cultura do 

consumo‖. Segundo Slater (2002), nela a escolha individual e o desejo se sobrepõem a 

obrigações e valores sociais duráveis. O consumismo, a satisfação dos caprichos têm 

prioridade no presente. Tudo pode ser comprado; é uma questão de preço. Para uma melhor 

compreensão desse tema, torna-se necessário refletir sobre o significado de cultura e de 

consumo.  

Ao entendermos cultura pelo prisma do consumo, encontramos a explicação para o 

comportamento do consumidor. Slater (2002) afirma que a cultura diz respeito a valores que 

seguem um padrão determinado na vida cotidiana, os quais permitem identificar uma 

sociedade. Ele acrescenta que o conceito de cultura diz respeito a  

 

valores que surgem do modo de vida de um povo, que dão a esse povo 

solidariedade e identidade e que julgam com autoridade o que é bom ou 

mau, real ou falso, não só na arte, mas também na vida cotidiana. 

(SLATER, 2002, p. 69)  

 

Já McCracken (2003), entende cultura como um conjunto de ideias e atividades por 

meio das quais cultivamos e edificamos o nosso mundo.  

Para Kotler (2000), cultura é um processo de aprendizagem, o determinante de maior 

importância no que diz respeito ao comportamento e às preferências das pessoas.  

Durante o processo de crescimento do ser humano, a criança absorve e adquiri 

determinados valores, desejos e escolhas mediante influência dos comportamentos da sua 

família e de outras instituições (KOTLER, 2000).  

Burke (1989) entende que o termo cultura é, na atualidade, um conceito abrangente, 

podendo ser usado para nos referirmos ―a quase tudo que pode ser apreendido em uma dada 
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sociedade, como comer, beber, andar, falar, silenciar e assim por diante‖ (BURKE, 1989, 

p.25).  

Canclini (1983) discorda da ampliação do conceito, tendo proposto então restringir o 

uso do termo cultura para a 

 

produção de fenômenos que contribuem, mediante a representação ou 

reelaboração simbólica das estruturas materiais, para a compreensão, 

reprodução ou transformação do sistema social, ou seja, a cultura diz 

respeito a todas as práticas e instituições dedicadas à administração, 

renovação e reestruturação do sentido. (CANCLINI, 1983, p.29) 

 

A pessoa está inserida na sociedade, compartilhando os mesmos produtos que os 

demais, e esses produtos estão socialmente estruturados. Segundo Campbell e Barbosa 

(2006), as sociedades se reproduzem com base numa lógica específica. Vestimo-nos e 

vivemos com base em escolhas do que vemos e vivenciamos, e consequentemente 

modificamos os atos. Isto porque as pessoas são classificadas de acordo com o que 

consomem. ―A cultura não é, portanto, variável que se sobrepõe a um consumo básico 

universal e que o orienta para esta ou aquela direção. Não é um acréscimo ou decoração‖ 

(CAMPELL; BARBOSA, 2006, p.38).  

De acordo com Karsaklian (2000, p. 241), ―não nascemos consumidores, mas 

aprendemos a sê-lo‖. As crianças vão tomando consciência de que comprando estão saciando 

os seus desejos e consequentemente satisfazendo as suas necessidades.  

Laraia (2006), em seu livro Cultura: um conceito antropológico, faz referência a 

Edward Tylor, por ter sido o primeiro a definir cultura do ponto de vista antropológico. Tylor, 

diz Laraia (2006, p. 25), define ―cultura como sendo todo o comportamento aprendido‖. 

Entendia cultura como ―um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, 

leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como 

membro de uma sociedade‖ (TYLOR, 1871 apud LARAIA, 2006, p. 25).  

―Cultura é um sistema de símbolos e significados [...]‖ (SCHNEIDER, 1977 apud 

LARAIA, 2006, p. 63). Desse modo, ―estudar a cultura é, portanto, estudar um código de 

símbolos partilhados pelos membros dessa cultura‖ (LARAIA, 2006, p. 63).  

Corroborando essa ideia, Geertz (1973) sugere que a teia de significados (e a sua 

análise) na qual o homem vive preso  e que ele próprio teceu , segundo Max Weber, é o que 

chamamos de cultura. Para Geertz (1973, p.24), a cultura  
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não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os 

acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; 

ela é um contexto, algo dentro do qual eles [os símbolos] podem ser 

descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade.  

 

Assim, Geertz refuta a ideia de Tylor, ao inferir que a cultura é um fenômeno social 

cuja origem, manutenção e transmissão estão a cargo dos agentes sociais.  

Para McCracken (2003), a cultura detém as ―lentes‖ através das quais todos os 

fenômenos da vida cotidiana são vistos, sendo por meio dela que os fenômenos são 

apreendidos e assimilados. Douglas e Isherwood (2004) reforçam a ideia ao referirem que a 

cultura é um padrão de significados herdados do passado recente, um refúgio para as 

necessidades interpretativas do presente. Consequentemente, a visão do homem é 

condicionada. Este, ao ―ver o mundo por meio da sua cultura, pode ser levado a considerar o 

seu modo de vida como o mais correto e o mais natural‖ (LARAIA, 2006, p. 74).  

McCracken (2003) trata o tema ―cultura do consumo‖ como resultado das 

manipulações das demandas feitas pelo marketing e pela moda ao invés de ser feito pela 

tradição. Os significados embutidos nos bens de consumo levam a afirmar que o consumo é 

cultural. Douglas e Isherwood (2004) corroboram o ponto de vista de McCracken (2003) ao 

afirmarem que consumo é mais que comprar. Para os autores, consumo é uma rede de 

significados (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). Ainda segundo Douglas e Isherwood (2004, 

p.115), ―o consumo é um processo ativo em que todas as categorias sociais estão sendo 

continuamente redefinidas‖.  

Slater (2002) vê todo o consumo como cultural, pelo fato de todas as formas de 

consumo serem culturalmente específicas. Segundo ele, as formas de consumo 

 

[...] são articuladas dentro ou em relação a modos de vida significativos 

]específicos: ninguém come ―comida‖: come sanduíche, um sushi, um 

salgadinho (e nenhum desses produtos é simplesmente ―comido‖, mas 

comido como ―almoço‖, ―aperitivo‖, ―lanche de escola‖). O mesmo acontece 

com as necessidades: ―a fome satisfeita por carne cozida, comida com garfo 

e faca, é uma fome diferente daquela que, com ajuda da mão, da unha e dos 

dentes, engole um pedaço de carne crua‖ como disse Marx, de forma bem 

etnocêntrica. (SLATER, 2002, p. 131) 

 

Com base no mesmo autor, formas de consumo produzem e reproduzem cultura, 

modos de vida, relações sociais e identidades (SLATER, 2002).  
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McCracken (2003, p. 13) corrobora esse ponto de vista ao mencionar que ―o 

comportamento de compra reside no intercâmbio do consumidor com o bem, antes e após o 

momento da compra‖, tratando dessa forma o consumo como fenômeno cultural e simbólico.  

 

O consumo é agora menos frequentemente definido como uma pequena fatia 

da realidade do indivíduo e mais frequentemente como um conjunto de 

fenômenos diversos, sistemáticos, abrangentes e plenamente culturais. 

(McCRACKEN, 2003, p. 13) 

 

Dentro da cultura moderna surge a chamada cultura do consumo, onde, de acordo com 

Baudrillard (1995), o consumo consiste em uma relação ativa, estabelecida entre sujeitos, 

objetos e o mundo.  

Para Vestergaard e Schroder (1994), os vários grupos sociais identificam-se por suas 

atitudes, maneiras, jeito de falar e hábitos de consumo – por exemplo, pelas roupas que 

vestem. ―Dessa forma, os objetos que usamos e consumimos deixam de ser meros objetos de 

uso e se transformam em veículos de informação sobre o tipo de pessoa que somos ou 

gostaríamos de ser‖ (VESTERGAARD; SCHRODER, 1994, p. 5).  

Nesse sentido, os ―veículos de comunicação‖ geram uma uniformização dos padrões 

de consumo, independentemente do grupo social a que os indivíduos pertençam.  

Baudrillard (1995) propõe que a transferência dos atributos dos objetos ocorra durante 

o ato de consumo.  

Segundo Douglas e Isherwood (2004), os bens só ganham significado dentro da 

interação humana, sendo ―meios‖ para dar visibilidade e estabilidade às categorias da cultura, 

edificando ou dissolvendo fronteiras, pois tanto criam barreiras como pontes, classificando, 

integrando e excluindo os indivíduos por meio das escolhas efetuadas nas práticas de 

consumo. Dessa forma, o consumo existe não apenas para os indivíduos obterem um consumo 

físico, mas também para obterem um posição social. Ainda segundo eles, quem não tiver esse 

determinado bem, estaria excluído de um determinado grupo.  

Mediante o consumo, o indivíduo diz algo sobre si mesmo, sua família e localidade. 

Todavia, para os autores, o indivíduo a ser considerado consumidor não deve procurar 

consumir para sua satisfação física, para seu uso particular ou familiar. De acordo com 

Douglas (2007), 

 

[...] o consumidor é inerentemente um animal social, o consumidor não quer 

objetos para ele mesmo, mas para dividir, dar, e não só dentro da família. O 

maquinário da teorização e medição econômica foi criado para a ideia de que 
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o consumo é uma atividade de indivíduos. A teoria está presa nessa noção. 

[...] A teoria deveria começar com seres inteligentes que têm o suficiente 

para viver, e mesmo assim conseguem matar a fome de alguns de seus 

iguais. Pobreza é uma questão de como as pessoas tratam umas às outras, e 

isso precisa de um enquadramento sociológico (DOUGLAS, 2007, p.23).  

 

Dessa perspectiva, os consumidores consomem bens não só como meio de 

subsistência, mas também como forma de comunicação, de criação de identidade e de 

estabelecimento e manutenção de relações (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). Eles seriam 

comunicadores de categorias culturais e de valores sociais, o que vai de encontro ao 

anteriormente citado por Slater (2002).  

Para Baudrillard (1995), o consumo se dá pela sua capacidade de proporcionar 

diferenciação, representatividade, de dar ao consumidor um determinado status, o que é 

diferente de consumir os objetos por sua utilidade em si.  

McCracken (2003) corrobora essa ideia ao afirmar que os consumidores usam os bens 

como forma de expressão do esquema categórico e de princípios culturais, ajudando, desse 

modo, a substanciar a ordem dessa cultura. Nessa mesma linha de raciocínio, McCracken 

(2003, p. 99) observou que ―os bens de consumo têm uma significação que vai além de seu 

caráter utilitário e de seu valor comercial‖, com o que Campbell (2006), Douglas e 

Isherwood (2004) e Slater (2002) concordam, pelo fato dos bens carregarem e comunicarem 

significado cultural, levando à necessidade de se analisar o consumo como um todo, e não 

somente o ato isolado de consumir.  

Por que consumimos? Para tal questão existe uma série de respostas amplamente 

aceitas, que vão da satisfação de necessidades até a emulação dos outros, a busca do prazer, a 

defesa ou a afirmação de um status etc. Contudo, ao procurar entender por que o consumo tem 

tanta importância na vida das pessoas, conclui-se que talvez ele esteja suprindo uma função 

muito mais importante do que apenas satisfazer motivos ou intenções específicos que 

motivam atos individuais (CAMPBELL, 2006, p. 47).  

Segundo McCracken (2003) as atuais abordagens ao estudo dos bens de consumo, 

nomeadamente, relativas ao seu significado cultural, falham em observar que esse significado 

tem uma qualidade móvel. Normalmente, o movimento do significado apresenta uma 

trajetória tradicional partindo de um ―mundo culturalmente constituído‖ e se transferindo para 

o bem de consumo.  

O mundo culturalmente constituído é onde o mundo dos fenômenos se apresenta, aos 

sentidos individuais, plenamente formado e constituído pelas crenças e pressupostos de sua 

cultura (McCRACKEN, 2003). Ainda segundo o mesmo autor, a cultura constitui o mundo de 
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duas maneiras. Em primeiro lugar, a cultura é a ―lente‖ por meio da qual todos os fenômenos 

são vistos pelos indivíduos, sendo dessa forma que ela determina como os fenômenos serão 

apreendidos e assimilados; ou seja, ela determina como o mundo é visto. Em segundo lugar, a 

cultura é o ―plano de ação‖ da atividade humana, determinando as coordenadas da ação social 

e da atividade produtiva, especificando os comportamentos e os objetos que emanam de uma 

e de outra, isto é, determina como o mundo será moldado pelo esforço humano 

(McCRACKEN, 2003, p. 101). Em suma, a cultura constitui o mundo, preenchendo-o de 

significado.  

Como já foi referido, o significado é posteriormente transferido para o bem, o qual é o 

lócus do significado cultural, por meio da moda e da publicidade, instrumentos estes de 

significado que não serão explorados nesta pesquisa como já foi referido na delimitação do 

estudo.  

De acordo com MacCraken (2003), o fato dos bens possuírem significado cultural é, 

às vezes, evidente e, outras vezes, oculto para os consumidores. Estes podem perceber 

conscientemente e manipular significados culturais, especialmente, o status de um item de 

consumo. Com igual frequência, os consumidores individuais apenas reconhecem o 

significado cultural embutido nos bens de consumo sob circunstâncias excepcionais 

(McCRACKEN, 2003). Segundo Belk (1982, p. 185 apud McCRACKEN, 2003), um desses 

exemplos é o caso dos indivíduos que perderam os seus bens pelo fato da sua casa ter sido 

roubada ou por empobrecimento súbito, os quais falaram do intenso sentimento de perda e, 

mesmo, de um profundo pesar. 

Posteriormente, esse significado se afasta do bem de consumo e se transfere para o 

consumidor individual por meio de rituais (como mostra a figura 1), os quais serão discutidos 

na próxima seção. Em outras palavras, há três localizações para o significado: o mundo 

culturalmente constituído, o bem de consumo e o consumidor individual, bem como dois 

momentos de transferência: mundo-para-bem e bem-para-indivíduo (McCRACKEN, 2003, 

p.100). 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Movimento de significado 
Fonte: McCracken (2003). 

 

 

Em suma, ―ser consumidor é ser humano. Ser consumidor é alimentar-se, vestir-se, 

divertir-se... é viver‖ (KARSAKLIAN, 2000, p. 11). 

―Cada consumidor reage de forma diferente sob estímulos iguais, e isso ocorre porque 

cada um possuiu uma ‗caixa preta‘ diferente" (COBRA, 1997, p. 59).  

O consumo tem tanta importância na vida das pessoas, que talvez esteja suprindo a 

função mais importante que é a real necessidade do bem. Muitas vezes, compramos por 

comprar, sem precisar do bem; outras vezes, adquirimos um bem que já possuímos. 

 

Os bens de consumo são um meio de perpetuamente renovar nossas expectativas 

consumistas. O lado negro desse aspecto do consumo é que ele ajuda a aumentar nosso apetite 

consumista, de modo que nunca atingimos uma ―suficiência‖ de bens e declaramos ―Eu tenho 

o bastante‖ (McCRACKEN, 2003, p.135). 



 31 

 

Vivemos num mundo culturalmente constituído, onde as pessoas estão a todo o 

momento sendo julgadas pelos seus atos e escolhas, observadas e vigiadas, o que dificulta 

cada vez mais a escolha do consumidor na hora da compra de um bem e de quem quer ser 

(SLATER, 2002).  

Um determinado bem de consumo pode associar ou dissociar indivíduos com base no 

seu estilo e identidade, assumindo também, a ―função de socialização e dissociação‖ numa 

busca pela distinção social (BOURDIEU, 2007, p. 18). De acordo com Bourdieu (2007), 

ainda quanto à distinção social, indivíduos fazem parte de um grupo social com base no seu 

comportamento e estilo de vida e não somente tendo por base o fator econômico. 

 

Quando se compra café, não se compra necessariamente o bem café, mas o seu cheiro 

ao ser preparado na máquina/cafeteira, o ritual do preparo para um bom café, entre outras 

simbologias. No fundo, os símbolos e as imagens é que são comprados e vendidos, dando 

lugar a novas configurações sociais (SOLOMON, 2002). Essa ideia de que o simbolismo dos 

bens e o seu consumo provêm mais do significado da cultura e do significado social do que da 

utilidade funcional do bem é essencial para a pesquisa do comportamento do consumidor 

(SOLOMON, 1983). Para isso, o consumo é entendido como meio de expressão cultural, 

onde os significados culturais atribuídos aos objetos moldam as escolhas dos indivíduos, 

ajudando-os a ―criar e sustentar estilos de vida, construir noções de si e criar (e sobreviver a) 

mudanças sociais‖ (McCRACKEN, 2003, p.11). 

 

Nesta seção, observamos o quão rica pode ser a cultura e suas características. Neste 

momento, irei aprofundar um pouco mais  a análise do papel dos instrumentos de 

transferência de significado, dos bens de consumo para os consumidores individuais. Uma 

melhor compreensão da qualidade móvel do significado cultural numa sociedade de consumo 

permitirá compreender melhor parte da complexidade do consumo atual e revelar mais 

detalhadamente o que é ser uma ―sociedade de consumo‖ (McCRACKEN, 2003). 
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3.2 Rituais de consumo 

 

 

Muitas vezes, quando pensamos em rituais, a primeira ideia que nos vem à mente é 

algo ligado à esfera religiosa, a tradições da comunidade, a algo formal. O objetivo desta 

seção é pensar sobre rituais, o que são e quais os seus propósitos.  

Os rituais fazem parte da nossa vida cotidiana, e é por meio deles que os indivíduos se 

reafirmam periodicamente (SEGALEN, 2002). Para Durkheim (1996), os rituais são ―atos da 

sociedade‖, e por meio deles a sociedade se autoconsciencializa, se recria e se afirma. 

Segundo McCracken (2003), como foi visto anteriormente, para que ocorra transferência de 

significado dos bens para o mundo dos consumidores, é necessário que haja um ritual. 

Segundo ele, o ritual é um tipo de ação social que visa à manipulação de significados culturais 

para assegurar a comunicação e as categorizações individual e coletiva (McCRACKEN, 

2003). Segalen (2002), corrobora essa mesma ideia quando afirma que um ritual é um ato que 

carrega uma dimensão simbólica.  

 

O rito ou ritual é um conjunto de atos formalizados, expressivos, que traz consigo uma 

dimensão simbólica. O rito é caracterizado por uma configuração espaço-temporal específica, 

pelo recurso a uma série de objetos, por sistemas de linguagens e comportamentos específicos 

e por signos emblemáticos cujo sentido codificado constitui um dos bens comuns de um 

grupo (SEGALEN, 2002, p. 31). 

 

Peirano (2003) adota uma definição semelhante ao mencionar ritual como ―um 

sistema cultural de comunicação simbólica‖ (PEIRANO, 2003, p. 11).  

McCracken (2003) afirma que o ritual é uma versátil e poderosa ferramenta para a 

manipulação do significado cultural, na medida em que, o ritual permite evocar, afirmar, 

assinalar ou revisar os símbolos e significados convencionais da ordem cultural. Segundo o 

mesmo autor, na América do Norte, o significado dos bens é transferido para os indivíduos 

recorrendo-se ao ritual, sendo este dividido, conforme McCracken (2003), de quatro 

maneiras: rituais de troca, de posse, de arrumação e de despojamento.  

As pessoas despendem muito tempo, comparando, discutindo, mostrando e refletindo 

sobre suas antigas e novas posses. Os rituais de posse permitem ao consumidor reivindicar e 

assumir um tipo de posse sobre o significado de seus bens de consumo. Através de seus rituais 

de posse, os indivíduos transferem esse significado dos bens para suas vidas (McCRACKEN, 
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2003). De acordo com o mesmo autor, nos rituais de posse, os consumidores utilizam os bens 

como marcadores de tempo, de espaço, de ocasiões e para demarcar categorias culturais como 

idade, gênero, classe, status, ocupação e estilo de vida.  

O ritual de troca é um forte meio de influência interpessoal. Para McCracken (2003), 

um ritual de troca consiste na transferência de propriedades simbólicas inseridas no bem 

oferecido. Desse modo, tanto o ritual de posse como o de troca transferem as propriedades do 

produto para seu consumidor.  

No que diz respeito a rituais de despojamento, o indivíduo ―liberta‖ o significado que 

este bem de consumo tinha, para então doá-lo (McCRACKEN, 2003). O indivíduo despoja o 

bem e os significados associados ao bem. Segundo o referido autor, esse processo pode 

estruturar-se de dois modos. O primeiro ocorre quando o ritual é usado para apagar o 

significado associado ao dono anterior, bem como, permitir ao novo dono reivindicá-lo para 

si. O segundo tipo de ritual de despojamento ocorre quando o atual dono do bem está prestes a 

dispensar um bem,  por estar a vende-lo ou por estar a dá-lo. Esse ritual diz respeito a quem 

despoja o bem. Ele tenta nesse momento apagar o significado que foi investido no bem. É 

quando pode suceder uma fusão de identidades, pela possibilidade de destituição do 

significado pessoal.  

Por último, no ritual de arrumação o consumidor gasta tempo e energia com o seu 

bem. O ritual ajuda a extrair o significado destes objetos e a investi-lo no consumidor 

(McCRACKEN, 2003).  

Portanto, os bens têm a capacidade de transmitir informações sobre e para os 

indivíduos (DORAN, 1997; HYATT, 1992; JOHNSTONE; CONROY, 2005; LEIGH; 

GABEL, 1992; PIACENTINI; MAILER, 2004; SLATER, 2002). Embora esses autores 

relacionem ritual à religião ou a formas de expressão religiosas, ritual também pode incluir 

várias atividades como casamento e funeral, posses presidenciais, eventos desportivos entre 

outros.  

Para Douglas (1971), o termo rito/ritual é frequentemente sinônimo de símbolo, e com 

base nessa acepção poderemos classificar simples gestos do cotidiano, como um cumprimento 

ou aperto de mão.  

Um ritual sucede em concomitância de indivíduos, tempo e espaço. Assim, as compras 

e o consumo são considerados rituais, e desse modo os bens são os acessórios rituais, 

marcando um referencial de espaço e de tempo na vida das pessoas (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2004).  
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Os bens são acessórios rituais: o consumo é um processo ritual cuja função 

primária é dar sentido ao fluxo incompleto dos acontecimentos. O 

consumidor pretende construir um universo inteligível, mediante a sua 

escolha de bens usados para marcar um referencial de espaço e de tempo no 

ciclo de vida das pessoas, e a variação de qualidade desses bens surge para 

diferenciar esses intervalos. (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.112) 

 

O consumo, de uma forma geral, tem sido considerado um ritual essencial da vida 

moderna (WRIGHT; SNOW, 1980 apud ROOK, 1985). Para Blackwell, Miniard e Engel 

(2005, p. 177), ritual de consumo é entendido como ―um tipo de atividade expressiva e 

simbólica baseado em comportamentos múltiplos que ocorrem em uma sequência de 

episódios fixos, e que tendem a se repetir‖. O ritual contribui para a individualização de um 

sujeito, estimulando o desenvolvimento de um ego saudável (ROOK, 1985).  

Rook (1985) afirma que os rituais são significativos e envolventes, pois, 

simbolicamente, trazem o passado para o presente, visto que, segundo o autor, as experiências 

dos adultos são construídas com base em suas experiências na infância.  

Para Belk (1988), os rituais de grupos são úteis para fundir um novo objeto em uma 

nova identidade coletiva. Ainda segundo o autor, ― […] the more we believe we possess or are 

possessed by an object, the more a part of self it becomes‖ (BELK, 1988, p. 141).
3
 

 

Abordando o tema consumo e cultura, Campbell (2001) argumenta que  

 

os novos padrões de consumo são ao mesmo tempo causa e consequência de 

definições do self. A insistência no caráter único e autônomo do self, bem 

como em sua realização através da experiência e da criatividade, ao mesmo 

tempo deriva-se da e corrobora para a revolução do consumo. (apud 

McCRACKEN, 2003, p.41) 

 

Muitas vezes, os indivíduos consomem pela troca simbólica em si, pela afirmação do 

―eu‖ e pelo pertencimento a grupos sociais, ou seja, pelo posicionamento na sociedade, 

preocupando-se com o que os produtos e serviços significam para eles mesmos e para os 

demais (LEIGH; GABEL, 1992).  

Em suma, os rituais são eventos em que se produzem ou se fazem coisas sociais, de 

maneira performática (PEIRANO, 2003). Independentemente das manifestações rituais serem 

positivas ou negativas, rompem a agitada vida moderna (SEGALEN, 2002). Segundo Peirano 

                                                 
3
 “[...] quanto mais acreditamos que possuímos ou somos possuídos por um objeto, mais ele se torna 

parte de nós mesmos”. (Tradução livre da autora desta dissertação) 
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(2003), para a sobrevivência dos rituais, é essencial um grupo de pessoas, uma comunidade 

moral relativamente ligada em torno de determinados valores.  

Após esta análise sobre rituais na vida contemporânea, será abordado o consumo 

hedônico denotando uma visão experiencial do consumo.  

 

 

3.3 Consumo hedônico 

 

 

Esta seção aborda aspectos da experiência do consumidor, focando a experiência 

hedônica. Desse ponto de vista, o consumo será abordado como uma experiência voltada para 

o exercício de fantasias, emoções e sentimentos.  

Os estudos sobre comportamento do consumidor passaram gradualmente de uma 

abordagem do consumo do ponto de vista racional para a visão experiencial (HOLBROOK; 

HIRSCHMAN, 1982). O consumo racional está relacionado à obtenção de produtos 

considerados seus aspectos funcionais. Com base na teoria da ação racional desenvolvida por 

Fishbein e Ajzen (1975), o consumo racional considera que o que determina o comportamento 

do consumidor é a intenção deste ao adotar aquele comportamento. Geralmente, como o 

comportamento do indivíduo decorre do seu livre arbítrio, uma vez que se pretenda predizer 

se ele irá consumir determinado bem ou não, devemos perguntá-lo sobre o que tencionar 

fazer. A teoria parte do pressuposto de que o consumidor tem consciência das consequências 

dos comportamentos alternativos, optando assim pelo que lhe traga resultados mais 

desejáveis. O consumo hedônico, por sua vez, está relacionado aos aspectos multissensoriais, 

às fantasias e aos aspectos emocionais da experiência de alguém com produtos 

(HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982). A multissensitividade aborda a recepção da 

experiência em múltiplas modalidades sensoriais, incluindo sons, gostos, imagens visuais e 

impressões táteis (ADDIS; HOLBROOK, 2001).  

Hirschman e Holbrook (1982) colocam que os indivíduos não respondem somente às 

impressões multissensoriais de estímulos externos, mas também reagem, gerando imagens 

multissensoriais de caráter pessoal. Esses quadros sensitivos podem ser de dois tipos distintos: 

a produção de um imaginário histórico ou a produção de um imaginário fantasioso 

(HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982). A produção de um imaginário histórico envolve a 

recordação de eventos que realmente aconteceram. Hirschman e Holbrook (1982) dão o 

exemplo do cheiro de um perfume, o qual pode induzir o consumidor a evocar um episódio 
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passado envolvendo, por exemplo, um romance com alguém que usava o perfume. Em 

contrapartida, a produção de um imaginário fantasioso ocorre quando o consumidor responde 

a esse referido perfume produzindo quadros não relacionados a experiências anteriores. Desse 

modo, não advém diretamente de experiências prévias (SINGER, 1966).  

Não obstante, paisagens e cores são vistas, sons ouvidos e odores sentidos; todo um 

conjunto de sensações que são agrupadas e que emergem na consciência pela primeira vez 

através desse fenômeno mental. Dessa forma, o imaginário multissensitivo, deve ser 

entendido como um contínuo entre lembranças puramente históricas e fantasia completa.  

Uma das características do consumo hedônico, como já foi referida, é a capacidade de 

despertar emoções. Estas desempenham um papel fundamental, tanto no processo de decisão 

de consumo como na pesquisa sobre consumo hedonista. ―A busca do despertar emocional 

pode ser, inclusive, a motivação principal da busca por um produto hedônico, como no caso 

da montanha russa no parque de diversões‖ (FIGUEIREDO, 2007, p. 46).  

 

Levy (1959) e Levitt (1960) afirmam que os indivíduos compram produtos não 

somente pelo que estes podem fazer, mas também pelo seu significado. Isso denomina-se 

consumo hedônico (ADDIS; HOLBROOK, 2001). Segundo Levitt (1960), por vezes, 

tomamos decisões baseadas em fatores emocionais, os quais provêm das nossas fantasias e 

dos nossos desejos inatos. Em muitos desses casos, o produto é comprado essencialmente 

pelo seu valor simbólico; ou seja, é visto mais como símbolo subjetivo (HIRSCHMAN; 

HOLBROOK, 1982) do que pelo seu valor utilitário. Desse modo, o indivíduo preocupa-se 

principalmente com o que o produto representa, em vez de se preocupar com o que ele 

realmente é. Para uma melhor compreensão das diferenças entre consumo tradicional/racional 

e consumo hedônico, segue-se a figura 2. 
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Figura 2-Consumo racional/utilitário vs consumo hedônico.  
Fonte: adaptado de Addis e Holbrook (2001). 

 

 

Em 1982, um conjunto de teorias que facilitaram o estudo do consumo como sinônimo 

de prazer, ou seja, o consumo hedonista, desvendando enigmas do consequente 

comportamento do consumidor, foi desenvolvido por Hirschman e Holbrook. Essas teorias se 

assentam em princípios descritos, por exemplo, pelo fato de, em alguns casos, a emoção 

dominar decisivamente a escolha por determinado produto, sobrepondo-se muitas vezes o 

―agradável‖ ao ―útil‖ (DICHTER, 1960; MASLOW, 1968).  

O consumidor comum atribui também, regularmente, características ―virtuais‖ ao 

produto, que na sua percepção complementam o mesmo – características essas que muitas 

vezes podem ser fundamentais na escolha do produto (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982). 

Por exemplo, a escolha de uma marca de renome em detrimento de uma marca própria, 

mesmo que as características básicas do produto sejam semelhantes (LEVY, 1959).  

O consumo como sinônimo de prazer, e, consequentemente, este como o supremo bem 

da vida humana tem uma forte ligação com o que o consumidor entende por ideal e não com o 

que de fato é realidade (SINGER, 1966). Na medida em que os produtos tidos como ideais 
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tendem a envolver mais psicologicamente o consumidor, seu consumo implica uma diligência 

mental muito grande, estando intimamente ligados à imaginação.  

O que é percepcionado pelo consumidor e a sua procura por informações concretas 

constituem dois panoramas distintos. Assim, o consumo desse tipo de produto (intimamente 

relacionado ao prazer como bem essencial) está associado ao aspecto visual do mesmo, não 

tanto ao seu conteúdo. (ZUCKERMAN, 1979), A forma como a decisão de consumir (ou não) 

é tomada varia no tempo (ZUCKERMAN, 1979), enquanto a atitude emocional do 

consumidor perante o produto varia também de acordo com a cultura, a classe social, a etnia, 

a religião e o gênero. 

Outros autores vêm também corroborar as teorias apresentadas por Hirschman e 

Hollbrook. É o caso de McCarthy (2006), quando afirma que o hedonismo é a procura pelo 

prazer em si, e de Campbell (2001), que vê grande diferença entre o hedonismo tradicional e o 

moderno, na medida em que aquele estaria relacionado mais aos ―prazeres‖ (à satisfação das 

necessidades) e este, ao ―prazer‖ (ao desejo) que uma experiência pode proporcionar.  

Essas duas orientações (o hedonismo tradicional e o hedonismo moderno) envolvem 

estratégias contrastantes. Na primeira, a preocupação básica é com o número de vezes que a 

pessoa é capaz de desfrutar os prazeres da vida. Desse modo, o hedonista tradicional tenta 

passar cada vez mais tempo comendo, bebendo, fazendo sexo e dançando. O índice 

hedonístico, aí, é a incidência de prazeres por unidade de vida. Na última estratégia, o 

objetivo primordial da pessoa é extrair o máximo prazer possível de todas as sensações que 

realmente experimente ao longo da vida. Nessa perspectiva, todos os atos são prazeres 

potenciais, se for possível abordá-los e vivenciá-los da maneira correta. Neste caso, o índice 

hedonístico é medido por até onde a pessoa for capaz de extrair o prazer fundamental que 

―existe‖ na própria vida (CAMPBELL, 2001, p. 102). 

 

Para Arnould e Price (1993), a experiência extraordinária consiste em consumos 

hedônicos caracterizados pela espontaneidade, prazer, naturalidade dos processos, interação 

pessoal e pelo intenso envolvimento emocional. Desse modo, a visão experiencial tem sido 

aplicada, muitas vezes, ao estudo de experiências de consumo hedônicas ligadas a produtos 

com forte impacto no que diz respeito a despertar fantasias, sentimentos e proporcionar 

diversão (ADDIS; HOLBROOK, 2001). 

Holbrook e Hirschman (1982) corroboram o ponto de vista expresso na obra 

anteriormente citada, quando afirmam que a experiência hedônica advém de produtos com 

forte tendência a evocar níveis acrescidos de fantasias, sentimentos e diversão. 
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Atualmente, o indivíduo consome bens em busca de prazer e emoção, invocando 

estímulos, na esperança de obter resposta por parte dos bens de consumo a desejos 

interiorizados. Por meio do poder imaginário, o indivíduo cria e estimula emoções que 

potencializam fontes de prazer, possibilitando-lhe sentir como se fossem reais, experiências 

vivenciadas na imaginação. ―É esta propriedade nitidamente moderna, a aptidão de criar 

uma ilusão que é falsa, mas se sente verdadeira.‖ (CAMPBELL, 2001, p. 115).  

Porém, o consumidor pode se desiludir ao consumir o bem, pois este não irá 

proporcionar-lhe exatamente aquelas sensações vivenciadas na imaginação. Isso leva a um 

―ciclo de desejo-aquisição-desilusão-desejo renovado‖ (CAMPBELL, 2001, p. 132). Em 

outras palavras, quando o indivíduo adquire o bem que desejava, desilude-se ao verificar que 

este não proporciona o prazer inicialmente interiorizado. Com isso, a sensação de prazer é 

projetada em outro bem, surgindo com este a possibilidade de um novo prazer, quem sabe, 

realizável. 

 

 

3.4 Contextualização do mercado de café no Brasil 

 

 

O Brasil é o principal produtor e exportador de café. Segundo dados da Organização 

Internacional do Café (OIC), para as exportações realizadas em junho de 2001, o país 

registrou um aumento de 24,09% da exportação de café em comparação a junho de 2010, 

totalizando o envio de 2.653.487 em relação às 2.637.467 sacas de 60kg de junho de 2010.  

Segundo o Diretor do Departamento de Café do Ministério da Agricultura, Robério 

Silva, o Brasil exportou 34 milhões de sacas e consumiu 19 milhões de sacas (ASSIS 

MOREIRA, 2011). Ainda segundo Silva, houve retração no consumo de vários produtos na 

crise global, mas não de café (ASSIS MOREIRA, 2011).  

De acordo com Assis Moreira (2011), além de ser o principal produtor, o Brasil é 

também o segundo maior consumidor de café. Segundo os indicadores da indústria de café no 

Brasil em 2010, elaborados pela área de pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de 

Café (ABIC) e referentes ao período de novembro/2009 a outubro/2010 – Desempenho da 

Produção e Consumo Interno , o consumo doméstico é predominantemente do café tipo 

Tradicional (na maioria das vezes, representado pelo café comum torrado e moído). Fora de 

casa, predomina o consumo dos tipos Superior e Gourmet, apreciados principalmente numa 
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xícara de café expresso em cafeterias e restaurantes. Ambos os casos apresentam taxas de 

crescimento positivas. Conforme explica Nathan Herszkowicz, diretor executivo da ABIC: 

 

Todas as categorias apresentaram crescimento, desde o tipo tradicional até os 

superiores e gourmet. Esses foram os verdadeiros responsáveis desse 

aumento, pois, vem crescendo e muito seu consumo, nas casas que já 

compram para uso diário e, principalmente, como espresso.  

 

Os consumidores brasileiros têm diversificado as formas de consumo de café fora de 

casa. Além do tradicional ―cafezinho‖, vêm consumindo o café expresso e o cappuccino, entre 

outras combinações. Ainda segundo o diretor executivo da ABIC,  

 

Maiores investimentos em produtos e no marketing interno do café 

impulsionaram as vendas das marcas mais conhecidas. Mensalmente, novas 

marcas de cafés especiais são lançadas, fazendo com que o mercado 

apresente uma oferta muito significativa de produtos de alta qualidade para 

os consumidores brasileiros. A ABIC estima que este segmento de cafés 

diferenciados, embora represente a menor parte do consumo, continue 

apresentando taxas de crescimento de 15% a 20% ao ano. (ABIC, 2010). 

 

Ainda de acordo com a ABIC, a melhora da qualidade, confirmada a partir da 

concessão do Selo de Pureza, pode ser apontada como um dos motivos do aumento do 

consumo interno, enquanto para Rafael e Rodrigo Branco Peres, diretores do Café do Centro -  

torrefadora de grãos gourmet e especiais - (CONSUMO DE..., 2010), o fator determinante 

para o aumento da venda do café gourmet e dos especiais no Brasil foi a mudança nos hábitos 

de consumo. Essas informações confirmam as transformações que também ocorrem em 

âmbito mundial, com um aumento da procura por produtos de boa qualidade e, 

consequentemente, da oferta. 

Novas tendências evidenciam alterações no padrão de consumo de café no Brasil, com 

destaque para o padrão expresso (VEGRO; MORICOCHI; JOHNSON, 1997). Potenciais 

consumidores brasileiros correspondem a uma clientela exigente, em que 95% escolhem o 

lugar pelo pelo atendimento e pelo ambiente oferecidos, ao passo que 90% são atraídos pela 

qualidade do produto (AZEVEDO, 1996).  

Segundo Vegro, Moricochi e Johnson (1997), no Brasil ainda é recente o mercado de 

cafés especiais, por haver poucos fornecedores. O café expresso, um desses cafés de melhor 

qualidade, vem tendo boa aceitação no país, tanto que representa significativa parcela do 

consumo em cafeterias, restaurantes e no âmbito doméstico, apesar de nem sempre ser 
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oferecido ao consumidor um produto apropriado (VEGRO; MORICOCHI; JOHNSON, 

1997). 

Segundo Sampaio e Spinola (2000),  

 

as modernas cafeterias estão recuperando a antiga tradição para oferecer o 

cafezinho no melhor estilo europeu, em pontos de encontro onde as pessoas 

conversam apreciando um bom café. Essa tradição foi deixada de lado nas 

décadas de 1970 e 1980 quando muitas cafeterias tradicionais perderam 

espaços para as lanchonetes e fast-foods (GIL, 1994 apud SAMPAIO; 

SPINOLA, 2OOO, p. 10) 

 

Em 2006, chegou ao Brasil um novo tipo de máquina que veio revolucionar o modo e 

os hábitos de consumo dos brasileiros: sofisticada, prática e inovadora, para os que adoram 

tomar um bom café. Nessas máquinas, exclusivas de um sistema próprio, são colocadas 

cápsulas com o pó de café; cada cápsula é utilizada no preparo de uma dose por pessoa. 

Aproveitando a novidade, a Nespresso elaborou novos e únicos sabores que podem ser 

experimentados em todo o país (ALETHEA, 2011).  

Além das máquinas e cápsulas que podem ser adquiridas em diversos pontos de venda, 

existem as da marca Boutique Nespresso, disponíveis nesses estabelecimentos, que projetados 

com muito requinte e charme, mantêm um atendimento personalizado, oferecendo aos seus 

clientes não apenas um bom, gostoso e diferenciado café, mas também, pães, sanduíches, 

sucos e frutas (ALETHEA, 2011).  

A Nespresso, pioneira e líder de mercado de café premium,  

 

apresenta aos consumidores os melhores Grands Crus de café do mundo, 

para serem apreciados no conforto de suas casas e também em outros locais, 

como restaurantes gourmet, hotéis luxuosos, boutiques e escritórios. 

(NESPRESSO INAUGURA…, 2009) 

 

Devido ao seu enorme sucesso, tendo mantido uma taxa de crescimento anual superior 

a 30% desde 2000 (NESPRESSO INAUGURA…, 2009), outras marcas procuram seguir os 

seus passos.  

As novas marcas e o surgimento de lojas especializadas, as boutiques de café, são 

indícios de que existem no mercado brasileiro diferentes nichos a serem explorados 

(WHOLTHERS, 1995). 
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3.5 Contextualização do mercado de café em Portugal 

 

 

Até os anos 1960, os Cafés eram exclusivamente de frequência masculina, enquanto 

pastelarias e salões de chá, entre outros estabelecimentos do gênero tinham uma clientela 

predominantemente feminina. A partir de então, a diferença entre pastelarias e Cafés deixou 

de ser tão rígida, as antigas barreiras entre ―comer‖ e ―brincar‖ caíram por terra e algo novo se 

formou (HANNINGAN, 1998, p. 93). Consequentemente, o café começou a adquirir um 

sentido mais amplo, tendo aparecido, por exemplo, os cybercafés e os Cafés onde são 

servidos pratos executivos.  

Hoje, a clientela dos chamados Cafés ―de bairro‖ é composta na sua maioria por 

menores de 20 anos, pois esses espaços são vistos como uma extensão da própria casa. Uma 

vez que esses jovens são mais dependentes da família, optam por se tornar assíduos 

frequentadores desses espaços. Outro motivo, segundo Lopes (2000), diz respeito ao fato das 

práticas de sociabilidade estarem intimamente relacionadas ao estado civil e à idade. À 

medida que a idade aumenta e que vão transcorrendo determinadas etapas do ciclo da vida, 

como o casamento e o nascimento do primeiro filho, a sociabilidade decresce (LOPES, 2000). 

 
Os tempos livres de sociabilidade local apresentam-se, a maior parte das 

vezes, ―como uma extensão física das redes constituídas pelo fórum 

doméstico, na rua e no bairro (espaços públicos que, no entanto, através dos 

agentes específicos que os apropriam, são ―controlados‖ pela ―unidade 

doméstica‖). (JOÃO SEDA NUNES 1996 apud LOPES, 2000, p. 87) 

 

―No caso do café […] investimentos relacionais no quadro de práticas de 

sociabilidade local que de certa forma prolongam o espaço residencial no seu 

sentido mais amplo‖. (LOPES, 2000, p. 237)  

 

Para Oliveira (2007), O café de bairro serve de escala intermediária ao jovem que 

deseja frequentar espaços tipicamente noturnos como bares ou discotecas. Embora as 

esplanadas prolonguem o habitat residencial (LOPES, 2000, p. 284), são também associadas a 

―sair à noite‖, seguidas dos bares e discotecas. Por exemplo, em Lisboa, segundo Lopes 

(2000, p. 86), ―os tempos livres de sociabilidade local, como ir à missa, frequentar cafés e 

cervejarias etc., assumem valores elevados‖. 

 

 

O café faz parte do dia a dia da grande maioria dos portugueses. No entanto, ao 

contrário do que se possa pensar, Portugal é dos países da União Europeia que menos 
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consomem café. Segundo a Nestlé, é tradicionalmente um país consumidor de café em grão, 

onde a tradicional ―bica‖ fora de casa representa a maior fatia do mercado. Esta é consumida 

quase sempre em lugares de convívio, pois o consumo continua bastante ligado à cultura do 

expresso em conjunto com o consumo social (ALMEIDA, 2007).  

Apesar da crise em Portugal, as vendas de café em 2010 tiveram um crescimento de 

23,9% em relação ao registrado no ano anterior (NIELSEN, 2010 apud JORGE, 2011). Os 

portugueses, habituados a beber a ―bica‖ na rua, aproximam-se cada vez mais da tendência 

internacional de tomar café em casa. Após 2003, com o lançamento das novas máquinas de 

expresso e das cápsulas de café (CONCEIÇÃO, 2011), cada vez mais este deixa de ser 

consumido quase exclusivamente na rua para se tornar uma bebida de consumo 

preferencialmente doméstico. Segundo dados da Nielsen, divulgados pela Kraft Foods, essas 

máquinas e cápsulas vêm conquistando cada vez mais o gosto dos portugueses, o que revela 

que a qualidade do produto e a comodidade são características com maior importância no 

momento de consumo (JORGE, 2011). Segundo Jorge (2011):  

 

em 2010, o segmento do café de cápsulas cresceu 75%, em valor, e 61%, em 

volume, valendo já 49% do mercado total de café. As máquinas de café de 

cápsulas apresentam também um crescimento significante face ao ano 

anterior, registrando um aumento de 27% nas vendas.  

 

Segundo Ramón Mendéz (apud JORGE, 2011), senior brand manager da Kraft Foods 

Ibéria e responsável pela marca Tassimo:  

 

o mercado do café de cápsulas encontra-se em constante crescimento, e isso 

é positivo para as empresas, pois é sinal não só de que o mercado ainda não 

se encontra maduro, como também de que poderemos crescer juntamente 

com ele em Portugal.  

 

Um das possíveis causas do enorme crescimento do consumo doméstico do café de 

cápsulas é que este possibilitaria tomar um café de qualidade no conforto de casa, pagando-se 

a metade do preço cobrado na rua, segundo Jorge Santos Silva, responsável pelo marketing de 

bebidas quentes da Nestlé Portugal (PORTUGUESES BEBEM..., 2010). Nesse sentido, há 

uma clara tendência por parte do consumidor em adquirir as máquinas de expresso, cada vez 

mais presentes nos lares portugueses. Ainda de acordo com Jorge Santos Silva, o expresso é 

um hábito enraizado na cultura de Portugal. Assim, como bons consumidores e conhecedores 

da bebida, os portugueses exigem um café de qualidade, o que teria motivado o surgimento 

das cápsulas de café de sistema fechado. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

4.1 Apresentação e descrição do método a ser utilizado 

 

 

Para a realização deste estudo, recorri ao método de pesquisa qualitativa, o qual 

segundo Hofstätter (1957) apreende melhor a mentalidade dos indivíduos.  

A utilização do método de pesquisa qualitativa vem ganhando espaço em áreas como 

antropologia e administração. Ayrosa e Sauerbronn (2004) alegam que esse método tem sido 

bastante usado nas pesquisas acadêmicas sobre comportamento do consumidor. Segundo 

esses autores, ―abordagens qualitativas são particularmente indicadas quando o objetivo é 

interpretar fenômenos de consumo‖ (Ibidem, p. 187).  

Ao compreender melhor o modo de vida das pessoas, inclusive os seus hábitos, 

ideologia, gostos e preferências, poder-se-á através da análise e da interpretação do discurso, 

identificar a influência da cultura no comportamento dos consumidores de café.  

Bauer e Aarts (2002) argumentam que o emprego da entrevista qualitativa permite um 

mapeamento e uma melhor compreensão da vida dos respondentes. Referem que o principal 

interesse dos pesquisadores qualitativos é tipificar a variedade de representações das pessoas 

no seu mundo vivencial. A maneira como as pessoas se relacionam com os objetos no seu 

mundo vivencial, sua relação sujeito-objeto, é observada através de conceitos, tais como 

opiniões, atitudes, sentimentos, explicações, estereótipos, crenças, identidades, ideologias, 

discurso, cosmovisões, hábitos e práticas (BAUER; AARTS, 2002, p. 57). Portanto, segundo 

esses autores, o pesquisador pretende entender diferentes ambientes sociais no espaço social. 

Mayring (2002) diz que existem sete maneiras de analisar dados qualitativos: a) 

grounded theory; b) análise fenomenológica; c) paráfrase social-hermenêutica; d) análise de 

conteúdo qualitativa; e) hermenêutica objetiva; f) interpretação psicanalítica de textos e, g) 

análise tipológica. Utilizei a análise de conteúdo, a partir de entrevistas com moradores do 

Rio de Janeiro e de Lisboa  os quais têm valores, culturas, opiniões e preferências diferentes 

, voltadas para uma melhor compreensão do comportamento dos consumidores de cada uma 

dessas cidades. Para isso, passei longo tempo nos locais de pesquisa, em contato direto com 

os entrevistados, procurando esclarecimentos acerca dos hábitos de consumo de café.  

O objetivo deste estudo é descrever e comparar os rituais de consumo associados ao 

café conduzidos pelos entrevistados cariocas e alfacinhas. Ter recorrido à análise de conteúdo 
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deveu-se não somente por esta possibilitar uma maior abertura e liberdade de expressão das 

pessoas envolvidas, mas também, por ser um método eficiente que permite uma análise e 

comparação entre as respostas obtidas nas entrevistas 

Segundo Bauer e Aarts (2002, p. 190), ―a análise de conteúdo é apenas um método de 

análise de texto desenvolvido dentro das ciências sociais empíricas. […] É uma técnica para 

produzir inferências de um texto focal para o seu contexto social de maneira objetivada‖ . 

 

No que diz respeito à validade da análise de conteúdo, esta deve  

 

ser julgada não contra uma ―leitura verdadeira‖ do texto, mas em termos de 

sua fundamentação nos materiais pesquisados e sua congruência com a 

teoria do pesquisador, e à luz de seu objetivo de pesquisa. (BAUER; 

AARTS, 2002, p. 191) 

 

De forma a classificar a pesquisa realizada, toma-se como base a taxionomia 

apresentada por Vergara (2009), de acordo com dois critérios, quanto aos fins e quanto aos 

meios. Quanto aos fins, este estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa descritiva de 

comportamento do consumidor. Assim, procurou-se observar o fenômeno, sendo descritos 

entre outros aspectos, valores sociais, experiências, percepções, expectativas, sentimentos, 

hábitos e práticas dos cariocas e alfacinhas. Quanto aos meios, a pesquisa foi de campo, 

através de entrevistas em profundidade, procurando-se levantar informações dos contextos 

locais sobre os grupos de indivíduos estudados.  

Conforme o descrito por McCracken (1988, p. 11), apesar de fatores como a falta de 

tempo e a preocupação com a privacidade serem recorrentes no mundo contemporâneo e se 

apresentarem como impedimentos para estudos qualitativos, são exatamente esses mesmos 

fatores que fazem a entrevista em profundidade ser uma metodologia de levantamento de 

dados de tanto valor. Essa estratégia de pesquisa nos dá acesso a indivíduos, sem que a 

privacidade destes seja violada nem sua paciência testada. Consegue-se apreender as 

informações necessárias através de uma intensa analise qualitativa, sem a necessidade de uma 

observação participativa ou contato prolongado. Em outras palavras, permite atingir objetivos 

qualitativos vitais para que se alcance um contexto metodológico manejável (McCRACKEN, 

1988, p. 11). 
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McCracken (1988) afirma que, na realização de entrevistas em profundidade, a adoção 

de um questionário é imprescindível, apesar de na pesquisa qualitativa muitas vezes ser 

considerada opcional a sua utilização pelo pesquisador. 

 

[...] O uso de um questionário tem diversas funções, sua responsabilidade 

principal é assegurar que o investigador cubra, com cada indivíduo 

pesquisado, todo o campo de pesquisa na mesma ordem cronológica. Desta 

forma se faz um esforço no sentido de proteger de uma maneira aproximada 

o contexto narrativo de cada entrevista. [...] A segunda função do uso de um 

questionário é a elaboração e planejamento dos prompts necessários para a 

manutenção do distanciamento necessário para levantamento correto dos 

dados, já que devido às circunstâncias exigentes da condução das entrevistas, 

nem sempre se consegue formular e lembrar de todos. [...] Uma terceira 

função da elaboração de questionários é o estabelecimento de canais que 

direcionem e determinem o escopo do discurso, já que uma entrevista em 

profundidade é um campo aberto onde o poder da linguagem pode dar 

margem a efeitos caóticos. [...] A última função primordial do questionário é 

permitir que o entrevistador se concentre no testemunho do entrevistado e 

não tenha que se distrair com nenhuma ação que possa ser rotinizada. 

(McCRACKEN, 1988, p. 24) 

 

 

Foram realizadas entrevistas até o momento em que as entrevistas não forneçam 

nenhuma informação adicional, deixando desse modo, de haver motivo para continuar a 

coletar dados. 

Após as entrevistas em profundidade, seguiu-se a análise interpretativa do conteúdo. As 

entrevistas visaram essencialmente analisar personalidade, atitudes e sentimentos, entre outros 

aspectos relativos às pessoas ouvidas. Cabe observar que nesta pesquisa, foi feita uma análise 

superficial, que tomou por base apenas algumas respostas, entre as quais as que refletissem a 

personalidade do entrevistado, segundo seu próprio entendimento. O estudo baseou-se 

também na pesquisa bibliográfica, de forma a elaborar uma revisão literária através de livros, 

publicações disponibilizadas na internet e artigos, entre outras fontes. Por último, foi feita 

uma análise comparativa entre os padrões de consumo dos entrevistados  padrões estes que 

contribuem para os diferentes rituais de consumo  das duas cidades.  

 

As entrevistas foram sendo feitas até o momento em que já não acrescentavam 

nenhuma informação, não havendo a partir de então motivo para continuar a coletar de dados. 
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4.3 Limitações do método 

 

 

Uma metodologia bem estruturada diminui a possibilidade de falhas que impeçam a 

finalização da dissertação. Na realidade, todo método tem limitações e, uma vez consciente 

disso, o pesquisador deve se antecipar a possíveis críticas por parte dos leitores, mencionando 

de antemão tais limitações, evidenciando assim que o método escolhido é o mais apropriado 

para a realização da pesquisa a que propõe.  

Ao se iniciar uma pesquisa, uma das limitações é a possibilidade de que os grupos 

selecionados para as entrevistas não sejam os mais representativos do universo a ser estudado. 

Existe a probabilidade de que abordemos pessoas de culturas diferentes, de origens distintas, 

o que poderia distorcer os resultados. Os entrevistados podem dar respostas ―falsas‖ ou 

contextuais, não expressando, desse modo, suas reais opiniões/preferências, pois, quando 

abordadas, as pessoas tendem a disfarçar o que pensam e sentem, mascarando o seu 

entendimento de que como são as coisas. Em outras palavras, tendem a dar respostas 

socialmente aceitáveis, sejam verdadeiras ou falsas, conforme a conveniência social 

(MALHOTRA, 2006). Nesse sentido, a obtenção de informações que possam melindrar o 

entrevistado torna-se difícil, aliada a uma baixa percepção do anonimato. 

A incompreensão do significado das perguntas pelos entrevistados pode ser uma 

limitação do método. Além disso, de alguma forma, tanto a apresentação do entrevistador 

quanto suas atitudes e opiniões podem influenciar o entrevistado. Podem, de certo modo, 

intimidá-lo. 

Ainda segundo Malhotra (2006, p. 196),  

 

os entrevistadores podem tornar tendenciosos os resultados de uma pesquisa 

pelo modo com que eles (1) selecionam os participantes (entrevistando outra 

pessoa da casa quando se requer que ele entreviste o chefe da família), (2) 

fazem as perguntas (omitindo questões) e (3) registra respostas (registrando 

uma resposta de forma incorreta ou incompleta).  

 

Como se trata de um levantamento em países diferentes, torna-se importante escolher 

métodos de levantamento com graus equivalentes de confiabilidade, de forma a garantir a 

equivalência e a comparabilidade entre os mesmos (MALHOTRA, 2006). O método de 

levantamento deve adaptar-se ao ambiente cultural em foco.  
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Diversos problemas surgem com a utilização do método de pesquisa qualitativo. 

Manning (1979) aborda a questão dos problemas que surgem com a linguagem na expressão 

de ideias, como o caso de ambiguidade, chamando a atenção para o fato de que estas devem 

ser decodificadas para que a análise qualitativa seja realizada. Kracauer (1952) afirma que 

citações descontextualizadas podem facilmente ser enganadoras. As diferenças de relação 

entre significante-significado podem afetar os resultados da análise, devendo, portanto, elas 

mesmas serem objeto de consideração.  

O método qualitativo demanda mais tempo para a coleta e análise de dados, de modo 

que estes sejam comparáveis; sem contar o tempo necessário para registrar, organizar, 

codificar e analisar esses dados.  

 

Outra vulnerabilidade do método é que ele foca em frequências, descuidando, entre 

outros aspectos, de relevantes ausências no texto, o revela problema de enfoque: por exemplo, 

os dados são agregados por categorias e observa-se quais as que têm maior frequência. Porém, 

ele não contempla, um fator como o silêncio do entrevistado, o qual pode ser relevante. Outro 

problema que surge é o fato dos procedimentos para análise e as convenções empregadas não 

serem claramente definidos. 

Como os investigadores são seres humanos, é praticamente impossível a total 

objetividade / imparcialidade nos trabalhos científicos (MELLON, 1990), o que pode resultar 

em interpretações tendenciosas. A proximidade entre sujeito e objeto do conhecimento pode 

levar a trabalhos especulativos e de pouco rigor, colocando em xeque a neutralidade e a 

objetividade do conhecimento científico. 

De acordo Vieira (2004), a subjetividade o que gera frequentes críticas quanto à 

cientificidade do método. Ainda segundo o mesmo autor, as análises quantitativas são 

baseadas em observações detalhadas e em descrições, não sendo menos rigorosas 

cientificamente do que o método quantitativo.  

BRADLEY (1993) recomenda o uso de quatro critérios para atenuar os problemas da 

confiabilidade e da validação dos resultados: preocupação com a fidelidade no processo de 

transcrição que antecede a análise; verificação da credibilidade do material investigado; 

consideração dos elementos que compõem o contexto e a asseguração que os dados 

pesquisados podem ser posteriormente confirmados. Características criticadas como ser 

descritiva e narrativa são mencionadas. Por fim, limites comumente apontados dizem respeito 

à impossibilidade de generalização e à falta de representatividade.  

 



 49 

4.4 Coleta de dados  

 

 

Antes da coleta de dados, a pesquisadora observou diversos estabelecimentos onde se 

toma café, para ver como se comportavam os indivíduos no que diz respeito aos seus hábitos 

de consumo, visando realizar registros de campo para posterior consulta. Nos meses de agosto 

e novembro de 2010, foram realizadas entrevistas com 28 cariocas e 33 alfacinhas, habitantes 

das cidades do Rio de Janeiro e de Lisboa, respectivamente. Posteriormente, em dezembro do 

mesmo ano e em fevereiro de 2011, foram realizadas mais oito entrevistas  com quatro 

portugueses e quatro brasileiros , para aprofundar o tema, totalizando 69 entrevistados: 37 

mulheres e 31 homens, nacionais do Brasil e de Portugal.  

Antes do início de cada entrevista, foi explicado ao entrevistado o tema, o objetivo e a 

relevância da pesquisa, garantindo a sua confidencialidade, bem como a importância da sua 

colaboração para o trabalho. Foi utilizado o termo ―Cafés‖ em Lisboa, referindo-se ao 

estabelecimento  tendo sido usado também seu sinônimo ―Cafeterias‖ , para não dar 

margem no futuro, a nenhuma confusão entre café como bebida e Café como espaço físico. 

No Rio de Janeiro, como não é comum usar o termo Café em referência ao espaço físico, 

procurou-se evitá-lo. 

As entrevistas foram realizadas em português. As primeira tiveram, cada uma, a 

duração média de 35 minutos, e as últimas, de duas horas.  

As pessoas selecionadas estão mencionadas na tabela 1, tendo sido codificadas com 

seu gentílico. Cada uma das pessoas de mesma nacionalidade recebeu ainda um número, para 

que pudesse debruçar-me sobre cada uma das respostas individualmente, estudá-las e 

compara-las entre si. Na mesma tabela também foram mencionadas as profissões das pessoas.  

Nas entrevistas a pesquisadora optou pelo face to face – encontro entre duas pessoas 

onde foram fornecidas informações sobre o assunto em pauta  estimulando a proximidade e 

a integração entre entrevistado e pesquisadora. A entrevista face to face é ―rápida‖, barata e 

eficaz; embora, isso não signifique descartar a possibilidade de respostas enviesadas ou falsas.  

Nesta pesquisa, a entrevista foi em profundidade, conforme método descrito em 

McCracken (1988). Com finalidade exploratória, o que se procurou ao discorrer sobre o tema, 

foi conseguir o máximo de informações sobre o assunto estudado, conforme o ponto de vista 

dos entrevistados. Desse modo, a pesquisadora pode ―entrar no mundo mental‖ do sujeito, 

percebendo como ele vê  vê vive e sente  o mundo que o cerca (McCRACKEN, 1988). 
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As entrevistas seguiram o processo de retroalimentação, pelo qual cada entrevista 

poderia originar um novo ponto a ser explorado/referido – outros, a serem eliminados – nas 

entrevistas subsequentes, gerando consequentemente, novas questões (TRIVIÑOS, 1987). 

Para isso, foram feitas entrevistas semiestruturadas e abertas (ver roteiro de entrevistas no 

anexo 5).  

As entrevistas foram realizadas informalmente, em Cafés e bares. Outras foram 

conduzidas nas residências dos respondentes por preferência dos mesmos. Nas entrevistas, 

recorreu-se ao gravador, para melhor registrar todas as informações; ou seja, para conseguir 

uma cobertura mais profunda da conversa. Uma vez transcritas as entrevistas, procedeu-se à 

análise de dados. 

Cabe mencionar que foram ainda efetuadas perguntas demográficas (sexo, idade, 

estado civil, se tem filhos, se vive sozinho ou não/com quem e nível de educação) a fim de 

estabelecer o perfil dos entrevistados (ver anexo 1  tabela 2). As ocupações e nível 

educacional são variados, o que reflete uma amostra heterogênea, demonstrando assim que os 

hábitos de consumo de café não estão relacionados com essas características.  

As entrevistas prosseguiram até o momento em que não acrescentassem mais nenhuma 

informação, não se justificando então a continuidade da coleta de dados (TRIVIÑOS, 1987). 
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Tabela 1 – Nacionalidade e profissão dos respondentes 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Profissão Nacionalidade

Administrador Brasil Brasil 1

Arquiteta Brasil Brasil 2

Funcionário Público Brasil Brasil 3

Desempregada Brasil Brasil 4

Psicóloga Brasil Brasil 5

Fisioterapeuta Brasil Brasil 6

Estudante Brasil Brasil 7

Economiária Brasil Brasil 8

Matemático Brasil Brasil 9

Consultora de Vendas Brasil Brasil 10

Mosaicista Brasil Brasil 11

Assistente Social Brasil Brasil 12

Administrador Brasil Brasil 13

Eng. De Computação Brasil Brasil 14

Analista de Sistemas Brasil Brasil 15

Analista de Sistemas Brasil Brasil 16

Produtora Cultural Brasil Brasil 17

Estudante Brasil Brasil 18

Estudante Brasil Brasil 19

Médica Brasil Brasil 20

Servidor Público Brasil Brasil 21

Porteiro Brasil Brasil 22

Empresário/Publicitário Brasil Brasil 23

Administrador Brasil Brasil 24

Programadora Web Brasil Brasil 25

Porteiro Brasil Brasil 26

Engenheiro Brasil Brasil 27

Administrador Brasil Brasil 28

Arquiteto Brasil Brasil 29

Aposentada Brasil Brasil 30

Militar Brasil Brasil 31

Militar Brasil Brasil 32

Doméstica Português Português 1

Estudante Português Português 2

Técnica Superior de EducaçãoPortuguês Português 3

Jurista Português Português 4

estudante/trabalhador Português Português 5

Engenheiro de Software Português Português 6

Estudante Português Português 7

Administradora Português Português 8

Segurança Português Português 9

Estudante Português Português 10

Aposentado Português Português 11

Gestora Administrativa Português Português 12

Controlador de Qualidade Português Português 13

Engenheiro Informático Português Português 14

Gestor Administrativo Português Português 15

Estudante Português Português 16

Estudante Português Português 17

Gerente de Contas Português Português 18

Doméstica Português Português 19

Gerente Comercial Português Português 20

Aposentada Português Português 21

Doméstica Português Português 22

Aposentada Português Português 23

Estudante Português Português 24

Produtora de Moda Português Português 25

Engenheiro electrónico Português Português 26

trabalha em marketing web Português Português 27

Gerente de Loja Português Português 28

Estudante Português Português 29

Estudante Português Português 30

Técnico Oficial de Contas Português Português 31

Estudante Português Português 32

Médico Português Português 33

Educadora de Infância Português Português 34

Empregado de escritório/empresárioPortuguês Português 35

Consultora de imobiliária Português Português 36

Estudante Português Português 37

Código Expant
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4.5 Tratamento de dados  

 

 

Conforme já foi dito, a informação coletada por meio de entrevistas em profundidade 

foi transcrita e posteriormente submetida à análise de conteúdo. Cabe salientar que a 

entrevistadora preocupou-se em manter uma visão distanciada e imparcial / visão impessoal 

do objeto de estudo, para evitar uma avaliação enviesada dos dados obtidos. Quanto à análise 

de conteúdo no tratamento dos dados, foi adotada por ser ―uma técnica de análise de 

comunicações, tanto associada aos significados, quanto aos significantes da mensagem‖ 

(VERGARA, 2008, p. 14). Realizada cronologicamente, envolveu os seguintes 

procedimentos: transcrição, pré-analise, codificação e categorização e, finalmente, 

interpretação.  

A análise de conteúdo permitiu resumir os inputs para o processo de análise, 

procurando semelhanças e diferenças nos discursos, de forma a poder categorizá-los e, por 

último, interpretá-los, tomando por base o referencial teórico. Note-se que essa técnica 

engloba não apenas a descrição de conteúdo, permitindo também lógicas, a realização de 

inferências e deduções (VERGARA, 2008). 

 

 

4.5.1 A utilização do ATLAS.TI 

 

 

Como forma de tratamento dos dados foi utilizado o software ATLAS.TI. Este 

software permitiu uma análise qualitativa de dados textuais e visuais – neste caso, somente 

textuais – através da categorização e anotação de dados, bem como o cruzamento destes, 

facilitando o manejo desse tipo de informação, em função da problemática da pesquisadora. O 

sistema possibilitou que a investigadora tenha se concentrado em comparações, detectado 

semelhanças e diferenças e feito correlações. Durante a análise das entrevistas, a pesquisadora 

recorreu às anotações realizadas a priori e às transcrições, a fim de verificar características 

que poderiam contribuir para a análise e a interpretação dos dados coletados.  

Em primeiro lugar, as entrevistas foram inseridas no programa ATLAS.TI. Durante a 

leitura das mesmas, a informação que pareceu relevante foi categorizada e a restante, 

descartada ou agregada a outras categorias de menor consistência. Cada trecho foi observado, 

destacado e comentado conforme as categorias definidas. Embora tenham sido coletadas 
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diversas informações, após a categorização das entrevistas, algumas delas foram descartadas 

conforme anteriormente mencionado, por não se mostrarem relevantes para a pesquisa. A 

categorização dos dados ocorreu até o momento em que pesquisadora considerou ter 

abrangido todos os enfoques possíveis à análise final. 
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5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Por meio das entrevistas em profundidade realizadas e sua posterior análise, pôde-se 

observar a significância que o consumo de café tem na vida dos entrevistados e nos seus 

rituais de consumo.  

Neste capítulo serão analisados os discursos dos entrevistados e ressaltados trechos 

dos mesmos, com o intuito de servirem de ilustração e suporte para as categorias 

posteriormente apresentadas. Também através das entrevistas foi possível explorar outros 

aspectos relacionados ao consumo de café, entre eles, preferência de uso, modo de uso e 

história de uso. Os relatos revelaram aproximações, semelhanças, diferenças e, algumas 

vezes, até oposições/contradições.  

Com base no referencial teórico serão apresentadas as informações resumidas nas 

categorias relacionadas a seguir, de forma a satisfazer o objetivo final deste estudo. Nesse 

sentido, julgou-se necessário abordar os temas englobados nos objetivos específicos, visando 

a um maior embasamento / visando garantir melhor embasamento. Assim, a análise foi 

dividida nos seguintes temas: 

 

 Tema 1: Perfil dos entrevistados; 

 

 Tema 2: Aprendendo a tomar café; 

 

 Tema 3: Café: em casa ou na rua? 

 

 Tema 4: Tomar café como meio de socialização; 

 

 Tema 5: Café e a juventude; 

 

 Tema 6: Café e hospitalidade; 

 

 Tema 7: Café e trabalho; 

 

 Tema 8: Estabelecimento Café; 
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 Tema 9: Café e identidade;  

 

 Tema 10: Paralelo entre o consumo dos diversos tipos de café nas cidades do Rio de 

 Janeiro e de Lisboa; 

 

 Tema 11: Motivações de consumo de café; 

 

 Tema 12: Consumo de café como comunicação simbólica; e 

 

 Tema 13: Rituais de consumo. 

 

 

5.1 Perfil dos entrevistados 

 

 

A fim de garantir a exequibilidade, esta pesquisa focou brasileiros e portugueses 

residentes, respectivamente, no Rio de Janeiro e em Lisboa, para descrever e comparar os 

rituais de consume associados ao café que eles mantêm. 

Este estudo não tem como objetivo mensurar a classe social. Porém, pelos relatos da 

maioria dos entrevistados, pude observar que estes pertencem a classes sociais diversas, têm 

entre 18 e 78 anos de idade e nível educacional variando entre o nível fundamental e o 

doutorado, o que denota ser uma amostra heterogênea (ver anexo 1  tabela 2).  

Os entrevistados que vivem sozinhos  com exceção de Brasil 30, que é viúva  são 

solteiros. Embora a maioria das pessoas more acompanhada de filhos, companheiro(a), irmãos 

e/ou pais, elas não costumam tomar o café da manhã juntas nos dias úteis, apenas no fim de 

semana, sendo a diferença de horários o principal motivo apontado.  

Quando indagados se a personalidade influencia de algum modo o consumo de café, 

alguns entrevistados confundiram personalidade com estado de espírito, revelando tomar mais 

café quando estão cansados, quando precisam ficar acordados/despertar ou quando estão mais 

ansiosos ou estressados. Outros disseram que evitam tomar café nos momentos de ansiedade, 

enquanto houve quem afirmasse que ansiedade/stress não tem influência alguma sobre seu 

consumo de café. 

Quanto à personalidade dos entrevistados, aproximadamente, metade dos entrevistados 

se disseram calmos e a outra metade, ansiosos e/ou estressados. Embora o café seja uma 
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bebida estimulante, algumas pessoas disseram que tomam café para se acalmar. Neste caso, 

não é a bebida em si que relaxa, e sim as características intangíveis associadas ao seu 

consumo.  

Quando solicitados a falarem de si, cerca de metade das pessoas ouvidas se definiram 

como sociáveis, o que poderia contribuir para o uso do café como um meio social. Outras 

características mencionadas que poderiam contribuir para isso, seriam gostar de sair e o fato 

de se considerarem pessoas ativas, aceleradas e comunicativas, que gostam de se divertir, de 

estar com os amigos.  

Deve ser observado que, exceto um carioca e dois alfacinhas, os outros entrevistados 

são consumidores de café. Outro ponto interessante é que todos os entrevistados fumantes são 

também consumidores de café. Essa associação é bastante acentuada, principalmente, em 

Portugal, onde o cigarro é um 'acompanhamento' para quem gosta da bebida. O contrário já 

não ocorre, pois cada vez que o fumante acende um cigarro, não toma café, mas quando toma 

café, normalmente, fuma 

 

 

5.2 Aprendendo a tomar café 

 

 

Dentro da cultura moderna, surge a chamada cultura do consumo, onde, de acordo 

com Baudrillard (1995), o consumo consiste em uma relação ativa, estabelecida entre sujeitos, 

objetos e mundo.  

Ao longo do tempo, houve mudanças nos hábitos, no comportamento, nas preferências 

e no modo de consumir café por influência do marketing e da moda. Através destes um 

significado é trasferido do mundo culturalmente constituído para os bens de consumo 

(McCRACKEN, 2003). 

Antigamente, as pessoas costumavam tomar mais café em casa. Até a preferência e os 

rituais de consumo eram diferentes. Em Portugal, as pessoas costumavam tomar em casa no 

café da manhã ou no lanche, café de filtro em grandes proporções. Alguns tomavam em 

canecas e comiam pão; outros costumavam se servir de pão dentro de uma tigela com café e 

um pouco de açúcar. 

 

PORTUGUÊS 11: […] lembro-me que em miúdo, talvez, seja um costume 

alentejano, bebia café com sopas... Eram sopas de café, como se faz com o 

leite. Era café, pão e um bocadinho de açúcar, claro. 
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PORTUGUÊS 36: Esse tipo de café antigo, que se fazia na cafeteira e que 

dava imenso trabalho, que passava pelo filtro […] Nesse caso, já não era 

beber um cafezinho, percebes? Já se bebia uma ―caneca de café‖. Era no 

pequeno-almoço, ao lanche... 

 

De acordo com a entrevistada Português 34, o hábito de ir à rua em Lisboa ―tomar a 

‗bica‘‖ surgiu com as novelas brasileiras. Segundo ela, os alfacinhas sofreram influência 

brasileira através da televisão, o que provocou uma mudança nos seus hábitos e padrões de 

consumo. Ainda conforme essa entrevistada, nem mesmo em casa havia o hábito de tomar 

café expresso. 

 

PORTUGUÊS 34: Lembro-me que o hábito de ir beber café à rua nos cafés 

surgiu com as novelas brasileiras. Não havia o hábito de ir beber a bica. As 

pessoas iam à rua tomar o pequeno almoço, comiam, mas café... Mesmo 

quando se ia comer a restaurantes, não havia tanto o hábito de tomar café 

depois da refeição. Acho que o hábito surgiu mesmo, muito, com as novelas 

brasileiras. 

 

Ao entendermos cultura pela perspectiva do consumo, encontramos explicação para o 

comportamento do consumidor. A cultura surge como um conjunto de atividades e 

interpretações do mundo compartilhadas num processo social pelos indivíduos. Burke (1989) 

reforça essa ideia ao definir cultura na atualidade como um conceito abrangente, que pode ser 

usado para nos referirmos ―a quase tudo que pode ser apreendido em uma dada sociedade, 

como comer, beber, andar, falar, silenciar e assim por diante‖ (BURKE, 1989, p. 25). O 

consumo de café é uma dessas atividades enraizadas tanto na cultura portuguesa como na 

brasileira. 

 

Tomar café tornou-se um hábito social. Todos nós crescemos vendo familiares e 

amigos consumindo café. Como é algo tão comum, tão enraizado na sociedade, mais cedo ou 

mais tarde, acabamos por consumi-lo também. Desse ponto de vista, a cultura é entendida 

como um fenômeno social cuja origem, manutenção e transmissão estão a cargo dos agentes 

sociais (GEERTZ, 1973). É por meio dela que todos os fenômenos da vida cotidiana são 

vistos, e, por conseguinte, apreendidos e assimilados (McCRACKEN, 2003). Um exemplo 

disso é o citado pelo entrevistado alfacinha Português 27:  

 

PORTUGUÊS 27: Se calhar porque os meus pais tomavam... experimentei e 

gostei. Bebo café porque gosto. Por exemplo, comes a comida que comes 
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porque fostes influenciada pelos teus pais. O café é a mesma coisa, é 

cultural. 

 

A alfacinha Português 3 é outro exemplo: 

 

PORTUGUÊS 3: Faz parte da nossa cultura tomar café. Talvez, por isso, eu 

tenha crescido a ver os meus pais e familiares tomarem. O mesmo acontece 

com os meus amigos. Consequentemente, e irracionalmente, acabamos por 

consumir também. Uns começam a tomar mais cedo; outros, mais 

tarde...Depende da personalidade, das preferências e do meio em que as 

pessoas estão inseridas. É tão comum... 

 

As pessoas não nascem consumidoras, mas aprendem a sê-lo (KARSAKLIAN, 2000). 

Durante o processo de crescimento do ser humano, a criança absorve e adquire determinados 

valores, desejos e escolhas por influência da família e de outras instituições (KOTLER, 2000). 

No que diz respeito ao consumo de café, não poderia ser diferente. A grande maioria dos 

entrevistados, alfacinhas e cariocas, revelou ter sofrido influência familiar mesmo 

indiretamente; influência esta que resulta de outra maior: a cultural e social. Os que disseram 

não ter sofrido influência familiar, afirmaram que os pais tomavam/tomam café, denotando 

mais uma vez ser um hábito das famílias portuguesas e brasileiras. 

 

CARINA: Houve alguma influência para você tomar café? 

 

PORTUGUÊS 37: Talvez indirectamente por ver a minha mãe a beber e 

querer experimentar também quando era criança. Mas nunca me incentivou, 

até me proibia de beber; dizia que me fazia mal...Tomo porque gosto. Eu 

acho que é fruto da nossa sociedade... Isso acontece comigo, como acontece 

com a maioria das pessoas... São as consequências do convívio com as 

gerações anteriores, nomeadamente, com a dos nossos pais, por ser mais 

próxima... ―Todos‖ tomam; como poderia não tomar... 

 

BRASIL 17: Não. Mesmo tendo experimentado café com leite feito pela 

minha mãe, comecei a tomar café puro por iniciativa própria... assim... desde 

que comecei trabalhando. 

 

Embora o café com leite de manhã seja a principal refeição do dia para muitas 

crianças, nas entrevistas verifiquei que ainda existe certa relutância da família em dar café às 

crianças, seja puro ou com leite, por poder ser prejudicial à saúde e tirar o sono. Isso é 

constatado na afirmação de um entrevistado carioca: 

 

BRASIL 32: Por ser "estimulante". Não costumam dar café a crianças. 
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O mesmo não acontece com outras bebidas. Segundo os entrevistados alfacinhas e 

cariocas, em comparação com o que ocorria há alguns anos, o café com leite é menos 

consumido no café da manhã, tendo sido substituído pelos achocolatados, o que denotaria 

essa certa resistência a dar café às crianças. Mudança nos padrões de consumo, oferta de 

novos produtos e preferência por coisas doces por parte das crianças podem ser alguns 

motivos.  

 

BRASIL 11: [...] Primeiro, você é obrigado a tomar um café. Você, quando é 

criança, toma um café com leite. Hoje em dia, não sei se se toma café com 

leite. Acho até que o café foi substituído pelo achocolatado... por ser até mais 

prático. 

 

PORTUGUÊS 3: Hummm...acho que hoje em dia as crianças tomam leite 

com cereais no pequeno-almoço ou tomam leite com alguma coisa e comem 

pão. As crianças demonstram preferir chocolate a café... Leite com café, 

acho que só tomam se for em casa ou num café...Como lancham 

normalmente na escola, tomam leitinho com chocolate; levam aqueles 

pacotinhos de leite... 

 

As crianças crescem ouvindo que café faz mal, que é inapropriado para elas, e só mais 

tarde, na fase adulta, é que começam a tomá-lo: por exemplo, quando entram na faculdade ou 

quando começam a trabalhar e precisam tomar café por suas propriedades revigorantes. Os 

entrevistados que começaram a tomar café mais tarde, disseram ainda ter começado a tomar 

café para acompanhar outras pessoas, o que está correlacionado ao hábito social existente, 

enquanto outros passaram a beber café quando começaram a fumar.  

Alguns alfacinhas começaram a tomar café na juventude para acompanhar os amigos e 

o cigarro; outros, para acompanhar simplesmente o cigarro. O mesmo não se verificou em 

relação aos cariocas, nem para acompanhar os amigos na adolescência/juventude, nem por 

terem começado a fumar. 

 

BRASIL 30: […] são mais os adultos que tomam. Mas tem muita criança 

que gosta; é costume. Depois, de repente, para, começa a tomar um 

achocolatado e, depois, mais velho, volta a tomar um cafezinho... 

 

PORTUGUÊS 22: Tenho uma história muito engraçada para contar... Até aos 

34 anos não gostava de café; detestava café. Então, um dia... o meu marido 

era da Força Aérea e trazia rações de combate para casa. As rações eram 

‗sandes‘, era fruta e comprimidos de café... ‖drageias‖ de café...Comecei a 

saborear aquilo e comecei a gostar..‖Afinal, o café é bom!‖. E a partir daí, 

comecei a beber café. Mas ainda hoje não bebo toda a qualidade de café que 

aparecer só por ser café. 
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Não obstante, o primeiro contato dos entrevistados alfacinhas e cariocas com o café 

foi, na maioria das vezes, na infância, por imposição ou por vontade própria carregada de 

certa curiosidade.  

 

PORTUGUÊS 37: Nem sei... Acho que sempre tomei... Não me lembro de 

nenhuma fase da minha vida sem café. Enquanto criança, pelo que os meus 

pais me contam e pelo que me lembro, sempre gostei de comer o açúcar que 

ficava no final da chávena. Já que não me deixavam beber café, era a única 

alternativa que tinha para poder ficar com o gostinho do café na boca. Acho 

que é o que acontece com muitas crianças... Normalmente, gostam do sabor, 

mas não as deixam tomar. 

 

BRASIL 4: Começou na infância, com a curiosidade de tomar aquela bebida 

tão cheirosa que meu pai tomava todos os dias... 

 

Outras crianças de Lisboa e do Rio de Janeiro tomam café porque gostam do sabor, 

por ser uma bebida comum na sociedade, porque querem imitar os pais/―parecerem mais 

velhas‖ ou, ainda, pelo fato dos pais não quererem que tomem bebidas artificiais ou 

empacotadas como o achocolatado.  

 

PORTUGUÊS 22: Oh minha querida, ainda hoje estava uma pequenina com 

os seus três anitos, a ―rapar‖ a chávena do pai, toda deliciada. 

 

BRASIL 30: Mas no café da manhã, que geralmente estão todos juntos, 

tomam café com leite. Às vezes, suco... Mas até que não são muito de 

achocolatado não... porque o meu genro, não é muito dessas coisas artificiais 

não... 

 

Os entrevistados alfacinhas e cariocas que podiam tomar café quando crianças, ou 

aqueles a quem lhes espera imposto pelos pais ou na escola, costumavam tomar café de filtro, 

e só mais tarde começaram a tomar o expresso. 

 

PORTUGUÊS 30: Sim, na primária, bebia café com leite. Era obrigada.  

 

CARINA: Era obrigada a tomar, de manhã, café com leite? 

 

BRASIL 11: Era. Então, talvez, passasse a fazer parte da sua vida e você 

gostar daquilo, né?... 

 

CARINA: Disse-me que começou a tomar café puro [a bica], com os seus 20 

anos...E antes disso, como era? 
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PORTUGUÊS 1: Antes, só tomava café de filtro ou solúvel. Misturava com 

leite; às vezes, no pequeno-almoço. Davam-me desde criança. Nunca tinha 

experimentado expresso... Não havia, onde eu morava... 

 

Segundo a entrevistada alfacinha Português 34: ―Os miúdos gostam mais de leite com 

chocolate‖. Isso reflete não só uma mudança de gostos, como também, de certa forma, uma 

mudança nos padrões de consumo como mais um efeito das manipulações do marketing. 

Antigamente, como foi referido pelos entrevistados alfacinhas e cariocas, as crianças 

tomavam café com leite (até porque há muitos anos atrás nem havia achocolatados), e de 

alguns uns anos para cá, começaram a tomar achocolatados. Apesar da televisão defender o 

consumo de café pelas crianças, desde que moderadamente, misturado ao leite, a julgar pelas 

entrevistas para esta pesquisa, o consumo do leite com chocolate tornou-se predominante. / 

tornou-se praticamente predominante. Assim, é necessário reforçar e estimular nas crianças o 

hábito de tomar café, particularmente, café com leite, durante o café da manhã. 

 

 

5.3 Café em casa ou na rua? 

 

 

Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa, uma boa média que não seja requentada. 

(Noel Rosa) 

 

As relações sociais têm mudado significativamente ao longo das últimas décadas. Se 

antes a convivência entre as pessoas ocorria predominantemente dentro de casa, hoje, é na 

rua. Isso é o reflexo de inúmeras variáveis, como o maior papel exercido pela mulher no 

mercado de trabalho, as novas estruturas de trabalho, as modificações ocorridas nas relações 

familiares e outros fatores sociais e econômicos. Como consequência disso, o comportamento 

do consumidor mudou, comportamento esse que, entendido de forma abrangente, é o conjunto 

das ―atividades com que as pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e dispõem de 

produtos e serviços‖ (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 6). Nesse contexto, o 

consumidor adquiriu novos hábitos e passou ter outras necessidades, incluindo-se aí o hábito 

de tomar café fora de casa, hábito que já existia, mas que não era tão acentuado nas duas 

cidades aqui analisadas. 
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PORTUGUÊS 36: […] Em casa dos meus pais sempre existiu café. Desde 

pequena, habituei-me a beber café solúvel, Mocambo [marca de café 

solúvel], com o leite. Não é que os pais davam...Quando tinha os meus cinco 

anos, lembro-me de o meu avô me dar papas de café, que era uma tigela com 

pão, café e leite. Recordo-me de quando tinha os meus 12, 13 anos, os meus 

pais irem à bica depois do almoço. Só à hora de almoço é que iam beber 

cafezinho. E, depois, socialmente, com os meus 14 anos, na escola, com os 

amigos e com a família, comecei a beber café, e até hoje não parei. Portanto, 

o café faz parte do meu ritual, da minha rotina. Todos os dias, eu acho que 

não me lembro de um dia em que eu não beba um expresso. Acho que tem 

muito a ver com a educação. Mas isto é algo de uns 50 anos para cá... 

Antigamente, não era assim...As mulheres ficavam muito mais em casa; o 

convívio passou a ser em bares. As pessoas criaram alternativas para 

conviverem um bocadinho e o hábito de beber café vem associar-se a esses 

novos hábitos. 

 

CARINA: Houve alguma influência para você tomar café? 

 

BRASIL 21: Paris. O hábito de ver uma sociedade frequentando cafés como 

se fosse uma coisa natural ajudou...e no Rio isso começou recentemente. 

Está aumentando no Rio, na cultura... 

 

O consumo de café era e continua sendo associado à família (hábito familiar), que, no 

Rio de Janeiro, dá-se no ambiente doméstico, particularmente, presente no café da manhã (no 

lanche também, especialmente, durante a infância), seja o café simples ou o café com leite. 

 

BRASIL 30: Também gosto de tomar um cafezinho depois das refeições... 

Então, tomo de manhã café com leite, no café da manhã. Aí, depois, sei lá, 

10h/11h, se me der vontade, tomo um cafezinho. Depois do almoço também 

gosto de tomar um cafezinho. À tarde, também, um cafezinho, e à noite, café 

com leite. 

 

Por meio das entrevistas, verificou-se que no Rio de Janeiro o café surge, 

essencialmente, no ambiente de trabalho, seguindo-se, em casa (principalmente, no café-da-

manhã), nos restaurantes, cafeterias e na rua – englobando aí quiosques, bistrôs, salões e 

faculdade, entre outros locais.  

 

BRASIL 16: Aparece através de cafeterias, em máquinas de café expresso 

espalhadas nos andares do trabalho (grátis) e em jarras nas salas de reunião, 

também, no trabalho...Ou seja, o café aparece associado à vida laboral e à 

necessidade de me manter acordado. 

 

BRASIL 28: O café aparece geralmente em reuniões de família... Com 

pessoas mais velhas... Parece que os mais velhos são os que gostam mais de 

café....Ou então em reuniões de trabalho. 
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Mais recentemente, começou a haver uma maior preocupação com cafés de qualidade 

superior e especiais. Também cresceu a preocupação em oferecer às pessoas espaços onde, 

estejam acompanhadas ou não, possam apreciar a bebida. Mesmo assim e apesar do maior 

número de estabelecimentos, aliado a uma melhoria dos serviços prestados, as cafeterias 

foram pouco citadas como local de consumo de café pelos entrevistados do Rio de Janeiro. 

 

BRASIL 25: Casa, sempre; de segunda à sexta. Fim de semana, nem sempre. 

Às vezes, quando almoço fora, o que não acontece sempre, eu tomo um 

expresso. E às vezes eu vou no Cafeína ou no Starbucks, mas isso é bem 

raro. 

 

CARINA: Costuma tomar sozinha ou acompanhada? Em que 

circunstâncias? 

 

BRASIL 25: Em casa, sozinha. Quando almoço fora, sempre com alguém, 

amigas, família etc. No Cafeína e Starbucks, aconteceram quando eu estava 

no shopping sozinha fazendo compras e parei lá. Mas estou falando da 

minha vida aqui no Brasil, certo? Porque, quando morei em Londres, eu 

tomava bastante. Sempre encontrava amigas pra tomar café no fim de 

semana. Era ponto de encontro. 

 

CARINA: Pois... Na Europa, o hábito de tomar café é diferente. 

 

BRASIL 25: Ah! E não gosto de tomar café à noite. É mesmo. Bem 

diferente... 

 

CARINA: Aqui eu não vejo pessoas dizerem "vamos tomar um café?" para 

socializar. 

 

BRASIL 25: Exatamente!. Por isso que mencionei Londres. Lá era comum. 

Aqui nunca fiz isso; especialmente, no Rio. Em São Paulo, já é diferente. 

Minha madrasta vai muito a cafeterias com as amigas, à tarde 

 

CARINA: Sério?! Não sabia que lá há esse hábito. 

 

BRASIL 25: É, lá tem bem mais cafeterias que aqui. Acho que por ser mais 

frio...Só sei que as amigas da minha madrasta sempre vão.. Não sei se 

acontece com todo mundo lá. Inclusive, tem o café Havana, lá, e não tem 

aqui. Da Argentina, sabe? 

 

CARINA: Sim, já ouvi falar, mas infelizmente ainda não tive a oportunidade 

de conhecer... 
 

Com base nas entrevistas, percebe-se que as cafeterias no Rio de Janeiro se restringem 

a um grupo de consumidores com um perfil específico, designadamente, apreciadores de café, 

dispostos a pagarem mais por um café de maior qualidade.  

 

BRASIL 7: Pago o preço que for para saborear um bom café.  
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BRASIL 4: Mas também só pago valores maiores em lugares especializados. 

 

Aqui, não apenas a qualidade do café é um diferencial, mas o espaço físico do 

estabelecimento, o serviço e a companhia também são valorizados. 

 

BRASIL 23: Sim, mais pelo lugar, pela companhia, do que pelo café. 

 

BRASIL 1: 2 reais em situações normais...Agora, se você tiver um ambiente 

mais elitizado, vamos dizer assim, aí, a situação muda, né?...Pode ser que 

pague 5 reais pelo café. Por exemplo, se eu estou interessado numa pessoa, 

por exemplo, você, te convido para ir para a Lagoa, para um lugar belo, não 

vou pagar 2 reais né?...Não vou ficar me preocupando com 3 reais 

adicionais. 

 

Percebe-se que houve uma mudança no hábito de tomar café. Com a instalação de 

boas máquinas de café expresso nos pontos de venda, a procura de um café de boa qualidade 

tornou-se um requisito básico para os alfacinhas e cariocas entrevistados.  

 

BRASIL 16: Escolho o café pelo preço, pelo sabor e pela qualidade no 

preparo. Como não consumo em casa, não compro pó de café para prepará-

lo. 

 

PORTUGUÊS 3: Sim, normalmente sim. Se não gostar do café de 

determinado lugar, não volto a tomar lá. Se alguém quiser frequentar esse 

estabelecimento, sugiro outro. Não tomo só por tomar...gosto de um bom 

café... 

 

Com o tempo, o expresso tornou-se uma bebida popular, especialmente, em Lisboa, o 

que impulsionou o consumo de café em cafeterias, pois o estabelecimento deixa de ser um 

mero lugar onde se entra para consumir determinada bebida e se paga ―x‖ para tal, passando a 

conter significados simbólicos (ver seção 5.12). Ele está disponível em inúmeros lugares nas 

duas cidades, como a sala de espera, os corredores das empresas e a sala de reuniões. Isso vai 

ao encontro ao que McCRACKEN (2003) afirmou, ao afirmar que o comportamento social é 

cada vez mais convertido em consumo e, consequentemente, o indivíduo mais subordinado 

ainda a um papel de consumidor.  

 

BRASIL 30: Você vê [que] até no consultório médico tem cafezinho. Todos 

os lugares têm cafezinho. Já reparou? 
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PORTUGUÊS 24: Porque é algo ―normal‖ de se tomar socialmente. O café 

expresso é oferecido em qualquer lugar. 

 

Além da enorme disponibilidade em Lisboa e no Rio de Janeiro, o fato de ser uma 

bebida barata em comparação às restantes contribui para isso. 

 

PORTUGUÊS 12: Essencialmente, no trabalho e socialmente... o café é um 

meio comum de socialização...É uma bebida acessível e barata em relação às 

outras oferecidas... 

 

Todavia, alguns dos entrevistados alfacinhas e cariocas preferem tomar café em casa, 

não pelo fato do café ser mais caro na rua, mas porque, como diz o entrevistado carioca Brasil 

32: 

 

BRASIL 32: Em casa, porque sou eu quem faço.. 

 

Por sua vez, em Lisboa, segundo os entrevistados, o café está presente nas refeições, e 

até mesmo no café da manhã, a preferência é pelo café expresso, quer tomem apenas café, 

quer também comam alguma coisa, independentemente de ser em casa ou na rua.  

 

CARINA: Algum período do dia costuma tomar mais café?  

 

PORTUGUÊS 36: De manhã. Costumo tomar café no pequeno-almoço e 

alguns entre o pequeno-almoço e o almoço. O do pequeno-almoço é 

imprescindível. Posso estar atrasada, mas tenho de tomá-lo. 

 

PORTUGUÊS 21: […] A bica, na primeira vez, experimentei muito doce, 

muito doce, e gostei. Não sou assim de beber muitos cafés ao longo do dia, 

mas logo de manhã, eu bebo dois cafés, duas bicas. 

 

CARINA: Seguidas? 

 

PORTUGUÊS 21: Sim, que são o meu pequeno-almoço. Vou ao Café e tomo 

dois cafés seguidos, com uma pausa aí de cinco minutos para comer metade 

de um pãozinho de leite. Depois, não bebo mais café ao longo do dia, a não 

ser em casa, ou, se por qualquer eventualidade, tiver que tomar, por qualquer 

motivo, olha, porque me apeteceu ou porque se proporcionou assim e eu 

tomo. Mas não me incomoda, não me faz diferença. 

 

Quando os entrevistados alfacinhas não o tomam no café da manhã, normalmente, 

tomam-no a caminho ou quando chegam ao trabalho. 

 

CARINA: Mas tomam café no pequeno-almoço? 



 66 

 

PORTUGUÊS 15: Não... Só tomo depois, quando chego no trabalho. 

 

Através das entrevistas verificou-se que, ao contrário do constatado no Rio de Janeiro, 

em Lisboa o consumo de café se dá preferencialmente nas cafeterias/pastelarias, em casa, no 

ambiente de trabalho, seguindo-se nas esplanadas, nos bares, restaurantes, na casa de amigos, 

na casa dos pais e na faculdade, entre outros lugares. 

Mais uma vez, o café expresso foi predominante na escolha dos alfacinhas, quer seja 

em casa ou na rua. Por exemplo, quando perguntado aos entrevistados que tipos de café 

consomem e onde consomem, pude observar que os respondentes cariocas tomam mais 

―cafezinho‖ que o expresso no trabalho, enquanto os alfacinhas apenas responderam tomar 

café expresso. Dentre os que frequentam a faculdade, apenas um brasileiro afirmou tomar 

―cafezinho‖ na instituição. Chamou a atenção a preferência pelos tipos de café diferentes (ver 

seção 5.10), pelo lugar e ocasiões em que são consumidos. Os únicos lugares onde dois dos 

alfacinhas entrevistados tomam ―cafezinho‖ (café de filtro) são na sua própria casa e na casa 

dos pais. 

 

Tomar um café após almoçar e/ou jantar em restaurantes e cafeterias pode refletir a 

extensão do próprio lar, tendo em vista que o consumidor se identifica com esses locais e 

gosta de interagir com outras pessoas. Por outro lado, as refeições nos restaurantes e o café 

tomado em seguida estão ligados ao fato das pessoas entrevistadas trabalharem longe do local 

de moradia e não terem tempo de ir em casa no período de almoço. Isso ocorre tanto em 

Lisboa como no Rio de Janeiro. A consequência é que interagem mais com os colegas de 

trabalho do que com os familiares, e não só no horário de almoço, mas ao longo de todos os 

dias úteis. Daí, também ser prazeroso tomar um café em casa. 

 

CARINA: E julga que os hábitos das pessoas estão mais associados ao 

consumo dentro de casa ou fora de casa? 

 

PORTUGUÊS 35: Eu acho que é fora de casa, porque actualmente as 

pessoas saem de manhã cedo e voltam tarde para casa. Pelo menos, a 

maioria. É uma bebida que é oferecida em qualquer lugar... 

 

CARINA: Essas pessoas que trabalham/trabalhavam fora de casa, tomam 

mais em cafeterias ou nas empresas, restaurantes...? 

 

PORTUGUÊS 35: Nas cafeterias. No fim de semana, deve estar ela por ela, 

beber em casa e na cafeteria. Mas durante a semana, de segunda a sexta-

feira, acredito que a maioria tome fora de casa. 
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CARINA: Nesse caso, está a associar o café ao trabalho... 

 

PORTUGUÊS 35: Sim, no fim de semana associo mais ao social... Mas há a 

questão de socializar em família e em casa. Se, durante a semana, tomas café 

com os teus colegas, clientes, fornecedores, tu, ao fim de semana, tentas 

compensar a tua família, estando socialmente com ela. Se almoçar em casa, 

toma-se café em casa... Claro, que durante a tarde, as pessoas podem sair e, 

aí, tomarem um outro café. 

 

CARINA: E se almoçasse em casa, seria capaz de ir à rua, de propósito, 

tomar um café?  

 

PORTUGUÊS 35: Sim, seria. 

 

CARINA: Tanto durante a semana, como ao fim de semana? 

 

PORTUGUÊS 35: Sim, sim... Mas com a diferença de ser com pessoas 

diferentes. 

 

CARINA: Achas que isso acontece com as pessoas em geral? Que as pessoas 

vão tomar fora de casa? 

 

PORTUGUÊS 35: Acho que sim. Depende da vontade... Acho que, a maioria 

das vezes, as pessoas vão tomar fora de casa, porque assim não têm o 

trabalho de o fazer. É uma questão de comodismo, de preguiça. É muito 

cómodo chegares a um restaurante, comeres, não teres que te preocupar em 

lavar a loiça, ou com o que quer que seja, tomares café...E também há o caso 

de ir ao Café por gostar de ir... 

 

Alguns entrevistados alfacinhas concordaram com entrevistados cariocas ao afirmarem 

que a companhia e/ou lugar são mais importantes que o café em si. Isso foi verificado 

principalmente entre os que não são propriamente apreciadores da bebida, que consideram 

mais prazeroso tomar café enquanto conversar com um amigo. Essa questão do passeio até o 

Café revela mais uma vez a conotação social e o caráter de lazer associado ao café e à 

preferência por um lugar. Obviamente, há quem prefira tomar café em casa, sossegado, no seu 

mundo; principalmente, agora, que o café oferecido no mercado (de cápsulas) é de melhor 

qualidade. 

 

CARINA: Acha que as outras pessoas também deixaram de tomar tanto café 

na rua, desde que surgiram essas máquinas com cápsulas? 

 

PORTUGUÊS 34: Hummm...Acho que a maioria das pessoas, pelo menos 

com quem falo, não dispensa aquele cafezinho na rua... Gostam de ir à rua 

tomá-lo porque é um pretexto para sair de casa. E para mim... eu dispenso 

bem; talvez, por estar sozinha, e elas vão com os maridos, filhos...Se eu 

tenho café em casa que eu gosto, para que é que hei de ir ali sozinha beber 

café? Só lá está gente que não interessa, confusão... Estou aqui, 

sossegadinha. Bebo o meu café, jogo a minha farmville, vejo televisão; 
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acabou... A maior parte das pessoas continua a não dispensar o cafezinho na 

rua pelo convívio, pelo sair de casa. Acho que sou uma excepção. As 

pessoas, mesmo tendo a máquina, gostam de ir à rua.  

 

Como foi visto anteriormente, o marketing e a moda manipulam o consumo dos bens, 

fazendo com que o tema ―cultura do consumo‖ seja tratado como resultado dessa 

manipulação, em vez disso ser feito pela tradição (McCRACKEN, 2003). A cultura do 

consumo de café não foi exceção. As novas máquinas de cápsulas de café expresso vieram 

revolucionar o modo e a preferência de uso do café. Segundo os entrevistados  

principalmente, os entrevistados alfacinhas , com o lançamento destas no mercado, as 

pessoas passaram a consumir mais café em casa, deixando de sair para tomá-lo na rua, seja 

pelo comodismo, pela sua praticidade e pela melhor qualidade dos cafés. Em outras palavras, 

tornou-se ―rápido e eficaz‖ tomar um café expresso em casa. No entanto, outras pessoas 

disseram que mesmo tendo dessas máquinas de café expresso em casa, continuarão a ir tomar 

café na rua devido a esse caráter socializador dessa bebida. 

 

 

CARINA: Tanto dentro como fora de casa? 

 

PORTUGUÊS 36: Sim... Então, agora, com estas novas máquinas de café, 

começou-se a tomar muito mais expresso em casa...Por exemplo, se tiver um 

almoço em casa, antigamente, o que se fazia era o seguinte: almoçávamos e 

depois iamos todos à rua beber a bica...E agora não. Acaba-se de almoçar e 

tiramos um cafezinho da Nespresso. Já não vamos à rua... 

 

CARINA: Quando tinha a outra máquina, sem ser da Nespresso, ía tomar 

café à rua à mesma? 

 

PORTUGUÊS 36: Sim, ia. Porque não era tão bom..Já bebemos tantos cafés 

na rua, que agora bebemos esse em casa... 

 

CARINA: Se almoçar em casa apenas com a sua filha, por exemplo, toma 

café em casa ou vai à rua tomá-lo? 

 

PORTUGUÊS 36: Há cafés que para mim são fundamentais, que tenho 

sempre, sempre, de ir à rua. Mesmo que beba em casa, tenho de ir à rua, que 

é de manhã. A partir daí, já não. Se estiver em casa, bebo em casa; se estiver 

na rua, bebo na rua... 

 

CARINA: Eu gosto de ir tomar café à rua depois do almoço, mesmo 

almoçando em casa e tendo máquina de café em casa... 

 

PORTUGUÊS 36: Quando começares só a trabalhar e a tomares café sempre 

na rua, vais ter um momento que vais gostar de tomar café em casa, 

percebes... 
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CARINA: Então na sua opinião, a proliferação de máquinas de café de 

cápsulas levou a que hábitos de consumo de café se alterassem, passando as 

pessoas a consumir mais café (expresso) em casa do que antigamente, ao 

invés de irem à rua tomá-lo... 

 

PORTUGUÊS 36: Sim...É pela comodidade. 

 

 

5.3.1 Sentado ou em pé? 

 

 

Não apenas o lugar onde se toma café pode variar com o fato de se estar acompanhado 

ou não. Tomar café em pé ou sentado são diferentes formas de tomar café, usualmente, 

relacionadas ao lugar onde se bebe o café e com quem se bebe. Conforme anteriormente 

mencionado, no Rio de Janeiro, é e sempre foi um costume amplamente difundido, 

principalmente, entre os homens, tomar um ―cafezinho‖ em pé nos botecos (local onde 

momentaneamente, as classes sociais se misturam) diante do balcão. É igualmente nos 

botecos que o carioca cultiva outro hábito: pedir uma média bem quente com um pão na 

chapa. Como já dizia Noel Rosa na letra da música Conversa de botequim: ―Seu garçom, faça 

o favor de me trazer depressa, uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente 

com manteiga à beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada‖. 

 

BRASIL 32: Não costumo...Vem cá, sabia que os botecos eram de 

portugueses? Eram espaços onde vendiam diversos produtos. Depois, 

passaram a ser lugares boêmios, frequentados por homens e, hoje, 

frequentado por mulheres também... As pessoas vão lá, pedem uma média 

com pão na chapa... Aquele café bem quente, queimando a boca... Apesar 

das opções, as pessoas continuam preferindo a ―média com pão na chapa‖. É 

servido num copo e tomam de pé, à beira do balcão. Alguns botecos já têm 

mesas... 

 

Tanto no Rio quanto em Lisboa, as entrevistas revelaram que, na maioria das vezes, as 

pessoas preferem tomar café sentadas em espaços públicos, num momento de pausa ou de 

lazer. Pela minha observação, posteriormente comprovada pelas entrevistas, trata-se de um 

hábito consagrado nos países ocidentais, nomeadamente Portugal, que vem sendo adotado 

pelos cariocas, o que reflete mudanças nos padrões de oferta e de consumo de café. No 

entanto, quando desacompanhados ou apressados, alfacinhas e cariocas preferem tomar café 

em pé. 
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Deve ser observado que o local de moradia e o de trabalho podem, de certa forma, ter 

influenciado as respostas. Por exemplo, segundo o entrevistado carioca Brasil 31, o consumo 

de café e o local onde este é consumido no Rio de Janeiro diferem de um bairro para outro. O 

porquê e as circunstâncias em que se toma café também são diferentes. Tudo isso implica a 

necessidade de um futuro estudo, mais aprofundado, por bairros e por classes sociais. 

 

BRASIL 31: Porque acho que o consumo por bairros são muito diferentes 

[sic]. 

 

CARINA: Aí é? Por quê? 

 

BRASIL 31: Zona norte é um tipo; zona sul é outro. 

 

CARINA: Pode ser pela qualidade de café, mas não pelos hábitos 

associados? Ou acha que sim? 

 

BRASIL 31: Na zona norte, o consumo é para alimentação. Você já foi em 

Madureira? 

 

CARINA: Já. 

 

BRASIL 31: Então... Lá pela manhã, as padarias ficam lotadas, tipo umas 6 

da manhã, as pessoas vindo trabalhar aqui no Centro ou zona sul, tomam 

muito cafezinho normal com pão na manteiga. Já aqui no Centro é outro. 

Sabe por que o nome é café expresso? 

 

CARINA: Porque sai rápido, na hora, feito na hora. 

 

BRASIL 31: Sim, isso mesmo, mas tem todo um contexto. Aqui no Centro 

da cidade, no início do século XX, na cafeteria Colombo etc. 

 

CARINA: No Centro é mais relacionado a trabalho. 

 

BRASIL 31: Sim. 

 

CARINA: E lazer? 

 

BRASIL 31: Tudo tem que ser rápido; tempo é dinheiro! O capitalismo 

estava começando etc. e tal. 

 

CARINA: E criou-se um hábito associado a isso até hoje. 

 

BRASIL 31: Isso. 

 

CARINA: E tomar café em lazer? 

 

BRASIL 31: Café em lazer [é] mais em livraria café. 

 

Quando se trata de tomar café no trabalho, normalmente, o café surge em momentos 

de pausa. Contudo, há quem tome em reuniões de trabalho ou enquanto trabalha no 
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computador, deslocando-se apenas até a divisão onde se encontra o café, para se servir, 

tomando um gole entre um passo e outro enquanto regressa para a sua secretária, terminando 

de tomar sentado, aproveitando o deslocamento para descontrair por breves minutos. Quando 

tomado num momento de pausa no local de trabalho, os entrevistados alfacinhas e cariocas 

costumam tomar com os seus colegas em pé, conversando junto à máquina de café e, até 

mesmo, fazendo lanchinho à tarde, acompanhando com leite, bolo e biscoitos. Os que podem 

ir à rua, ou no horário das refeições, sempre que têm um pouco mais de tempo, preferem 

tomar seu café sentados. 

Nos restaurantes das duas cidades estudadas, como o café expresso é consumido após 

a refeição, os entrevistados costumam bebê-lo sentados à mesa, na companhia das pessoas 

com quem almoçaram. No entanto, há quem prefira tomá-lo numa cafeteria próxima do local 

de trabalho. Em restaurantes self-service do Rio de Janeiro, normalmente, estão disponíveis 

―cafezinho‖ e chá em garrafas térmicas, perto da saída do estabelecimento, podendo o cliente 

se servir gratuitamente após ter pago a refeição. As pessoas que optam por esse tipo de café 

aglomeram-se junto da mesa para se servirem em copinhos de plástico, podendo escolher 

entre beberem seu café na hora ou saírem do restaurante, tomando seu ―cafezinho‖ enquanto 

caminham. 

Estes são, portanto, rituais de consumo intrínsecos à cultura de consumo, os quais 

entre outros, voltarão a ser mencionados na seção 5.13 (Rituais de consumo).  

 

BRASIL 10: Sim. Vou lá, pego o café e sento de novo com os meus colegas. 

Alguns tomam café expresso. Outras vezes, mas mais raramente, pego e 

tomo saindo do restaurante. 

 

CARINA: Ah... naqueles copinhos de plástico? 

 

BRASIL 10: Sim. Só o café expresso é que é servido pelo garçom em 

xícaras de louça. 

 

 

5.3.2 Café e classes sociais 

 

 

Tomar café é um hábito não apenas popular, agradável, cultivado por todas as classes 

sociais, mas também diário para mais da metade dos consumidores do produto aqui 

entrevistados. 
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BRASIL 19: Não, eu acho que é um hábito disseminado por pessoas das 

mais diferentes classes sociais. Eu acho que é uma bebida muito 

universalizada; não vejo contrastes... Não associo a nada sofisticado, nem a 

nada pobre, nem nada intelectualmente superior ou inferior. O porteiro do 

meu prédio toma, eu tomo, o meu avô tomava. Não vejo distinção.. 

 

Por meio da observação e, posteriormente, com base nas entrevistas, foi constatado 

que o tipo de café consumido e o lugar onde é consumido diferem conforme as classes 

sociais. No Rio de Janeiro, algumas pessoas disseram que o ―cafezinho‖ está associado às 

classes mais baixas, sendo apontado como mais barato, embora, seja consumido por todas as 

classes. Já o café expresso e outros derivados estão associados às classes superiores e a 

lugares mais sofisticados, denotando algum requinte.  

 

BRASIL 9: Café, em geral, não vejo particularidades por tipos. Classes 

sociais mais humildes tomam cafezinho, classes mais ricas tomam mais 

expresso. Talvez, mais pelo preço e disponibilidade que por gosto. Não sei 

dizer. 

 

BRASIL 12: Quando se consome café ―incrementado‖ (cappuccino, com 

creme ou chocolate e outros...) podemos observar um requinte e charme...É 

aquela coisa de pedir um café [a] ser tomado em xícara, [de] pegar na asinha 

e tomá-lo devagar, degustando o sabor... normalmente, acompanhado de uma 

boa conversa. É um ritual associado aos mais velhos por ter um certo 

requinte, uma certa finura.  

 

Em Portugal, quanto ao consumo de café expresso, verificou-se que em todas as 

classes sociais ele ocorre na rua. Destaco o expresso, pois em Lisboa, ao contrário do que 

acontece no Rio de Janeiro, não é ―normal‖ tomar ―cafezinho‖ em lugares públicos como as 

cafeterias. 

 

PORTUGUÊS 36: Acho que todas classes sociais tomam café. Acho que as 

classes sociais mais baixas, neste momento, vão reduzir o consumo de café 

expresso. É um hábito por todas as classes...Podem é diminuir a quantidade 

de vezes que tomam, mas continuam a tomar, por causa da junção da crise e 

do aumento do preço do café... Acho que temos muito o hábito de tomar café 

por termos sido colonizadores do Brasil, país produtor de café... 

 

Como referido na seção 5.3.1  até mesmo por um dos entrevistados cariocas , o tipo 

de café e o modo como este é consumido variam com o lugar: por exemplo, as circunstâncias 

em que se toma café na zona sul do Rio não são iguais às de Madureira, na zona norte. 

Pessoas de bairros diferentes, embora da mesma cidade, têm hábitos e padrões de consumo 

diferentes. 



 73 

5.4 Tomar café como meio de socialização 

 

 

Muitas vezes, as pessoas vão tomar café fora de casa, não pelo fator praticidade, mas 

sim, pelo social, pela necessidade de encontrar outras pessoas, de interagir com elas. O café é, 

acima de tudo, um meio de socialização, tanto para os alfacinhas como para os cariocas 

entrevistados. 

 

PORTUGUÊS 35: É o ir à rua, espairecer, distrair, estar num ambiente 

diferente; principalmente, quando se passa o dia inteiro num lugar fechado a 

trabalhar, Logicamente, não queres ficar em casa fechada, não é?... Sei que 

estou a fazer uma contradição em relação ao que te tenho dito até aqui, mas 

depende das perspectivas. Mesmo havendo mais máquinas de café em casa, 

o consumo na rua é maior, nem que não seja, por causa da vida que têm, do 

trabalho... 

 

BRASIL 16: Tomo café por ser um evento social, uma forma de conversar 

com os amigos mais à vontade no intervalo do almoço, e para me deixar 

mais disposto depois do almoço, quando normalmente tenho sono. 

 

A necessidade de utilizar o café como meio social vai ao encontro dos hábitos sociais 

dos alfacinhas e cariocas, uma vez que a minoria dos entrevistados o utiliza para trabalho (ver 

secção 5.7 Café e trabalho). 

 

Todavia, os hábitos sociais relacionados ao café associados aos lisboetas e aos cariocas 

são diferentes. Mais do que os entrevistados do Rio de Janeiro, os entrevistados alfacinhas 

costumam combinar um café com os amigos, os familiares etc. como uma forma de 

aproveitarem o tempo livre fora do horário de trabalho. 

 

BRASIL 25: Meu relacionamento com o café é normal. Não sou viciada, 

mas acho gostoso tomar um café. Até gosto da parte da sozialização como o 

tomar café, que não acontece aqui no Rio, mas acontece em outros lugares.  

 

A entrevistada alfacinha Português 19 destaca a relação do café com um momento de 

lazer ou relaxe ou mencionar que ―o café surge sempre associado a um momento de descanso 

e nunca em trabalho‖. 

 

BRASIL 19: […] Eu acho que faz parte talvez do meu grupo social, e aí é 

um grupo muito amplo, o hábito de tomar café eventualmente, socialmente, 

entre essas pessoas. Isso é um hábito social quase que de um ocidental. 
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Quando perguntado a alguns dos entrevistados cariocas se combinariam um café com 

amigos como fazem os lisboetas, as respostas foram negativas. Alguns argumentaram que, se 

marcassem alguma coisa à noite, até acabariam tomando um café, ou que beberiam um café 

depois de um jantar num restaurante, mas que nunca combinariam de se encontrar para tomar 

um café como se combina um chope. Disseram que marcar um café com um amigo, só de dia 

ou durante o trabalho; fora isso, seria improvável. 

A diferença de hábitos de consumo entre cariocas e europeus (particularmente, 

portugueses e ingleses) também pode ser exemplificada pela citação da entrevistada carioca 

Brasil 25, a qual mencionou ter morado em Londres e que quando morava lá, tomava bastante 

café com amigas, tendo referido ser ponto de encontro para conviver um pouco (ver pág. 63). 

 

Como se pode ver, as pessoas gostam de consumir bens em locais públicos initeração 

social que isso proporciona, mais do que pela necessidade do alimento ou da bebida, o que vai 

ao encontro do que citou Douglas (apud GONÇALVES, 2004, p. 44): ―fome não é falta de 

comida, mas ausência de relações sociais e culturais‖. 

 

 

5.5 Café e juventude 

 

 

―Todo o mundo‖ toma café e os jovens seguem o padrão. Segundo os entrevistados 

cariocas, no Rio de Janeiro não era hábito os jovens tomarem café socialmente com amigos; 

não havia essa cultura de consumo. É algo recente. Com base nas entrevistas, percebe-se que 

os jovens cariocas têm uma imagem negativa do café, além de o associarem a adultos. Por 

isso, optam por outro tipo de bebida. 

 

BRASIL 8: ―[...] os jovens têm uma imagem negativa do café, além de o 

associarem aos adultos. Quando se reúnem, tomam outras bebidas, como 

suco de frutas, achocolatados, bebidas alcoólicas... não optam pelo café‖. 

 

Os que tomavam café, normalmente, faziam no em casa ou com familiares. Segundo 

os cariocas e alfacinhas ouvidos, também entre os jovens, o hábito de beber café foi adquirido 

na infância como tradição familiar, quase sempre por ―imposição‖ dos pais. 

 



 75 

BRASIL 30: Todo o tipo... Tanto faz, rico, pobre, novo, velho... Por 

exemplo, a rapaziada pode ser que saia e não tome café, mas, com certeza, já 

tomou em casa. 

 

CARINA: Então acha que o café surge mais em casa, em família, e que 

quando vão à rua optam por outra bebida (jovens)? 

 

BRASIL 30: Sim... 

 

Com base nas entrevistas, embora não seja algo muito explícito, hoje em dia, o 

consumo de café entre os jovens tem aumentado no Rio de Janeiro, talvez, até por uma 

questão de status. Mais uma vez, um dos entrevistados cariocas corrobora o ponto de vista de 

que talvez por um questão cultural, adolescentes não saiam para tomar café e interagir com 

outras pessoas. 

 

BRASIL 21: ―[...] tem uma relação, talvez, da cultura, de não ser normal um 

adolescente tomar um café... Eu conheço gente com 18, 19 anos que sai para 

tomar café hoje, mas eu acho que essas pessoas há uns 10 anos atrás não 

tomariam... Acho que o status se tornou na cultura, na mensagem...‖  

 

Isso já não acontece em Lisboa. Os jovens alfacinhas adquiriram o hábito de sair para 

tomar um café com os amigos por tratar-se de um fenômeno social, de algo que cresceram 

vendo outros agentes sociais fazerem e que foi, então, apreendido e assimilado. Sempre que 

têm uma oportunidade, reúnem-se num Café, seja porque um professor faltou à aula, seja por 

terem marcado um encontro naquele local; sem contar os que vão para fumarem um cigarro. 

 

PORTUGUÊS 7: […] comecei a tomar regularmente com os meus 15/16 

anos, quando entrei no secundário. Costumava tomá-lo acompanhado de um 

cigarro. Tomava em casa, em cafés, sempre que podia. Por exemplo, quando 

faltava um professor, à noite com amigos ou se combinasse de me encontrar 

com alguém para conversar, por exemplo. Depois do almoço, tomava sempre 

um. Há uns 3 anos deixei de fumar. Continuei a beber café, sempre que 

podia como antes, e, agora, mais ou menos a um mês, deixei de beber café 

porque sentia que me acelerava muito a batida cardíaca. 

 

É um hábito bastante presente na sociedade portuguesa. Entrevistados alfacinhas cujos 

pais não tomam café, têm o hábito de tomá-lo. Como o consumo de café está fortemente 

vinculado à rua, quem não foi influenciado diretamente pela família, acaba influenciado pelo 

meio. Os trechos a seguir refletem o peso da cultura, dos hábitos e dos costumes sobre o 

comportamento dos jovens alfacinhas como consumidores de café. 
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PORTUGUÊS 27: Todas as pessoas foram influenciadas a beber café. Se 

alguém bebe, é porque alguém bebia. Como nasci com pessoas próximas de 

mim a tomarem café, fui influenciado por elas. Os jovens tomam porque faz 

parte, é cultural. Seguem o padrão. 

 

PORTUGUÊS 37: Como grande parte dos jovens crescem a verem os pais 

fazerem isso, acabam por começar a tomar socialmente entre eles. Outros 

começam a tomar para acompanhá-los. Esse talvez seja o primeiro factor, 

depois tomam porque gostam/passam a gostar... 

 

Em suma, ninguém gosta de se sentir ―diferente‖, ―excluído‖, principalmente, os 

adolescentes/jovens. Então, se não consumiam, acabam consumindo, adotam comportamentos 

e estilos de vida, por uma questão de status, ―de afirmação‖, de não se sentirem excluídos; ou 

seja, passam a consumir café para fazerem parte de um grupo social. Desse modo, o café pode 

associar ou dissociar indivíduos com base no seu estilo e identidade, exercendo também a 

―função de socialização e dissociação‖, numa busca pela distinção social (BOURDIEU, 2007, 

p. 18). Portanto, o café surge aqui como uma questão de inclusão social.  

 

PORTUGUÊS 22: A partir do momento [em] que gostei do paladar e 

comecei a gostar daquilo, comecei a tomar. Comecei a ser normal como as 

outras pessoas. É normal na nossa sociedade tomar-se café. Acho que poucas 

são as pessoas que não tomam. Quando me ofereciam e chamavam para 

tomar um café, eu dizia que não queria; fazia papel de mal educada, já viu?! 

 

Estar ―antenado‖ com as novidades / Estar em sintonia com as novidades / Estar a par 

das novidades é condição essencial para ser incluído na sociedade. Quem não está, não 

pertence ao grupo social, sente-se ―excluído/renegado‖. Como as crianças e os jovens são 

mais sensíveis ao meio social, não gostam de se sentirem diferentes perante os demais. 

 

 

5.6 Café e hospitalidade 

 

 

Outro costume pertencente a ambas as culturas é o de oferecer café em casa quando se 

recebe visitas, como cortesia. O café tornou-se assim um mensageiro de hospitalidade. 

 

PORTUGUÊS 37: É normal oferecer-se um café quando se recebe alguém 

em casa... Faz parte da boa educação fazê-lo. Eu ofereço, as outras pessoas 

também o fazem... Além disso, é uma bebida familiar, normal tomar em casa 

em família, mas é mais comum tomar fora do lar, mesmo com familiares, e 

social..."Vamos tomar café?", "Queres café?" são expressões no nosso dia a 
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dia entre amigos e familiares. Na minha opinião, o consumo de café em casa 

até tem aumentado... 

 

BRASIL 2: ―[...] Você vai na casa de uma pessoa, vai servir um café para 

você...‖ 

 

Segundo o entrevistado carioca Brasil 13, isso é algo bem brasileiro. 

 

BRASIL 13: Lembrei agora também, acho que é bem brasileiro. Você vai na 

casa das pessoas, elas oferecem um cafezinho. E aí, muitas vezes, eu ficava 

sem graça porque eu não tomava, né?... ―Você não quer um cafezinho?‖, 

―Não eu não tomo café‖... Aí, é uma coisa, comecei a tomar... 

 

O ritual de preparar e oferecer café faz parte das duas culturas. Segundo os 

entrevistados cariocas e alfacinhas, faz parte da boa educação e é sinal de que a pessoa é bem-

vinda.  

 

BRASIL 25: Sempre gosto de ter café em casa, pra quando tenho gente, 

oferecer. Acho que isso já é normal aqui no Rio. Isso faz parte da social 

também, e gosto, no fim de semana, quando tenho convidados, fazer um café 

da manhã grande que inclui ter um café quentinho, gostosinho. Mas eu não 

sou daquelas que não vivem sem café. 

 

CARINA: O café é algo presente nas casas das pessoas... 

 

PORTUGUÊS 34: É... E por exemplo, quando se recebe alguma visita, é 

normal perguntar ―Queres café?‖, ―Queres um vinho do porto?‖...Pronto, faz 

parte do social que temos falado... 

 

Todo esse processo envolve alguns cuidados. Segundo os entrevistados alfacinhas, por 

exemplo, quando servido à mesa ou numa bandeja, estas devem estar arrumadas e cobertas 

com um paninho ou toalha branca, normalmente, bordada. O café é levado dentro do bule, 

acompanhado de açúcar e adoçante (nos dias de hoje) para que as visitas se sirvam ao seu 

gosto. É servido em xícaras de louça, acompanhadas do pires e de uma colherzinha. 

Normalmente, oferecem alguma bolacha ou biscoito como acompanhamento, e, claro, depois 

de terminarem, faz parte da boa educação perguntar às visitas se querem mais café. 
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5.7 Café e trabalho 

 

 

É curioso como o café era entendido no Rio de Janeiro. 

 

BRASIL 32: [...] meu avô falava que antigamente ir tomar café era sinônimo 

de "matar trabalho". Hoje também, mas apenas uns minutos... 

 

O café, como já foi visto antes, está presente na vida laboral dos cariocas 

entrevistados. Isso se deve à influência da cultura de consumo do café, que entende a bebida 

como um estimulante para as árduas tarefas e a rotina de trabalho.  

 

BRASIL 27: […] Tenho essa ideia na cabeça: café é igual a trabalho. Não 

necessariamente nessa ordem. 

 

Outro fator que leva os cariocas entrevistados a consumirem café no ambiente de 

trabalho é que ele ajuda a reduzir erros na execução de suas tarefas, por afastar o sono, 

principalmente, no caso de quem trabalha por longas horas ou à noite. Deve ser considerada 

ainda a pausa para o seu consumo, que permite não apenas descontrair um pouco ao interagir 

com os colegas, mas também partilhar ideias, possibilitando assim, uma melhor integração.  

 

BRASIL 31: Então, o café no local de trabalho é uma coisa interessante. Há 

um tempo, eles cortaram o café lá no quartel para cortar custos. Como 

trabalhamos com pagamento, muito número, as pessoas começaram a errar 

mais porque estávamos acostumados com aquela pausa de 10 minutos entre 

50 minutos. Isso está na legislação de trabalho aqui do Brasil. 

 

CARINA: De 50minutos em 50minutos, tem pausa de 10minutos? 

 

BRASIL 31: Quem trabalha com cálculo trabalha 50 para 10. Contadores, 

economistas etc.  

 

CARINA: Que bom.... E aí, o que aconteceu? 

 

BRASIL 31: Então, o café era aquele momento de parar pra dar uma 

respirada e esfriar a cabeça. As pessoas estavam indo pra rua pra beber café e 

ficava aquele tempo ocioso até a pessoa voltar da rua etc. Quanto às pessoas 

errarem mais, aí, não sei explicar. 

 

CARINA: Não, não, eu queria saber se voltaram a oferecer café na empresa 

por causa do baixo rendimento. 

 

BRASIL 31: Sim, o coronel viu que não valia a pena, a produção diminuiu 

muito... doideira... e voltou com o cafezinho. 
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BRASIL 5: Todos os lugares que trabalhei, acho que todos os ambientes de 

trabalho, têm um pouquinho isso; essa cultura de parar um pouquinho para 

tomar um café. Tanto que tudo que é trabalho tem a maquininha lá para 

tomar café. 

 

Também foi apontado pelo entrevistado Brasil 31, que algumas empresas vêm criando 

o hábito de servirem o café da manhã. Essa cultura, além de melhorar o rendimento no 

trabalho e o clima entre colegas, contribui para o consumo de café e dos alimentos da refeição 

mais importante do dia, muitas vezes, negligenciada sob a justificativa da ―falta de tempo‖. 

 

BRASIL 31: Lá no quartel não servem café da manhã, só esse café de 10 em 

10 minutos mesmo. Mas uma amiga falou que toma café da manhã na 

empresa onde trabalha. Falaram que é importante para a saúde e um 

investimento na vida profissional para não sentir cansaço, sonolência, até 

uma baixa de rendimento, igual a quando nos tiraram o cafezinho lá no 

quartel [risos]. 

 

 

A necessidade de utilizar o café como meio social vem ao encontro dos hábitos sociais 

dos entrevistados alfacinhas e cariocas, uma vez que a minoria dos mesmos o utiliza para 

trabalho – note-se que ―para trabalho‖ é diferente de ―no trabalho‖. Foi referido pelos 

entrevistados cariocas e alfacinhas o consumo de café ―no trabalho‖, enquanto trabalha, na 

sua sala de trabalho, em reuniões de trabalho, na sala de espera do cliente e em pausas no 

trabalho. Tais observações podem ser comprovadas nos trechos dos entrevistados cariocas 

seguintes: 

 

BRASIL 5: Tomo acompanhada...por isso é que é uma coisa meio social. 

Todo o mundo vai...‖vamos parar um pouquinho, vamos tomar um 

cafezinho...‖, aí vai todo o mundo junto. Não é nem porque você quer tomar 

café, mas é para estar todo mundo conversando...fazemos uma pausa para 

tomar um cafezinho.  

 

CARINA: O hábito de tomar café está associado à vida laboral? 

 

BRASIL 8: Sim...também. O café faz parte da rotina diária, quer seja por 

uma questão de hábito, quer seja  por gosto ou por necessidade de estímulo. 

Talvez com a entrada no mercado de trabalho as pessoas aumentem o seu 

consumo de café precisamente por necessitarem de estímulo, de se manterem 

despertos e de pequenos momentos de descontração no trabalho. 
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Como foi visto, para os entrevistados cariocas o café está associado às refeições e ao 

trabalho, estando cada vez mais presente (ou procurado estar) nas empresas, como acontece 

em cidades de outros paises, como os EUA, conforme observa o entrevistado carioca Brasil 1. 

 

CARINA: Você não tem hábito de tomar café depois do almoço, por 

exemplo? 

 

BRASIL 1: Não... há muitas empresas que estão tentando criar esse hábito. 

Aqui no Brasil ainda não tem, acho que nos EUA já tem. Um dos hábitos de 

lá... eu li ou ouvi que já se tornou uma coisa cultural, tomar um café depois 

da refeição... Aqui no Brasil ainda não tem isso, mas também já li que tem 

algumas empresas fora do país que estão entrando aqui no Brasil para tentar 

criar esse hábito nas pessoas de tomar café, principalmente, depois das 

refeições. 

 

 

5.8 O estabelecimento Café 

 

 

O Café surge em Portugal como um ponto de encontro para se estar com amigos e 

―jogar conversa fora‖. É um espaço para onde combinamos de tomar um café com alguém 

para falarmos de assuntos pessoais, corriqueiros, para fumamos um cigarro numa pausa para 

uma ―higiene mental‖, para resolver conflitos pessoais e até paquerar (como citado pelo 

entrevistado alfacinha 35). As pessoas também se encontram no Café para falar de trabalho e 

até fechar negócios, aproveitando que o local permite uma interação ―mais leve‖. 

 

PORTUGUÊS 35: É engraçado, é... ―o café é um meio de...‖. Ele é um meio 

social entre família, amigos, e também tem o outro lado... Se, por exemplo, 

duas pessoas se conhecem na internet e moram no mesmo país/cidade... para 

se conhecerem ,o que é que fazem? Combinam de ir tomar um cafezinho...É 

uma coisa mais soft, está a convidar para sair, mas, no entanto, a convidar 

para tomar um café. Se convidasse para ir à casa ou ir ao Largo de Camões 

ou assim, a outra parte já se ia sentir menos à vontade, talvez com medo... Se 

chamasse ―vamos tomar um copo?‖, já é algo mais... O café é mais soft, 

disfarça... Depois, até pode ir passear, jantar ou assim, mas o café é mais 

fácil para ter uma conversa. 

 

Isso denota que esses espaços, mesmo sendo frequentados por colegas de trabalho, não 

têm de ser associados a trabalho. Eles estão vinculados a interação social, a lazer, a momento 

de tranquilidade e de pausa nos afazeres. Isto é, são percebidos como um lugar de descanso, 

onde se sai do ambiente profissional. Porém, muitos só podem tomar café nos Cafés ou em 
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outros estabelecimentos públicos antes de entrarem no trabalho, durante o almoço ou após o 

expediente. Desse modo, se quiserem tomar café, têm de ser no trabalho, seja enquanto 

executam suas tarefas, seja ao fazerem uma pausa para tomá-lo. Essa cultura vem sendo 

adquirida pelas empresas pelos motivos já citados. O mesmo ocorre no Rio de Janeiro, como 

pode ser visto nessas declarações: 

 

BRASIL 12: No trabalho, entre uma coisa e outra....sempre tem um colega 

que te chama pra tomar um café....É a hora da pausa, hora de relaxar e de 

falar ... papear.... Acredito, como assistente social, que o café é um 

importante agregador.... Ele une as pessoas para um ―cafezinho‖. É uma 

expressão! 

 

BRASIL 9: No trabalho, geralmente, faço pausas, e converso com as pessoas 

que estiverem em pausa. Ok, vamos lá... Eu costumo tomar mais café que as 

pessoas do trabalho; então, na verdade, as duas coisas acontecem. Existe um 

momento da tarde em que todos fazem uma pausa e eu tomo café com eles. 

Geralmente, um pouco antes disso, eu tomo café trabalhando, pra espantar o 

sono do almoço. 

 

 

Foi verificado que tanto entre cariocas quanto entre alfacinhas o hábito de tomar café 

acompanhado nos Cafés está presente. Aliás, nenhum carioca disse ir tomar café sozinho 

nesse tipo de estabelecimento. Quanto a tomar café com amigos, com base nos dados obtidos, 

esse costume está vinculado aos alfacinhas, seja em Cafés durante o dia e à noite, seja em 

casa. Como foi visto, os entrevistados cariocas, por sua vez, costumam beber seu café 

acompanhados mais por colegas de trabalho – em intervalos durante o expediente e depois do 

almoço. Os resultados não poderiam ser outros, na medida em que, o lugar onde se costuma 

consumir e com quem se costuma consumir estão correlacionados. Conforme referido 

anteriormente, o lugar onde os entrevistados cariocas costumam tomar mais café é no trabalho 

e os entrevistados alfacinhas, em cafeterias. 

Todavia, nos fins de semana, alguns dos comportamentos se alteram. De acordo com 

os dados obtidos e referidos anteriormente, como o consumo de café no Rio de Janeiro está 

vinculado ao período laboral – quer seja no percurso de ida ou no próprio trabalho, ou ainda, 

tomado com colegas depois do almoço em restaurantes ou cafeterias próximas ao local de 

trabalho , nos fins-de-semana o consumo de café em casa e/ou no seio familiar aumentam. O 

mesmo se sucede com os alfacinhas por serem dias em que torna possível um maior convívio 

com entes queridos e pessoas próximas. 
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5.8.1 Diferenças e semelhanças entre cafeterias no Rio de Janeiro e em Lisboa 

 

 

Os alfacinhas e cariocas entrevistados adquiriram hábitos e costumes pertencentes às 

suas culturas ( TYLOR, 1871 apud LARAIA, 2006), quer tenha sido por influência direta ou 

indireta. Como observado na secção 5.4 (Tomar café como meio de socialização), pude 

constatar por meio das entrevistas que o chope está intrinsecamente associado ao lazer no Rio 

de Janeiro, como o café em Portugal. Outro fruto das culturas em estudo, são dois dos lugares 

onde o café pode ser consumido: botequim e Café. Assim como o Rio ficou conhecido pelos 

seus botequins, Lisboa é conhecida pelos Cafés, sendo ambos entendidos como espaços de 

convivência e de conversa fiada nas respectivas cidades.  

Ainda segundo os dados obtidos, em Lisboa, um Café não apresenta a mesma 

conotação que no Rio de Janeiro. Na capital portuguesa são entendidos como espaços 

comuns, onde pessoas se reúnem para um bate papo, enquanto degustam um café e/ou uma 

outra bebida, a qualquer momento do dia. Todavia, no Rio de Janeiro, as cafeterias estão 

associadas a sofisticação, charme, a um certo glamour. Neste caso, disponibilizam cafés de 

qualidade superior, música e decoração renomada; normalmente, proporcionam um espaço 

para tomar um café da manhã demorado e ―caprichado‖/completo, o chamado café colonial, 

visando satisfazer às exigências de qualidade e corresponder às expectativas dos clientes. No 

caso do Rio de Janeiro, é dada atenção a pormenores, como à qualidade do café e às xícaras 

onde são servidos, havendo sempre a preocupação de se oferecer um serviço diferenciado. 

Algumas cafeterias no Rio de Janeiro dispõem de wi-fi, tornando o que poderia ser um 

―breve‖ momento nesse espaço numa tarde de trabalho, caso, por exemplo, da Starbucks, 

conhecida tanto pelos cariocas quanto pelos alfacinhas, visto ter filiais nas duas cidades. 

Com base na observação e nas entrevistas, verifica-se um menor número de cafeterias 

nos bairros do Rio de Janeiro onde foram realizadas as entrevistas do que em Lisboa. O que se 

paga por um café numa cafeteria do Rio, paga um café e duas fatias de bolo nos Cafés 

―normais‖ de Lisboa.  

Evidentemente, em Lisboa também existem cafeterias com as mesmas características 

dessas cafeterias sofisticadas, mas não são os Cafés comuns encontrados em cada esquina. 

Muitas ruas apresentam vários cafés, algumas até ―porta sim, porta não‖, onde são servidos 

cafés – e não uma lista diversa de cafés – ou uma simples água, refrigerantes, bolos, 

croissants, salgados, sorvetes, batatas fritas de pacote, cigarros entre outros produtos. Alguns, 
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recentemente, também começaram a vender pão e/ou a servir refeições (pratos executivos). À 

noite, as pessoas quando não optam por um café, também conseguem encontrar cerveja nesses 

estabelecimentos.  

Assim, um Café em Lisboa é tudo isso: cafeteria/pastelaria, ―restaurante‖ e ―bar‖. Em 

Lisboa, é normal as pessoas irem todos os dias ao Café, permanecerem um pouco de tempo 

conversando, vendo televisão, fumando, lendo jornais ou revistas (que alguns 

estabelecimentos disponibilizam) ou um livro que levem consigo.Isto é, tomam seu cafezinho 

e permanecem por mais algum tempo sem pressa; em outras palavras, sem muito 

compromisso. Como isso é comum, ninguém estranha, nem mesmo o dono. Sabe que é 

normal você pedir um café, um bolo ou outra coisa e ficar lá mais uns minutos ou até horas. 

Ao levar em conta essas diferenças culturais, posso dizer que em Lisboa o prazer de 

simplesmente ir a uma cafeteria parece ser maior do que no Rio de Janeiro. 

 

PORTUGUÊS 1: Olha...as pessoas tomam sentadas na mesa lá dentro ou na 

esplanada. As pessoas gostam de tomar café na esplanada, normalmente 

estão acompanhadas, apanham sol, conversam um pouco, veem as pessoas 

passar... Mas também dá para tomar café no balcão. Por exemplo, as pessoas 

vão lá, tomam café, comem um croissant... Mas sabes, a Cada Suiça era e é 

uma pastelaria muito frequentada, famosa...Mas agora não é apenas 

pasteleria...também é restaurante e gelataria. 

 

CARINA: Ahhh... Marcar de ir tomar café como quem marca tomar chope, 

não fazem...(risos) 

 

BRASIL 31: (risos) Eu, não. 

 

CARINA: Do tipo "vamos tomar um café?" e aí aproveitam para conversar e 

tal... 

 

BRASIL 31: Mas tem muita gente que faz isso, não sei. O carioca normal, 

quando sai do trabalho, não pensa em café com amigos, pensa em uma 

cervejinha com amigos. Eu acho que é assim... 

 

CARINA: E no fim-de-semana? 

 

BRASIL 31: Continuo na cervejinha... (risos) 
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5.9 Café e identidade 

 

 

―Cultura é um sistema de símbolos e significados [...]‖ (SCHNEIDER, 1977 apud 

LARAIA, 2006, p. 63). Desse modo, ―estudar a cultura é, portanto, estudar um código de 

símbolos partilhados pelos membros dessa cultura‖ (LARAIA, 2006, p. 63). A partir do 

momento em que a cultura e o consumo passam a ser tratados conjuntamente, o consumo 

passa a ser entendido como uma rede de significados, deixando de ser observado como algo 

racional; ou seja, é mais que comprar (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). Os significados 

intrínsecos aos bens de consumo levam a afirmar que o consumo é cultural.  

Todas as formas de consumo são culturalmente específicas (SLATER, 2002). 

Seguindo esse raciocínio, as pessoas, quando vão ao Café e querem consumir um café, não 

bebem ―uma bebida‖; bebem um café. Por sua vez, esse café não é simplesmente ―bebido‖, 

mas bebido como ―café da manhã‖, ―complemento à refeição‖, ―pausa‖, ―convívio‖. Formas 

de consumo produzem e reproduzem cultura, modos de vida, relações sociais e identidades 

(SLATER, 2002). Dessa forma, a sociedade tanto ajuda a moldar o consumo como é moldada 

por ele.  

Estamos inseridos na sociedade, compartilhando dos mesmos produtos que os demais. 

Consumimos e vivemos com base em escolhas do que vemos e vivenciamos, e 

consequentemente modificamos os atos. Isto porque somos classificados de acordo com o que 

consumimos. Desse modo, as pessoas consumidoras de café podem ser classificadas como 

essencialmente adultas, urbanas, ativas, com trabalho intelectual e, até mesmo, fumantes. 

 

BRASIL 13: Acho que as pessoas ativas, que trabalham, que têm trabalho 

mais mental, pessoas que trabalham mais num escritório, numa coisa assim, 

que trabalham com papelada, têm mais perfil de quem gosta de café... 

 

BRASIL 16: Pessoas que gostam de conversar, fumantes. É apenas uma 

constatação, pois vejo que muitos fumantes bebem café. Pessoas que gostam 

de estar sempre ligadas, pessoas extrovertidas. 
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5.9.1 ―Bica‖ – identidade portuguesa caindo em desuso 

 

 

―Bica‖ é a expressão utilizada em Lisboa para se referirem ao café expresso. Quando 

se pede uma ―bica‖, é servido então um café expresso. O café é tirado nas máquinas de 

hotelaria e servido numa xícara. É um termo tradicional que significa ―Beber Isto com 

Açúcar‖, tendo sido o slogan criado quando o expresso começou a ser comercializado na 

Brasileira  cafeteria em Lisboa  e não agradou aos lisboetas. Teve tanto sucesso que se 

manteve até os dias de hoje. Pedir um café usando esse termo é parte da identidade dos 

alfacinhas. No entanto, a julgar pelas entrevistas, a expressão parece estar caindo em desuso.  

 

CARINA: Quando vai ao Café, como é que pede um café? 

 

PORTUGUÊS 22: "Uma bica" ou "Um café". 

 

CARINA: É comum as pessoas usarem a expressão "bica"? 

 

PORTUGUÊS 22: Humm... Normalmente, pedem "um café" ou "uma 

italiana"... "bica", não tanto... Julgo que seja uma expressão usada pelos mais 

velhos. Hoje em dia, os jovens já não a usam... 

 

CARINA: Considera que a expressão "uma bica" está a cair em desuso? 

 

PORTUGUÊS 22: Sim... Acho que sim. 

 

Hoje, as pessoas vão ao Café e simplesmente pedem ―um café‖ ou, ―uma italiana‖ – 

mais curta que a ―bica‖ normal, concentrando ainda mais o sabor intenso do café expresso.  

 

CARINA: Quando vai ao café, como é que pede? 

 

PORTUGUÊS 35: ―Quero um café‖. 

 

CARINA: Não dizes, ―quero uma bica‖? 

 

PORTUGUÊS 35: Não... 

 

CARINA: E como é que as pessoas pedem um café? 

 

PORTUGUÊS 35: Se fores ao Porto, podem um cimbalino. Aqui, em Lisboa, 

já ouvi pedirem uma bica, um café, uma italiana... 

 

CARINA: Mas entre o termo ―bica‖ ou ―café‖, qual é que acha que é mais 

utilizado? 

 

PORTUGUÊS 35: Quero um ―café‖. 
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CARINA: Então acha que se está a perder o hábito de pedir ―uma bica‖... 

 

PORTUGUÊS 35: Está... Os mais velhos é que usam essa expressão; os mais 

novos pedem mais ―um café‖. 

 

A expressão ―bica‖ surge associada aos mais ―velhos‖. É utilizada por estes quando 

vão ao Café e pedem um café ou, para se referirem ao ato de ir ao Café tomar um café.  

 

CARINA: Como é que pede um café quando vai ao Café? 

 

PORTUGUÊS 36: ―Uma italiana‖. 

 

CARINA: E as outras pessoas, como é que pedem? Já reparou nisso? 

 

PORTUGUÊS 36: Antigamente as pessoas pediam mais ―uma bica‖. Acho 

que agora pedem mais ―um café‖. A 'bica―está a cair em desuso; eu acho que 

sim... Até mesmo o empregado, quando vai à mesa, pergunta ―quem quer 

café?‖. Se eu estiver acompanhada, normalmente, peço ―são não sei quantos 

café e um café curto‖. Se estiver sozinha, ―é uma italiana‖... Estava aqui a 

pensar no caso dos meus pais... Eles dizem ―vamos à bica‖, mas chegam ao 

Café e pedem ―um café...‖. 

 

Hoje, os jovens pedem simplesmente ―um café‖/‖um cafezinho‖. 

 

CARINA: Como é que pede um cafezinho quando vai ao Café? 

 

PORTUGUÊS 11: Como vou com a minha esposa peço "são dois cafés, por 

favor". 

 

CARINA: Não pede "duas 'bicas'"? 

 

PORTUGUÊS 11: Às vezes. É conforme... 

 

CARINA: E as outras pessoas usam essa expressão? 

 

PORTUGUÊS 11: Olha filha, acho que já não tanto... Eu vejo pelos meus 

netos. Quando vamos todos ao café, eles pedem "um café". Um dos meus 

netos morava conosco, e quando ia ao café com amigos, ele dizia: "vou 

tomar um café". 

 

CARINA: Hummm... Está bem... Eu também não peço ―uma bica‖... Se 

peço, nem me apercebo, está tão intrínseco... 

 

Em alguns estabelecimentos, os funcionários ainda usam essa expressão quando o 

cliente pede um café. É um hábito enraizado na cultura portuguesa que muitos fazem questão 

de manter, principalmente, os estabelecimentos mais tradicionais, de forma a estabelecerem o 

seu consumo como meio de identidade dos consumidores, diferenciando-os dos demais 
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consumidores de café nas outras cidades. Isso corrobora Campbell (2001), Douglas e 

Isherwood (2004) e McCracken (2003) quando afirmam que os bens agregam fatores de 

identificação e de diferenciação através do seu consumo. 

 

CARINA: Quando vais ao Café e queres tomar um café, como é que pedes? 

 

PORTUGUÊS 37: "Um café, por favor". 

 

CARINA: Não pedes uma ―bica‖? 

 

PORTUGUÊS 37: Não... Acho que nunca pedi ―uma bica‖... A minha mãe é 

que às vezes usa essa expressão; outras vezes também pede ―um café‖... 

 

CARINA: E as pessoas em geral? 

 

PORTUGUÊS 37: Hoje em dia, ―um café‖... Está logo associado ao 

expresso, à bica... Quando pedimos um café no Café, já servem ―uma bica‖. 

As pessoas tipo com idade dos meus pais, acho até que mais velhos, é que 

pedem mais ―uma bica‖; os jovens não... Em alguns estabelecimentos, 

quando pedimos um café, o senhor diz "sai uma bica", gritando para o 

balcão... mas não é tão comum... É mais em restaurantes mais ―populares‖, 

marisqueiras, alguns cafés... 

 

 

5.9.2 Café e identidade masculina vs feminina 

 

 

Nesse ponto, o consumo de café foi abordado no que diz respeito ao enquadramento 

de homens e mulheres.  

 

Tomar café sempre foi entendido como um hábito culturalmente masculino. 

 

PORTUGUÊS 27: Vamos ver isto sob a óptica cultural: da mesma maneira 

que a rainha da Inglaterra toma o chá das 5h e as mulheres antigamente 

bebiam o chá das 5h. Isto é uma coisa culturalmente masculina, onde os 

homens da alta sociedade, a seguir ao almoço, fumavam o seu charuto e 

bebiam o seu café e iam para a sala ao lado, quando se retiravam... Este 

hábito era um pouco cultural da Europa, da classe mais alta. 

 

Entretanto, foram verificadas algumas contradições em relação a esse aspecto. Um 

entrevistado carioca do sexo masculino expressou isso de uma forma até ―exagerada‖, ao 

mesmo tempo em que atribuía esse ritual ao universo feminino. 
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CARINA: Combinar tomar café com amigos, nem pensar né? (risos) 

 

BRASIL 32: Não! Pode ser para um chope, um suco, mas um café é quase 

gay!!! 

 

Inicialmente, um hábito masculino, particularmente, dos homens intelectuais, com as 

mudanças ocorridas ao longo do tempo,   entre elas a generalização do trato social  as 

mulheres adquiriram esse hábito e passaram a consumir café na rua. No entanto, em alguns 

lugares esse hábito ainda não é muito popular, especialmente, no universo feminino, sendo 

encarado de forma pejorativa. 

 

PORTUGUÊS 34: Nunca me questionei sobre isso, mas...as únicas pessoas 

que conheço que não bebem café são do interior do Norte. Não sei se é por 

serem de terras menores... Nos Açores, a minha prima não tinha Nespresso 

em casa; então, não sendo Nespresso, preferia ir tomá-lo à rua. É curioso, lá 

não é muito popular tomar café na rua, especialmente, as mulheres. À noite, 

então, é só homens. Tem ainda aquela mentalidade crítica...‖Ah! Tá sempre 

no café‖, ―Aquela não faz nada‖ etc... Há uma associação ainda negativa de 

ir tomar café à rua.  

 

No Rio de Janeiro também se verifica uma imagem negativa associada às mulheres 

que estão sempre na rua e tomando café. No entanto, isso ocorre em relação aos botecos, pois 

ir tomar café em cafeterias denota um certo requinte. Por exemplo, o café servido nas 

cafeterias cariocas é de qualidade superior e é acompanhado por um copo d‘água com gás e 

um biscoitinho, enquanto o café tomado nos botequins é o chamado ―cafezinho‖ apenas, 

muitas vezes, de qualidade inferior, preparado sem qualquer cuidado especial. 

 

Segundo a entrevistada Português 20, as mulheres gostam e consomem mais café que 

os homens na rua, porque além de ser característico das mulheres transformarem um simples 

encontro numa ida ao Café, elas recorrem ao café para não consumirem outro tipo de bebida, 

como as bebidas alcoólicas. 

 

PORTUGUÊS 20: Eu acho que as mulheres gostam mais. Acho que as 

mulheres bebem mais que os homens porque eles são capazes de beberem 

outras coisas. Eles, tanto de manhã como à noite, são capazes de beber uma 

cerveja ou um whisky, e nós baseamo-nos num café para não consumirmos 

álcool. 
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Tomar café é um momento de união e tomá-lo fora de casa é, cada vez mais, para o 

universo feminino, um momento de prazer, de descontração, propício para se encontrar com 

amigos.  

 

 

5.9.3 Café e maturidade 

 

 

Como já foi visto anteriormente, consumo é um fenômeno exclusivamente cultural, na 

medida em que os bens de consumo chegam aos seus consumidores repletos de significados 

culturais que podem denotar diferentes status sociais e estilos de vida (McCRACKEN, 2003). 

Durante a coleta de dados, o café foi sempre associado aos mais velhos, como bebida de 

―adulto‖. 

Segundo o entrevistado Brasil 3, o consumo de café aumenta, não por ser uma bebida 

de ―adulto‖, mas porque 

 

 BRASIL 3: [...] quando ficamos mais velhos, ficamos mais adeptos a rituais 

 

Porém,  para o entrevistado Brasil 2, as pessoas mais velhas tomam café não só por 

gostarem da bebida, como também, pelo hábito de tomá-la. 

 

BRASIL 2: [...] As pessoas mais velhas tomam porque já é um hábito, 

gostam. 

 

A entrevistada Brasil 30, já avó, vem corroborar com os entrevistados anteriormente 

mencionados ao referir que costuma sair para tomar café com as suas amigas e que esse é um 

hábito dos mais velhos.  

 

CARINA: Em Portugal, as pessoas combinam tomar café como meio para 

conviverem... Aqui não vejo muito os jovens fazerem isso... Marcam mais de 

tomar um chope... Os adultos fazem? 

 

BRASIL 30: Eu mesma saio para tomar. Ultimamente a gente tem saído 

mais para almoçar. Mas tenho quatro amigas, que telefonavam ―Vamos 

tomar um café?‖ à tarde, no lanche... Tem o café colonial, que eu adoro. 

Geralmente, são os mais velhos que saem, tomam café e conversam... Assim, 

à tarde. 
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O entrevistado Português 33 tem o mesmo ponto de vista: 

 

PORTUGUÊS 33: Maturidade. Talvez, no sentido de ser um ato social de 

muito significado em Portugal. As pessoas sentarem-se e tomarem café é 

uma forma de convívio, geralmente, adoptado pelos adultos. Os jovens, em 

geral, não têm tanto esse hábito de irem tomar um café, de convidarem para 

tomar um café, e os adultos já o fazem. Acho que é um hábito menos 

enraizado entre os jovens adolescentes como partilha social... como ato 

social... Entre os adultos é mais. 

 

Esse foi um dos motivos apontados pelos entrevistados alfacinhas para o consumo de 

café entre/pelos jovens: ―Sentirem-se mais velhos‖. 

 

PORTUGUÊS 16: Já que é um hábito comum entre os adultos, talvez, os 

jovens iniciem o consumo de café para se sentirem mais velhos, mesmo que 

não tenham consciência disso... Para parecerem ―fixes‖; como ―todos‖ 

fazem... 

 

PORTUGUÊS 28: É o entrar no café, pedir um café e fumar um cigarro. Eu 

não fumo, não sei se é isso, mas o café era. Nós já íamos ao Café beber café 

ainda adolescentes... Ir ao Café tomar café e conviver um pouco é "coisa de 

crescidos"; então, nós ficávamos com essa sensação, sentiamo-nos mais 

velhos. 

 

PORTUGUÊS 35: Quando vais a Cafés, vês que a grande maioria das 

pessoas que está lá a tomar tem mais de 17/18 anos... referindo-me às 

pessoas que vão lá, bebem um café e vão-se embora... Os mais novos não 

fazem isso. Ficam lá sentados a conversar... Querem se sentir mais velhos, 

que são importantes, que sabem o que querem. Dá-lhes um certo status; 

então, tomam um cafezinho... Inicialmente, tomam mais pelo acto social em 

si e por tudo isso que acabei de dizer, do que pelo gosto pelo café 

propriamente dito. 

 

Conforme já foi dito, as crianças, por vezes, querem tomar café para se sentirem e 

parecerem mais velhas.  

 

PORTUGUÊS 31: Eu hoje vejo a minha neta que gosta de café. Enquanto 

que os outros tomam café, ela bebe o tal café de cevada. Fica muito feliz e 

sente-se adulta. Ela não pensa isso, não está consciente disso. 

 

Trata-se de uma mensagem passada pela mídia. É o caso de um comercial exibido na 

televisão em que uma mãe diz a filha, uma criança, que irá colocar um pouco de café no leite 

porque esta já está crescidinha. Esse anúncio reflete o significado de ser ―mais velho‖ 

associado ao café, significado transmitido do mundo para o bem e deste para o consumidor 
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através de um ritual de consumo. Essa situação se assemelha a um ritual de passagem para a 

fase ―adulta‖, embora, não possa ser considerada como tal. 

 

PORTUGUÊS 17: Até porque quando se começa a consumir antes dos 18, os 

familiares referem isso e começam a dizer que já somos ―crescidos‖. O 

início do consumo de café marca uma transição na vida adulta. 

 

Outro ponto observado foi a associação do café aos adultos estar em consonância com 

a sensação de maturidade. 

 

PORTUGUÊS 6: Qualquer miúdo se sente "maior" por beber café, porque é 

um hábito associado aos mais velhos.  

 

CARINA: Acha que o consumo de café está associado à sensação de 

maturidade? 

 

PORTUGUÊS 6: Desde crianças que vemos os nossos pais a tomar; então, 

quando começamos a tomar também, ir ao café com amigos e tal, sentimo-

nos mais maduros..."maiores". 

 

CARINA: Acha que o consumo de café está associado à sensação de 

maturidade? 

 

PORTUGUÊS 36: Tal e qual como o cigarro. É uma forma de mostrarmos 

que já somos mais crescidos nessa idade. Acho que todos os adolescentes, 

quando se querem afirmar um pouco na sua adolescência, e se querem sentir 

um pouco mais velhos, tomam café porque é uma bebida associada a adultos 

e não a crianças. Então, acho que sim. Acho que está associado. 

 

CARINA: E os seus amigos? O que acham disso?  

 

PORTUGUÊS 36: Também bebem... e devem gostar, porque tomam... É tal e 

qual como eu; é uma questão cultural. Estava a pensar no caso da minha 

filha. Acho que, muitas vezes, o meio em que as pessoas convivem tem 

influência. Ela não tomava e os amigos tomam/tomavam. As pessoas 

sentem-se um pouco ―excluídas‖ por não tomarem... Acabam por tomar. 

 

Também foram constatadas opiniões contrários, pelo fato do café ser uma bebida tão 

presente nas duas sociedades aqui abordadas. 

 

BRASIL 28: Ahahah... Acho que não... Tomar café sempre foi como comer 

arroz com feijão... Algo cultural do brasileiro. [comentando sobre o consumo 

de café associado à maturidade]. 
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5.10 Paralelo entre o consumo dos diversos tipos de café no Rio e em Lisboa 

 

 

Depois da água, acredita-se que o café seja a bebida mais consumida pelas pessoas 

(ABIC, 2010), independentemente da cor, sexo, raça, classe social ou religião. Salvo raras 

exceções, os entrevistados declararam intenção de continuar a consumir a bebida. 

 

BRASIL 4: Não visualizo um estereótipo. Acho que, depois da água, aqui no 

Brasil, é a bebida mais democrática!!! Todos bebem, independente de raça, 

cor, sexo, religião ou classe social. 

 

Para Kotler (2000), cultura é um processo de aprendizagem, o determinante de maior 

importância no que diz respeito ao comportamento e às preferências das pessoas. Segundos os 

entrevistados, como resultado da cultura, o expresso é o café preferencial do consumidor 

português, ao passo que, o ―cafezinho‖ era e continua sendo o preferido pelos cariocas. 

 

BRASIL 21: Não gostava de café, principalmente, aqui no Rio. Tinham o 

hábito muito grande de cafezinho, que eu não suporto; acho ruim. Até hoje 

eu acho ruim; não consigo tomar.  

 

 

O mercado oferece uma grande variedade de marcas de cafés para todos os gostos. 

Contudo, essa diversidade de tipos e procedências não agrada a todos. Alguns cariocas, como 

as entrevistadas Brasil 11 e Brasil 30, disseram não tomar o melhor café, o qual seria 

exportado. Entrevistados alfacinhas que estiveram no Brasil ou que receberam café brasileiro 

de presente declararam-se insatisfeitos com o produto, na sua avaliação, muito aquém do que 

esperavam, levando em conta tratar-se de um café procedente de um dos maiores produtores 

do mundo. Esses entrevistados consideram o café consumido em Portugal de melhor 

qualidade e mais saboroso do que o experimentado no (ou recebido do) Brasil.  

 

PORTUGUÊS 4: Tem um sabor agradável, é forte e espesso. Por exemplo, 

gosto do Delta porque não tem gosto a queimado. Não gosto do café 

brasileiro porque achei muito fraco. Fiz intercâmbio no Rio de Janeiro, e 

quando tomava café expresso lá não me sabia tão bem como aqui em 

Portugal, porque não é tão concentrado e a chávena, mesmo sendo expresso, 

vem muito cheia e aguada. 

 

PORTUGUES 35: Até te digo mais, eu já estive no Brasil e todos os cafés 

que lá bebi soberam-me extremamente mal. Até mesmo em Espanha, o sabor 

é diferente. 
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CARINA: Mas que café é que tomou lá no Brasil? 

 

PORTUGUÊS 35: Daquele café que servem no restaurante, que quando vais 

ao restaurante tem lá a cafeteira para te servires... 

 

CARINA: Ah, esse é o ―cafezinho‖... 

 

PORTUGUÊS 35: Não presta... Bebi um café expresso... É assim... 

visualmente, é igual ao nosso café, mas em termos de sabor e de ser forte, 

era uma coisa que não prestava para nada... 

 

CARINA: E onde é que bebeu esse? 

 

PORTUGUÊS 35: Bebi num centro comercial. E também tomei no 

aeroporto. Quando cheguei a Minas Gerais, tomei no aeroporto e também 

não me soube bem... Ou é fraco ou de qualidade inferior... Não estava tão 

bem tirado como aqui... Senti bastante diferença no sabor e fiquei bastante 

desiludido, porque supostamente fui para o paraíso do café... Não sei se as 

outras pessoas têm a mesma percepção que eu, mas a minha primeira 

impressão foi extremamente negativa. Todos os que experimentei lá, ficaram 

muito aquém dos que estou habituado a beber cá... 

 

O café vem ganhando cada vez mais popularidade, sendo relativamente barato e o seu 

acesso, disponível a todas as classes sociais (como visto na seção 5.3.2). Porém, com base nas 

informações levantadas, há uma diferenciação quanto ao tipo de consumo entre as distintas 

classes sociais.  

 

Como já referido, procurando satisfazer as necessidades do consumidor, foram criadas 

novas máquinas de café expresso, que todo mundo quer ter por influência do marketing. Por 

exemplo, há um comercial da Nespresso com o ator George Clooney que procura apresentar 

esse café como ―único e intenso‖, associando a ideia de charme e luxo às máquinas (de 

cápsulas), que estão na moda. Com a proliferação dessas máquinas, aumentou o consumo de 

café expresso, o qual, entretanto, não é acessível a todas as classes sociais, por seu elevado 

preço e, sobretudo, pelo das máquinas. 

Ao observarmos as respostas dos entrevistados, além de preferidos, os tipos de café 

mais consumidos foram o café expresso em Lisboa, a referida ―bica‖, e o ―cafezinho‖ no Rio 

de Janeiro, seja por uma questão de hábito, de cultura, de preferência ou de disponibilidade, o 

que não significa que não estejam abertos a novas experiências quanto ao consumo de um 

novo produto/tipo de café. 

 

CARINA: Qual o tipo de café mais consumido em Portugal, nomeadamente 

Lisboa? 
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PORTUGUÊS 36: Expresso, sem dúvida nenhuma... 

 

CARINA: Mas você acha que as pessoas gostam de tomar café? 

 

BRASIL 30: Ah, eu acho. 

 

 

CARINA: Mas é o dito cafezinho ou acha que já tomam bastante expresso? 

 

BRASIL 30: Olha, eu acho que já tomam bastante expresso. Mas o que acho 

mais, mesmo, é o cafezinho... Esse expresso também tem pouco tempo... A 

gente, geralmente, não tinha expresso, não, tinha essas máquinas. Era tudo 

café coado mesmo...  

 

CARINA: Mesmo nos restaurantes? 

 

BRASIL 30: É... Acho que ainda existe hoje. Tem aquelas máquinas que 

você coloca o pó ali e a água fervendo... 

 

CARINA: As máquinas de café expresso também não haviam nos 

restaurantes?  

 

BRASIL 30: Ah, eu acho que não. Há muito tempo, não... 

 

CARINA: O cafezinho... Acha que é normal tomar em casa, que todas as 

famílias tomam...? 

 

BRASIL 30: Ah, com certeza! É normal... É uma coisa que quando recebe 

alguém em casa é ―Quer um cafezinho?‖ 

 

CARINA: Mais do que chá? 

 

BRASIL 30: Mais do que chá... Você fala com alguém: ―Vamos tomar um 

cafezinho‖. Chega alguém em casa: ―Ah, espera aí! Vou te dar um 

cafezinho‖... Normal um cafezinho. 

 

CARINA: Mesmo em casa, tomar em família, também é normal? 

 

BRASIL 30: É... Aí, o café à tarde, botar o café na mesa... Eu é que tenho 

esse costume de tomar à noite. Eu prefiro café em vez de jantar... Mas de 

manhã e à tarde é café... Café na mesa. 

 

Entrevistados de ambas as cidades tiveram a mesma opinião em relação ao maior 

consumo de café no inverno por ser uma bebida quente, proporcionando sensação de conforto 

e aconchego nos dias mais frios. 

 

PORTUGUÊS 21: Tenho mais prazer nos dias de inverno; sabe-me mesmo 

bem... A chuva e o café... Melhor que no verão. 
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Descafeinado é outro tipo de café mencionado pelos consumidores entrevistados. 

Normalmente, optam por este à noite, alegando que o café comum tira o sono. 

 

PORTUGUÊS 4: […] À noite, por vezes, tomo descafeinado se não me deitar tarde. 

 

Foi observado que parte dos consumidores misturam leite ao café, consumido no café 

da manhã e/ou no lanche, acompanhado de algo para comer. Nessas horas, alguns 

entrevistados só gostam de café desse jeito.  

Adiante, tabela 3 possibilita uma melhor compreensão de como o café é consumido 

pelos entrevistados, relacionando os tipos de café que alegam consumir a cada uma das 

nacionalidades em questão . 

Em resumo, o café com leite é mais consumido no café da manhã e no lanche; 

enquanto o expresso é mais consumido depois do almoço. Comparativamente aos cariocas, no 

café da manhã dos lisboetas predomina o café simples. Cabe ressaltar que entre alfacinhas é 

menos frequente a associação entre café e café da manhã do que entre cariocas, embora 

aqueles costumem tomar mais café simples pela manhã do que estes. Quanto ao expresso, é 

mais consumidos pelos cariocas do que o ―cafezinho‖, porque estes só tomam café fora de 

casa, normalmente, após as refeições ou no local de trabalho. É o tipo de café disponível e 

mais forte, que, segundo os entrevistados do Rio de Janeiro, tem no seu efeito estimulante 

(que ―desperta‖, ―tira o sono‖) um dos principais motivos para seu consumo. 

 

Tabela 3 – Cafés consumidos pelos entrevistados 
Fonte: elaborado pela autora. 

CAFÉS CONSUMIDOS   N.º BRASILEIROS N.º PORTUGUESES

CAFÉ COM LEITE 14 6

GALÃO 0 3

MEIA DE LEITE 0 1

PINGADO 2 0

CAFÉ COM LEITE EM PÓ 1 0

CAFÉ SOLÚVEL 0 1

CAFÉ EXPRESSO 24 32

CAFÉ DE FILTRO/COADO/ 'CAFEZINHO' 21 3

DESCAFEÍNADO 0 3

FRAPPÉ 1 0

GAROTO 0 1

CAFÉ LATTE 1 0

MACHIATTO 1 0

CAPPUCCINO 9 8

ABATANADO 0 1

CARIOCA 2 0

MOCHA 0 1
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As novas máquinas de cápsulas podem ser apontadas como outro motivo. Como dito 

anteriormente, verificou-se um aumento do consumo de café expresso em casa devido a essas 

novas e modernas máquinas que entraram no mercado. Hoje, particularmente, a Nespresso 

oferece cafés especiais, de boa qualidade, que podem ser tomados em casa pelas pessoas que 

adquiriram a prática e moderna máquina de alta tecnologia e designer inovador, satisfazendo 

as necessidades dos consumidores cada vez mais exigentes.  

No que diz respeito aos cafés consumidos pelos alfacinhas, é nitida a diferença entre 

eles e o café que sobressai nas suas preferências independentemente do lugar onde é tomado, 

é o café expresso. E, embora o consumo de café em casa também tenha aumentado em 

Portugal devido às novas máquinas, o consumo na rua continua sendo marcante na vida dos 

lisboetas. Não abrem mão de tomar uma ―bica‖, de preferência, com uma companhia 

agradável. 

O cappuccino, o terceiro tipo de café mais consumido – café com leite não é um tipo 

de café e sim, um derivado, normalmente preparado com café de filtro , surge na maioria das 

vezes associado a momentos de lazer e ao lanche por ser um café especial, consumido na 

companhia de pessoas próximas. 

 

Aqui, já foi observado que a bebida preferida e os hábitos de consumo associados são 

fruto da cultura de uma dada sociedade. Em algumas delas, o chá é o eleito. Todavia, nas 

sociedades focadas neste estudo, o café é, sem dúvida, uma bebida bastante presente no 

cotidiano. 

 
PORTUGUÊS 21: Acho que qualquer pessoa gosta. Também há um pouco 

dos hábitos de onde vivemos. Por exemplo, os países do Leste têm mais o 

culto do chá. Aqui, temos mais o culto do café. Talvez, no passado, daí eu ter 

começado a tomar café mais tarde, havia o culto do chá, 'tás a ver?... Há uns 

50 anos atrás, tomava-se chá ao lanche; ao pequeno-almoço era café com 

leite. À tarde, tomava-se chá com aromas. Tomava-se o chá príncipe, por 

exemplo. O gênero de vida influencia os hábitos.  

 

CARINA: Acha que o padrão, os modos de vida influenciaram o hábito de 

consumo de café? 

 

PORTUGUÊS 21: Sim. Hoje, quem bebe chá... Beber um chá... Como te hei 

de explicar?... É outra camada social. As pessoas mais práticas, que 

trabalham, bebem café no seu dia a dia. Não quer dizer que essas mesmas 

não vão tomar um chá, que não possam tomar esse chá... ‖Vamos tomar um 

chá‖... Mas não é muito habitual para nós... Se calhar, toma-se mais chá em 

casa ou nas tais casinhas de chá... Vais a Sintra, tomas um chá, comes um 
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bolinho... Em Sintra, é tradicional. Durante o fim de semana, tomam um chá 

para relaxar; durante a semana, tomam café porque é mais funcional. 
 

BRASIL 19: Hoje em dia, quase que não tem mais. Antigamente, era um 

hábito, quase coisa de etiqueta dos restaurantes, aqui no Brasil. Depois do 

jantar, mesmo que você não comesse sobremesa, eles davam um cafezinho 

filtrado, não expresso, gratuito. Não entrava na conta. Eles levavam o café 

para a mesa. Não é como agora, em alguns restaurantes self-service, por 

exemplo, onde têm a garrafinha térmica. Depois de um tempo, quando 

entraram as máquinas de expresso no Brasil, aí é que começou a se cobrar... 

Aí, tinha uma época [em] que se dava o café normal; às vezes chamavam de 

carioquinha, quer dizer, carioquinha chamavam em São Paulo. Davam um 

cafezinho e, aí, começaram a perguntar se queria expresso, e começou a ser 

pago. Aí, acabou o cafezinho e ficou só o expresso. Então, eu aprendi... Eu 

tive o hábito de tomar café e de tomar café depois da refeição no restaurante. 

Muito raramente, eu me lembro, do meu pai pedindo para a empregada fazer 

um café para ele tomar depois do jantar. 

 

Os energéticos, coca-cola e outras bebidas que poderiam substituir o café, no que 

tange ao efeito estimulante por ele proporcionado  ou o chá como bebida saudável e 

funcional , poderiam alterar o comportamento de consumo de café. No entanto, o café 

continua a manter uma posição invejável na preferência dos consumidores.  

É o passar pela porta e sentir o cheiro... Independentemente do tipo, café é sempre 

café. É ―insubstituível porque não há sensação melhor‖  Português 35. Um sabor 

inconfundível, um prazer que se toma e se sente. Segundo o entrevistado Brasil 7: ―O café me 

aquece, me dá uma incrível sensação de prazer, me sacia‖.  

 

Nesta seção, entre outros pontos, foi abordado o movimento do significado do mundo 

culturalmente constituído para o bem de consumo café, através do sistema de moda e 

publicidade. através da moda e da publicidade. Na seção 5.13 serão abordados os rituais de 

consumo os quais são os instrumentos de transferência de significado dos bens para os 

consumidores individuais. Na seção 5.13, serão abordados os rituais de consumo que são os 

instrumentos de transferência de significado dos bens para os consumidores individuais. / Na 

seção 5.13, serão abordados os rituais de consumo, os quais são instrumentos de transferência 

de significado dos bens para os consumidores individuais. 

 

 

 

 

 



 98 

5.11 Motivações do consumo de café 

 

 

Nesta seção, analisaremos quais os desejos e motivações do consumidor em relação ao 

café e como tais desejos e motivações se refletem nos rituais associados ao consumo desse 

bem. Será observado como o consumidor se sente ao tomar café e também quando e/ou em 

que circunstâncias ele alega jamais fazê-lo. Já mencionadas ao longo deste estudo, tais 

circunstâncias serão agora referidas sucintamente. As razões para os ―não consumidores‖ não 

tomarem café ou para alguns consumidores terem diminuído o seu consumo também serão 

indicadas.  

 

Há entrevistados que começaram a tomar café por influência da família (direta e 

indireta) e de outras pessoas próximas; outros, porque comiam balas de café (drágeas de café). 

De certa forma, qualquer que seja a influência, a razão decisiva é de ordem social e cultural. A 

mídia  através da publicidade e da moda  também é tida como influenciadora, incluídas as 

telenovelas brasileiras, como acredita a entrevistada Português 34. 

 

Quando perguntados por que costumam tomar café, os entrevistados cariocas e 

alfacinhas mencionaram tomar por hábito/estar acostumado, hábito este proveniente 

hábito/tradição familiar e/ou social. Os alfacinhas entrevistados comentaram ainda que 

costumam tomar café para acompanharem o cigarro, o que demonstra mais uma vez a 

associação entre café e cigarro para os mesmos. Em casos ―mais graves‖, alguns entrevistados 

referiram tomar café por vício ou dependência.  

Aspectos ligados ao prazer também foram evidenciados, até por ser um dos principais 

motivos para consumo. As pessoas disseram gostar de café, por ter sabor e aroma agradável, 

por ser uma bebida que faz com que se sentam bem, por deixar um sabor bom na boca ou por 

puro deleite. Todo o ritual de preparo do café, da xícara, o aroma do café pronto a tomar, 

representam para alguns entrevistados uma sensação de prazer.  

Devido ao seu efeito estimulante e revigorante por causa da cafeína, funciona como 

energético, tira o sono, permite ―curar bebedeira‖ e não ter dor de cabeça (causadas 

particularmente pelas ditas cefaleias do café ou por ter pressão baixa). Serve também para 

proporcionar uma sensação de conforto e para esquentar em dias frios. Embora seja um 

estimulante, as pessoas consomem-no para relaxar, para darem um ―break‖ no trabalho 
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/estudo, ou simplesmente, para passar o tempo/dar um tempo, como no caso da entrevistada 

Brasil 30, que mencionou tomar um café enquanto espera o ônibus. 

Também se verificou que o café ―funciona‖ como um meio de socialização, que 

consumi-lo representa a possibilidade de um encontro com amigos, de se ter uma ―desculpa‖ 

para ficar mais tempo nos Cafés conversando. Representa a chance de interagir com os 

colegas de trabalho no próprio local de trabalho ou fora, bem como, de estar entre familiares 

em casa. 

Conforme referido pela entrevistada Português 36, o café surge em reuniões de 

trabalho para tornar o clima ―mais leve‖, descontraído, representando ainda a possibilidade de 

estar junto com o parceiro. Funciona igualmente como meio para paquerar, conforme acredita 

o entrevistado Português 35.  

 

Motivos de caráter psicológico também foram apontados, principalmente, quanto a 

crianças/jovens, os quais começam a tomar café para imitar o ídolo (pai/mãe), para se 

sentirem ―mais velhos‖ ou por questão de status, como também já foi constatado. 

 

PORTUGUÊS 35: Quando vais a cafés, vês que a grande maioria das 

pessoas que está lá a tomar tem mais de 17/18 anos... Referindo-me às 

pessoas que vão lá, bebem um café e vão-se embora... Os mais novos não 

fazem isso, ficam lá sentados a conversar... Querem se sentir mais velhos, 

que são importantes, que sabem o que querem. Dá-lhes um certo 

status;.então, tomam um cafezinho... Inicialmente, tomam mais pelo acto 

social em si e por tudo isso que acabei de dizer do que pelo gosto pelo café 

propriamente dito. 

 

Os mais jovens também tomam café para parecerem ―fixes‖, como lembra o 

entrevistado Português 16, por uma questão de afirmação/para se ―impor‖ na sociedade, ou 

ainda, por não quererem se sentir diferentes, como foi o caso das entrevistadas Português 22 e 

a Português 29. Por ser comum em Portugal todo mundo tomar café: familiares tomam, 

amigos tomam, colegas tomam, a entrevistada Português 29 esforçou-se por tomar também 

porque não gostava de se sentir diferente. Além do fato de sempre ter problemas na hora de 

escolher uma bebida por ser ―esquisita‖ (segundo suas próprias palavras) e não gostar, por 

exemplo, de bebidas com gás, não lhe sobrando, portanto, muitas opções quando saía).  

 

 

PORTUGUÊS 16: Já que é um hábito comum entre os adultos, talvez, os 

jovens iniciem o consumo de café para se sentirem mais velhos, mesmo que 
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não tenham consciência disso.. Para parecerem ―fixes‖. Como ―todos‖ 

fazem... 

 

 

O fato de ser uma bebida amplamente disponível, oferecida em qualquer lugar, 

relativamente barata e prática (em comparação com outras), insubstituível para uns e única 

opção no ambiente de trabalho para outros (como os entrevistados Brasil 5 e Brasil 29) foram 

outros motivos apontados para a popularidade do café.  

Não obstante, quando perguntado por que motivos as pessoas em geral tomam café, 

obtive respostas que puderam ser agrupadas em influência, efeitos e características, aspectos 

sociais, psicológicos e ligados ao prazer, idênticos aos revelados como sendo os motivos dos 

próprios entrevistados.  

A influência cultural e familiar mostrou ter grande peso, tanto no caso dos 

entrevistados cariocas quanto no dos alfacinhas. Em relação aos lisboetas, no entanto, essa 

influência revelou-se maior. 

Alguns entrevistados afirmaram que algumas pessoas consomem não só por que 

gostam de café, mas também pelos seus efeitos. Não apenas por meio das respostas das 

pessoas relativamente a si próprias, como também, em relação a terceiros, pude constatar que 

as pessoas que não apreciam a bebida, consomem-na devido aos efeitos proporcionados.  

O fato de poder ser um digestivo, de complementar as refeições ou permitir disfarçar a 

fome, além de ter sido apontado como um acompanhamento, foram motivos igualmente 

apontados.  

Embora o indivíduo normalmente adquira o hábito de beber café na infância, vendo os 

familiares consumirem-no em casa ou na rua (por gosto ou necessidade), o aroma e o sabor 

são atributos sensoriais que desempenham importante papel como influenciadores do 

consumo desse produto. 

 

Assim sendo, os principais motivos apontados foram: gostar de café, do sabor, 

seguindo-se efeito estimulante, por tirar o sono, por ser um meio de convívio social e por 

vício/dependência. A maioria dos entrevistados disse gostar do aroma, mas quando lhes foi 

perguntado por que motivos alguém toma café, poucos referiram esse atributo sensorial de 

forma a destacar-se como um dos principais motivos. Note-se que o café como meio de 

convívio social não teve maior destaque na totalidade, pois apenas quatro entrevistados 

cariocas referiram a isso como motivo para consumo. Isso evidencia uma necessidade de 
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exploração do café nesse meio (a maioria dos entrevistados cariocas que mencionaram tomar 

café em convívio, toma-o em momentos de ―break‖ no trabalho, ou seja, não tem o hábito de 

combinar tomar café fora do expediente com amigos, especialmente em Cafés, como fazem 

em relação ao chope, por não ser algo marcante na cultura carioca). 

 

 

5.11.1 Como se sente ao tomar café/efeitos 

 

 

O consumo do café é em grande parte associado a sensações positivas. Baseada nas 

respostas dos entrevistados sobre como se sentem ao tomarem café, obtive uma lista de 

sensações e efeitos, sendo as de maior destaque: sentir-se com mais energia, sentir uma 

sensação de prazer (sensação bem mais referida pelos alfacinhas) sentir-se bem e sentir-se 

mais disposto, proporcionando uma sensação de conforto. Alguns, quando bebem uma maior 

quantidade, e outros, quando simplesmente tomam café, mencionaram uma sensação 

negativa,  como indisposição e acidez, por vezes excitação acelerando o coração e, por isso, 

recomendado pelos médicos diminuir/deixar o consumo. 

 

As sensações e efeitos associados ao consumo de café conjugados às outras 

motivações desse consumo, incluídos os próprios relacionamentos em torno deste, mostraram-

se fatores determinantes. Tomar café com os amigos diariamente em Cafés é um exemplo. 

Trata-se de um ritual possivelmente motivado pela cultura, pelo hábito social. Nesse sentido, 

em Portugal, mesmo que não tome café, a pessoa não recusa um convite, pois soaria como 

―falta de educação‖. Assim, ela vai e consome outra coisa. É parte de sua rotina, além do fato 

de que essa pessoa quer conviver com as demais (o café serve como justificativa para a 

socialização), sem contar o caso dos fumantes, que costumam tomar seu café acompanhado de 

um cigarro enquanto conversam com os amigos. 

 

 

5.11.2 Por que não consome café? 

 

 

Os resultados revelaram que apenas um dos cariocas e dois dos lisboetas entrevistados 

(note-se que a entrevistada Português 7 já consumiu bastante café e deixou de consumir 
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aproximadamente um mês antes de ser entrevistada) não consomem qualquer tipo de café. 

Exceto a entrevistada Brasil 6, que, embora não tome café, aprecia bastante o seu aroma.   

Algumas pessoas, apesar de admitirem beber café, revelaram certa resistência a 

consumir o produto. Houve quem o relacionasse a vício, a dependência e a cefaleia 

ocasionada pela falta dele. Outros relacionaram café a pessoas hiperativas, agitadas e ansiosas 

devido a uma vida laboral estressante. Houve também quem dissesse que o café não é muito 

saudável  caso do entrevistado Brasil 28: ―Não vejo o café como uma bebida muito saudável, 

já que ele pode possuir cafeína, o que pode causar ansiedade, distúrbio de sono, taquicardia 

etc.‖ , tendo parado de bebê-lo ou reduzido a quantidade diária por recomendação/restrição 

médica, por causar-lhes azia, problemas gástricos e taquicardia, entre outros problemas. Além 

disso, como Português 30  ―Comecei a beber para despertar e porque socialmente dá jeito. 

Eu gostaria de gostar de café e, além disso, faz bem. Eu teria prazer em gostar de café‖  

algumas pessoas afirmaram que não gostam muito de café e que o bebem por falta de opção. 

 

PORTUGUÊS 10: Como já disse, eu não gosto de café, só o bebo mesmo 

por necessidade. O café não é como outros tipos de bebidas, por exemplo, o 

álcool, em que se se estiver em alguns bares onde só existe um determinado 

tipo de bebidas e se não se beber isso, não há mais nada para se consumir.  

Num café é fácil de consumir sempre outra coisa. Por exemplo eu vejo que 

as minhas amigas vão ao café e tomam café só para estarem lá a conversar. 

 

BRASIL 5: Na verdade eu não gosto muito. Tomo mais pelo convívio. Todo 

mundo para para tomar café, e a máquina que agora tem lá no trabalho não é 

daquelas que têm chocolate quente etc. Se fosse essa máquina que tem 

chocolate quente, cappuccino, essas coisas, [como]  era antigamente, eu até 

tomaria outra coisa. Um chocolate quente, um cappuccino... Eu tomo café 

porque não tem outra coisa. Prefiro o cappuccino. 

 

BRASIL 29: Eu gosto do aroma. Mas, assim, tomo café por falta de opção... 

Porque se tivesse um suco, por exemplo, tomaria o suco. 

 

CARINA: Então, embora goste do aroma, não aprecia tomar café... Para 

você é perfeitamente substituível... Mesmo quando está trabalhando. 

 

BRASIL 29: Sim! É substituível. Com certeza. 

 

O motivo principal para não consumir (café simples) é o fato de não apreciarem o seu 

sabor. Em geral, o sabor amargo – às vezes, porque o café foi mal tirado ou está queimado – e 

forte são as características negativas predominantes. 
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Português 30: Já percebeste que não gosto. A experiência de beber um 

expresso... Hum... Não gosto, ponto final. Sinto-me enjoada. Não vomito, já 

me habituei mais... Geralmente, na faculdade, os copos são maiores. Não 

bebo até ao fim. E depois disso, bebo sempre um copo de água. 

 

CARINA: Entendi...Quais as características do café que a fazem não gostar 

dele? 

 

BRASIL 6: 1- quente; 2- o cheiro não me agrada e 3- acho que por ser muito 

calorenta. Sempre preferi coisas mais frescas e refrescantes. 

 

CARINA: O que vem à sua cabeça quando pensa em café? 

 

PORTUGUÊS 16: Sabor amargo... 

 

Em suma, as razões para não tomarem café foram ligadas à saúde, especialmente, azia, 

perda do sono, o fato de viciar, de afetar o sistema nervoso, de causar dor de cabeça quando se 

bebe grande quantidade e também quando não se bebe (as ditas cefaleias de café), aumento de 

pressão, taquicardia e, como consequência, por recomendação médica.  

Os aspectos ligados à saúde foram apontados por pessoas que não tomam café ou 

reduziram a quantidade por esses motivos. Porém, questões ligadas ao sabor, como o fato de 

ser forte e amargo, foram citados por pessoas não apreciadoras de café. 

 

 

5.12 Consumo de café como comunicação simbólica 

 

 

O café não é apenas uma commodity, ele tem valor simbólico, sendo muitas vezes mais 

importante o ritual associado ao seu consumo do que a própria bebida em si. À medida que 

alguns hábitos desaparecem, outros são recriados. Ir a uma cafeteria tomar um café para 

apreciar a bebida e bater papo aparentemente parece ser um desses novos hábitos 

comportamentais, refletindo aspectos socioculturais onde o hedonismo supera o utilitarismo. 

Isto ocorre porque o café, não é apenas uma bebida; ele oferece uma sensação de prazer, 

proporcionando momentos de satisfação e de descontração a quem o consome. Muitas vezes é 

associado a breves momentos de reflexão, de intercâmbio e comunicação de ideias. Assim, 

associados às sensações de prazer por degustá-lo – gosto e aroma –, estão momentos de pausa 

e de sociabilidade, e, em alguns casos, de um certo ―alívio‖ perante os fatigantes 

deslocamentos nos grandes centros urbanos. Um exemplo disso é o entrevistado Português 35. 
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Ele morar fora de Lisboa e todos os dias de manhã tem de tomar o trem a caminho da cidade 

grande, onde trabalha. Ao chegar ao seu destino, sempre toma um café.  

De acordo com Vestergaard e Schroder (1994), os vários grupos sociais identificam-se, 

entre outros fatores, pelos hábitos de consumo. Seguindo a linha de raciocínio dos autores, o 

café que consumimos deixa de ser um mero bem de consumo para se transformar num veículo 

de informação sobre o tipo de pessoa que somos ou gostaríamos de ser, gerando assim uma 

uniformização dos padrões de consumo, independentemente do grupo social a que as pessoas 

pertençam.  

Numa roda de pessoas à mesa, entre um ou dois dedos de prosa, associado a um certo 

requinte, o café ganha um significado no âmbito da interação humana. Ele é um ―meio‖ capaz 

de erguer e derrubar fronteiras, pois tanto cria barreiras como constrói pontes, o que corrobora 

Douglas e Isherwood (2004) quando estes afirmam que os bens são ―meios‖ capazes de 

classificar, integrar e excluir os indivíduos, dependendo de suas escolhas nas práticas de 

consumo. Neste estudo, as entrevistas revelaram que as pessoas que não gostam/gostavam de 

café sentiam-se ―diferentes‖, pois todos o bebem e sentem prazer ao fazê-lo. Algumas 

começaram a tomar café porque pessoas de sua convivência o faziam, e ninguém gosta de se 

sentir excluído e/ou diferente, principalmente, os jovens. Isso também corrobora observação 

de Douglas e Isherwood (2004) de que quem não possui determinado bem, está excluído de 

determinado grupo. Assim, o consumo não existe apenas pela posse física, mas igualmente, 

em termos da conquista de uma posição social, do indivíduo dizer algo sobre si mesmo, sua 

família e sua localidade. Dessa perspectiva, então, o consumo de bens não ocorre somente 

pela subsistência, mas também como forma de comunicação, de criação de identidade e de 

estabelecimento e manutenção de relações (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). 

 

Todas as formas de consumo são culturalmente específicas (SLATER, 2002). 

Seguindo esse raciocínio, como referido na seção 5.9  Café e identidade, as pessoas quando 

vão ao Café e querem consumir um café, não bebem ―uma bebida‖, bebem um café. Esse café 

não é simplesmente ―bebido‖, mas bebido como ―café da manhã‖, ―complemento à refeição‖, 

―pausa‖, ―convívio‖. Para muitos apreciadores dessa bebida, tomar café é muito mais do que 

simplesmente consumir esse bem, é um ritual em determinado lugar e ambiente na 

companhia, ou não, de determinada(s) pessoa(s), não apenas para descontrair e relaxar, mas 

também para vivenciar um momento de prazer. As cafeterias, cada vez mais, têm de 

incorporar esse conceito, pois deixaram de ser um mero lugar aonde se ia, pagava e consumia 

determinada bebida, passando a conter significados simbólicos.  
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Douglas e Isherwood (2004) observaram que consumo é mais que comprar. Para os 

autores, consumo é uma rede de significados (Idem, 2004). Ainda segundo Douglas e 

Isherwood (2004, p. 115), ―o consumo é um processo ativo em que todas as categorias sociais 

estão sendo continuamente redefinidas‖. Formas de consumo produzem e reproduzem cultura, 

modos de vida, relações sociais e identidades (SLATER, 2002), corroborando assim Douglas 

e Isherwood (2004) ao longo do texto. A nossa sociedade está cada vez mais pautada pelo 

consumo. Porém, o consumo de café é tanto uma aquisição econômica quanto uma 

comunicação simbólica.  

De forma geral, os consumidores associaram o consumo de café ao hábito, prazer, a 

família, amigos, trabalho (em relação a este, associaram ―no trabalho‖ como pausa, sozinho(a) 

ou com colegas, e ―para trabalhar‖). Isso revela que as motivações para esse consumo 

transmitem significado social, tanto no âmbito doméstico como no do trabalho ou do círculo 

de amizades. Desse modo, o consumo do café satisfaz não somente as necessidades 

fisiológicas, mas também as necessidades psicológicas. Isso vai ao encontro do observado por 

Holbrook e Hirchman (1982) ao colocarem que os bens são produzidos com finalidade 

utilitária – ou seja, considerados seus aspectos funcionais. No entanto, do ponto de vista 

experiencial (consumo hedônico), o consumo está relacionado aos aspectos sensoriais, a 

fantasias e a aspectos emocionais da experiência de alguém com os bens. Assim, o consumo 

de café é um consumo utilitário/racional, visto haverem pessoas que tomam café para 

acompanhar um cigarro, por necessitar de cafeína para se manterem acordadas para estudar ou 

trabalhar intensamente, por ser um estimulante etc.. Quando compra e/ou toma café, o 

consumidor já conhece de antemão o seu efeito, e é exatamente por isso que o consome. 

Segundo Addis e Holbrook (2001), o que realmente importa nesse tipo de consumo é a 

funcionalidade do produto. 

 

BRASIL 11: O café sempre foi associado, fora da sua rotina de tomar café, 

dentro de casa […] Ele sempre foi associado ao cigarro. Até porque sou ex-

fumante. Você sempre toma um cafezinho; depois, você vai fumar, né?... 

Acho que é. 

 

PORTUGUÊS 2: Não... Foi mesmo o fato de ir para Cafés com amigos 

conversar, conviver um pouco. O fato deles tomarem; de eu ter começado a 

fumar, que me levou a experimentar café e ter continuado a beber. Se não 

fumasse, provavelmente, não tomaria café. 

 

BRASIL 27: Não sou apreciador de café; eu tomo porque preciso. 
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CARINA: Toma café para lhe tirar o sono, portanto... 

 

PORTUGUÊS 24: Sim, faz-me efeito... É um estimulante. 

 

CARINA: Toma café pela necessidade de cafeína? 

 

Português 24: Sim, mas não só. Como disse, tomo socialmente também. 
 

Todavia, o consumo de café também pode ser considerado um consumo hedônico, na 

medida em que este se caracteriza por focar a experiência psicológica sentida durante a 

utilização do produto (SHOHAM et al, 1998). Pode ser representado pelo: apreciar um 

excelente café numa ida a um Café de ambiente agradável  proporcionado por uma boa 

música de fundo, pela temperatura adequada, por ser ―silencioso‖, pela boa decoração e pelo 

bom odor  se possível, em boa companhia. Todos esses fatores são suscetíveis de 

proporcionar uma boa experiência. 

 

BRASIL 7: Amo ir à cafeteria tomar café. Isso combina perfeitamente com 

uma boa companhia e um bom papo.  

 

Segundo Holbrook e Hirschman (1982) o consumo hedônico está relacionado aos 

aspectos multissensoriais, fantasias e aspectos emocionais da experiência de alguém com 

produtos. Como visto na seção 5.11.1  Como se sente ao tomar café/efeitos, o consumo do 

café é em grande parte associado a sensações positivas. 

 

BRASIL 3: Quando não estou com ela, sempre que tomo café ou tomam café 

no trabalho eu me lembro dela. – Entrevistado brasileiro referindo-se à 

namorada. 

 

PORTUGUÊS 34: Sinto-me bem, sabe bem, sinto-me satisfeita, dá-me 

prazer. E quando estou em momentos de pausa, associo a uma certa 

tranquilidade. Para mim, o café está associado a descanso, a convívio.  

 

BRASIL 31: Sinto-me muito bem. Sempre parece que dá uma relaxada, e 

também é o momento de esquecer dos problemas. Quem gosta de fumar, 

fuma; quem gosta de conversar fiado, conversa. 

[…] 

BRASIL 31: Acho que quando bebo café, me sinto num momento só meu.  

 

Uma das características do consumo hedônico, como já foi referida, é a capacidade de 

despertar emoções. Estas desempenham um papel fundamental, tanto no processo de decisão 
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de consumo como na pesquisa sobre consumo hedonista, podendo até ser a motivação 

principal de um produto hedônico (FIGUEIREDO, 2007).  

Como verificado pelas entrevistas, as emoções oriundas do consumo de café se 

sobrepuseram, algumas vezes, a sua ―utilidade‖. Quando tomamos decisões baseadas em 

fatores emocionais, o produto é comprado essencialmente pelo seu valor simbólico 

(HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982).  

Em geral, o consumidor comum atribui características ―virtuais‖ ao produto que, na 

sua percepção, complementam o mesmo. Muitas vezes, tais características podem ser o ponto 

fundamental na escolha desse produto (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982). Por exemplo, a 

já mencionada propagando da marca Nespresso com o ator George Clooney atribuindo luxo, 

requinte e charme à marca, ―distinguindo-a‖ das demais, mesmo que as características-base 

do café sejam semelhantes. O resultado é que o consumidor adquire o bem, pois a mensagem 

publicitária toca seus sentimentos, influenciando de certa forma seus atos, levando a acreditar 

que a ―chave‖ para denotar requinte e charme  é usufruir do produto. Isto é, o valor ideológico 

toma maior proporção do que o produto propriamente dito. 

 

Com base em Campbell (2001), afirmo que o café apresenta uma vertente hedonista 

tradicional e outra moderna, pois está relacionado com ―os prazeres‖ (satisfação das 

necessidades), orientação hedonista tradicional, e com o ―prazer‖ (desejo), orientação 

hedonista moderna, que a experiência pode proporcionar.  

Em suma, na atualidade, as pessoas buscam não apenas adquirir café para satisfazerem 

as suas necessidades. Procuram também prazer e emoção, a partir de estímulos, na esperança 

de que os bens de consumo lhes deem respostas aos desejos interiorizados. Entretanto, ao 

consumi-lo, podem sentir-se desiludidas se o café não proporcionar exatamente aquelas 

sensações imaginadas.  Isso leva a um ―ciclo de desejo-aquisição-desilusão-desejo renovado‖ 

(CAMPBELL, 2001, p. 132). Em outras palavras, quando o indivíduo adquire o bem que 

desejava, desilude-se ao verificar que este não proporciona o prazer que previamente 

interiorizara.  

Essa decepção igualmente se verifica no consumo de café. Quando se vai a uma 

cafeteria procurando usufruir, mais uma vez, do prazer de ―tomar um café‖ a que se está 

habituado (ou seja, de sentir um prazer já interiorizado) e o café é mal tirado, ficando com um 

gosto mais amargo ou um sabor de queimado (por vezes,até intragável) fica uma desilusão. 

Alguns entrevistados disseram que, nesse caso, não tomam o café e não retornam ao 

estabelecimento. Outro exemplo de decepção quanto ao consumo de café é quando a quer 
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tomar café porque outras o fazem com prazer, mas quando ela o faz não gosta do sabor e 

consequentemente, não experimentar qualquer sentimento agradável. 

 

PORTUGUÊS 30: […] eu vejo que quem gosta tem um enorme prazer em 

tomar café... As pessoas acabam de almoçar ou de jantar e dizem logo: 

―Agora, um cafezinho...‖. Parece que falta qualquer coisa se não tomarem 

café. Lá está, existe esse ritual. Ainda ontem, pensei nisso, eu gostava de 

gostar de café só para ter o prazer que eles têm. 

 

 

5.13 Rituais de consumo 

 

 

E, de fato, nós fazemos ritos quando amamos e fuzilamos; do mesmo modo 

que existem ritos marcando a expropriação e mesmo a opressão e a tortura, 

como não faltam atos e teatros revolucionários, messiânicos, libertários, 

todos anunciado como aríete um novo mundo, uma nova madrugada livre de 

maldade e de exploração. O rito, assim também enquadra, — na sua 

coerência cênica grandiosa ou medíocre — aquilo que está aquém e além da 

repetição das coisas ―reais‖ e ―concretas‖ do mundo rotineiro. Pois o rito 

igualmente sugere e insinua a esperança de todos os homens na sua 

inesgotável vontade de passar e ficar, de esconder e mostrar, de controlar e 

libertar, nesta constante transformação do mundo e de si mesmo que está 

inscrita no verbo viver em sociedade. (Van Gennep, 1978, p. 11)  

 

Os bens são o ―lócus‖ do significado cultural, servindo como meio de transmissão do 

significado cultural constituinte do nosso mundo, o que às vezes não é percebido pelos 

consumidores, por não ser tão evidente. Ao debruçar-me sobre o significado cultural do café 

surge a necessidade de ―determinar‖ como é transferido para os indivíduos.  

Foi visto anteriormente que o café não é apenas um bem, ele é um sistema de 

comunicação, que transmite hábitos e costumes pertencentes à cultura dos alfacinhas e 

cariocas; mais concretamente, aos alfacinhas e cariocas. Não temos como negá-lo, basta entrar 

na casa de alguém para escutarmos ―Quer um cafezinho?‖; irmos na rua, olharmos, por 

exemplo, para uma cafeteria, restaurante ou padaria e vermos alguém tomando um café. 

A maioria das pessoas, desde que acorda, o que mais gosta e costuma fazer 

diariamente, é tomar um café. Em casa ou fora dela, o café está sempre presente, saciando o 

corpo e a mente.  

Para que ocorra transferência de significado dos bens para o mundo dos consumidores, 

é necessário que haja um ritual (McCRACKEN, 2003). Nesse sentido, o café faz parte de 

alguns rituais do nosso dia a dia. Esses rituais, como todos os rituais em geral, são parte do 
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nosso cotidiano, e através deles as pessoas se afirmam periodicamente (SEGALEN, 2002). 

Por meio desses ―atos da sociedade‖, a sociedade mostra que o consumo e os rituais 

associados ao bem ―café‖ remetem a um consumo hedônico; não apenas ao consumo 

tradicional. Desse modo, os rituais contêm aspectos fundamentais para se compreender a vida 

social, seus significados e representações. Alguns rituais aparecem aqui neste estudo, tendo 

sido enumerados pelos entrevistados por estarem presentes nas suas vidas.  

Como já verificado nesta pesquisa, apesar das mudanças no mercado do Rio de 

Janeiro, tanto em relação ao tipo de café consumido quanto aos lugares onde este é consumido 

 o maior consumo em cafeterias é um exemplo , trata-se de um hábito ainda bastante 

arraigado. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 177) entendem ritual de consumo como ―um tipo 

de atividade expressiva e simbólica baseado em comportamentos múltiplos que ocorrem em 

uma sequência de episódios fixos, e que tendem a se repetir‖. Como tal, observou-se que a 

maioria dos rituais citados estão relacionados às refeições e ao fortalecimento de laços sociais 

com amigos, colegas e familiares, em casa ou na rua. Na rua, o ritual começa com o 

deslocamento até o estabelecimento, prossegue com o ato de pedir o café e termina no 

consumo do produto numa xícara de louça; 

 

CARINA: Você possui algum tipo de ritual relacionado a este bem de 

consumo? 

 

BRASIL 7: Sim, como por exemplo, ir a cafeterias, tomar café em xícara de 

louça, sentar para uma boa conversa e pedir um café, e fazê-lo eu mesma, de 

minha própria forma e ir saboreando desde o cheiro até o sabor. 

 

Entrevistados como as alfacinhas Português 2 e Português 4 têm um lugar de 

preferência onde costumam se encontrar diariamente com os amigos, sempre ao final do dia, 

para celebrar os laços de amizade. Outros preferem ir ao Café pela manhã, como no caso da 

entrevistada alfacinha Português 1 que vai sempre a mesma amiga. Quanto aos fumantes que 

disseram ir celebrar laços de amizades em Cafés, isso se dá conjugado com o ato de beber 

café e o de fumar um cigarro. 

 

PORTUGUÊS 36: Quando fumo, não bebo obrigatoriamente um café, senão 

dava-me uma overdose de café (risos). Mas se bebo café, fumo. [...] De 

manhã, nunca fumo e tomo café mas, nas outras ações sociais ao longo do 

dia, se tomo um café, fumo um cigarro. 
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PORTUGUÊS 4: Todos os dias, tomo café no Café na companhia de amigos, 

e nessas ocasiões sempre fumo um cigarro, também. [entrevistada que 

começou a tomar café por influência dos amigos porque ia com estes para o 

Café fumar um cigarro. Então, o café para ela surge como um meio de 

socialização e de descontração, o qual envolve também um cigarro. Apenas 

nesses momentos fuma um cigarro]. 

 

 

Preparar o café em casa também envolve todo um ritual, especialmente, no café da 

manhã, no almoço e quando servido em sinal de hospitalidade. 

Além disso, alguns dos entrevistados têm um lugar específico onde gostam de tomar 

seu café, como a entrevistada alfacinha Português 34.  

 

PORTUGUÊS 34: Todos os dias, em jejum, quando acordo, tomo um café, 

antes mesmo de ir à casa-de-banho, sentada na sala. Tenho um certo sítio que 

gosto de estar a tomá-lo. Mesmo à noite, a escutar música e a beber um 

descafeinado, também tenho um lugar específico em que gosto de estar 

sentada. 

 

Conforme já referido aqui, café também está relacionado ao trabalho, fazendo parte 

dos rituais de celebração do início do dia de trabalho. O entrevistado alfacinha Português 35, 

já citado neste estudo, é um exemplo. Por morar fora de Lisboa, diariamente, pega o trem para 

ir trabalhar na cidade. Ao desembarcar, ainda na estação ferroviária, toma seu café. Outro 

exemplo da relação café/trabalho é dado pelo entrevistado carioca Brasil 31, o qual referiu-se 

a três rituais de consumo: um, de manhã, quando acorda, antes de ir trabalhar; o segundo, no 

próprio local de trabalho; e o terceiro, quando chega em casa. Todos envolvem 

procedimentos, objetos e objetivos diferentes; os dois últimos, celebrando o início e o término 

das obrigações profissionais. 

 

José Manuel: Esse café, costumo tomá-lo quando chego a Lisboa, depois de 

sair da estação de comboios, porque eu moro em Sintra e trabalho aqui em 

Lisboa. Ahm...E à tarde, a seguir ao almoço, tomo outro café. 
 

 

BRASIL 31: Ahhhh, sim. De manhã, o dia só começa depois do café Sem 

café, o dia ainda não começou. 

[...] 

BRASIL 31: Antes de escovar os dentes, já ponho o café no fogo, e no 

trabalho, quando chego lá, coloco na minha xícara antes de ligar o 

computador. 

[…] 

CARINA: E à noite também acontece o mesmo? 



 111 

BRASIL 31: Quando chego do trabalho, antes de fazer qualquer coisa, 

ponho o café no fogo. Você não sabe... vício brabo. [risos] 

 

Ainda falando de rituais de consumo relacionados ao trabalho, pode-se verificar pelas 

entrevistas que há diferenças entre cariocas e alfacinhas. Por exemplo, segundo o entrevistado 

Português 35, ―Mesmo as empresas que têm café, se as pessoas puderem, gostam de ir ao 

Café para apanharem ar, para espairecer...‖. No Rio de Janeiro, geralmente, o café é tomado 

dentro das organizações. Segundo o entrevistado carioca Brasil 31, houve um período em que 

as pessoas costumavam sair do local de trabalho para irem tomar café na rua.  

 

Brasil 31: Só que aí, ficava aquele tempo ocioso porque sempre demoravam 

um pouco mais a voltar e decidiram que o café seria tomado dentro da 

instituição. 

 

 No entanto, explicou o entrevistado, como as pessoas demorassem para retornar ao 

trabalho, criava-se um significativo tempo ocioso, o que acabou levando à decisão de que o 

cafezinho fosse tomado dentro da empresa. 

 

Não só de trabalho vive o homem. Ele também aproveita os momentos de lazer para 

apreciar um bom café. O entrevistado alfacinha Português 31, por exemplo, vai todos os dias 

ao Café tomar um café, como celebração do cumprimento de suas obrigações. O mesmo 

ocorre com a entrevistada alfacinha Português 8, que quando viaja faz uma parada obrigatória 

para um café, como celebração da viagem. 

 

 

Além dos rituais mencionados pelos entrevistados, outros foram apresentados de 

forma subjetiva ou inconscientemente. De acordo com a entrevistada Português 34, 

antigamente, o café que se consumia em casa era na grande maioria de cevada. Ainda segundo 

ela, as pessoas costumavam ir às lojas comprar café em grão, pediam que fosse moído para, 

depois, levarem-no para casa. Todo esse processo envolvia um ritual de compra. 

 

PORTUGUÊS 34: Na minha altura havia pouco leite com 

chocolate...Mesmo o café... O que havia muito era mais café de cevada. As 

pessoas bebiam mais era café de cevada... Eu ia com uma amiga numa loja 

de cafés, tinhamos o hábito de comprar café em  grão e o senhor moía. Bebia 

lá na hora. E trazíamos café moído. 
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Como tem sido observado, diversos rituais enumerados pelos entrevistados abordam o 

estabelecimento e a manutenção de relações, denotando que o café não serve apenas para 

beber, mas também para pensar e participar de relações sociais.  

De forma sucinta, tomar café surge como um ritual familiar, de cortesia, de amizade  

convertendo-se numa cerimônia entre amigos e familiares quando tomado em casa , social e 

como um ritual presente nas refeições ou após estas, bem como nos intervalos do trabalho. 

Assim, pode-se dizer que o café é utilizado como um ritual de integração. 

 

PORTUGUÊS 1: Todos os dias, vou à rua tomar café com a mesma amiga de 

manhã. Tanto eu como a minha amiga tomamos somente café. E depois do 

almoço, tomo café em casa com os meus filhos. 

 

PORTUGUÊS 21: […] A bica, na primeira vez, experimentei muito doce, 

muito doce, e gostei. Não sou assim de beber muitos cafés ao longo do dia, 

mas logo de manhã, eu bebo dois cafés, duas bicas. 

 

CARINA: Seguidas? 

 

PORTUGUÊS 21: Sim, que são o meu pequeno-almoço. Vou ao Café e tomo 

dois cafés seguidos, com uma pausa, aí, de cinco minutos para comer metade 

de um pãozinho de leite.  

 

Exemplos de estágios por onde o significado cultural se move segundo McCracken 

(2003) serão mencionados a seguir. Para um melhor entendimento, foram agrupados em 

rituais de posse, de arrumação, de troca e de despojamento. 

 

 

5.13.1 Rituais de posse 

 

 

As pessoas passam muito tempo conversando sobre o que têm e o que não têm, 

discutindo e fazendo comparações; até mesmo exibindo os seus bens. A compra de café de 

determinado tipo ou de determinada marca, ou, ainda, a compra de determinada máquina de 

café – por exemplo, uma das novas máquinas de cápsulas de café  pode gerar uma 

oportunidade de exibição como parte de sua ―individualização‖. Alguns entrevistados 

referiram-se à nova máquina de café como sua,  ―tenho uma daquelas novas máquinas de 

café lá em casa‖ ou ―tenho uma máquina de café da Nespresso‖  quando na verdade era, por 

exemplo, dos pais ou aquisição do parceiro. Ao dizerem isso, os indivíduos estão 
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―reclamando‖ a posse do bem para si, ou seja, declaram-se proprietários sem nunca terem 

sido.  

Ao dizerem que têm cafés de uma determinada marca associada a qualidade, 

sofisticação e a requinte, estão fazendo uma distinção entre categorias culturais como status e 

classe  por causa do glamour associado , bem como, estilo de vida. Isso não ocorre apenas 

em relação a uma marca de café, mas igualmente no que diz respeito à máquina que o prepara. 

Exemplo disso é a já referida marca Nespresso, cujos cafés são de alta qualidade e as 

máquinas, inovadoras, práticas e detentoras de uma imagem de ―luxo‖ e sofisticação, 

características não acessíveis a todas as classes sociais, mas transferidas ao consumidor pelo 

ritual de posse. Esses significados (do café e das máquinas) são coletivos, pois os bens são 

elaborados em massa e os seus significados, transferidos ao público-alvo pela publicidade, 

adquirindo posteriormente um significado cultural individual através da posse. / pois os bens 

são produtos de massa, cujos significados são transferidos ao público-alvo pela publicidade, 

adquirindo posteriormente um significado cultural individual através da posse. 

Outros rituais (de ―passagem‖ e de posse) são identificados quando mencionado o 

início do consumo de café na entrada para a faculdade ou para o mercado de trabalho. 

 
PORTUGUÊS 17: Sem dúvida. Até porque, quando se começa a consumir 

antes dos 18, os familiares referem isso e começam a dizer que já somos 

―crescidos‖. O início do consumo de café marca uma transição na vida 

adulta. 

 

Rituais de posse também foram apresentados, principalmente, associados aos jovens, 

quando estes admitiram terem começado a consumir café por uma questão de status, de 

afirmação, na busca para se ―imporem‖ por não quererem se sentir ―diferentes‖ante um hábito 

tão arraigado na sociedade. Dessa perspectiva, conclui-se que os rituais também envolvem a 

conquista da aceitação social.  

A transformação do ato de beber café de algo estritamente familiar em um meio de 

socialização em espaços públicos por parte das mulheres pode ser entendida como um ritual 

de ―troca‖ (embora efetivamente não o seja). Essa passagem marca uma mudança no status 

das mulheres, sua crescente aceitação social, à medida que conquistaram maior liberdade, 

adotando hábitos até então exclusivamente masculinos  particularmente, o da sociabilidade 

durante um café em espaços públicos , o que antes era ―mal visto‖. Essa 

passagem/movimento também pode ser entendida como um ritual de posse, ou seja, de troca 
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da identidade feminina pela masculina, em decorrência dessa assunção de hábitos antes 

estritamente masculinos. 

 

PORTUGUÊS 1: Pois... é isso mesmo. As mulheres não conviviam como 

agora; muito menos em lugares como os Cafés. Eram mal faladas. Isto 

principalmente no interior, onde as pessoas são mais conservadoras...E ainda 

é um pouco assim lá nas aldeias. As mulheres não têm tanta "liberdade" 

como os homens. Na aldeia de onde eu sou, ainda hoje é comum os homens 

pararem na taberna e irem mais ao café que as mulheres...Agora, se forem à 

vila, já é diferente. Até os jovens tanto rapazes como raparigas vão conversar 

para o café... 

 

Querer tomar café para se sentir ―mais velho‖ ou começar a fazê-lo mais tarde (por ser 

proibido, inapropriado ou falta de hábito na infância) pode ser entendido como um ritual de 

―posse‖ da identidade adulta. Corresponde ao movimento de passagem de uma categoria 

cultural para outra, durante o qual propriedades culturais de um adulto são adquiridas, 

prescindindo-se das de uma criança. 

O café expresso como meio de socialização em espaços públicos também marca a 

passagem para a fase adulta, pois o ato de tomar um café não faz parte da socialização entre 

crianças, uma vez que se trata de um ritual adulto. 

 

  

5.13.2 Rituais de arrumação 

 

 

O ritual de arrumação também está associado a esse bem de consumo. Entrevistados 

falaram de todo um cuidado no preparo do seu café, que envolve a arrumação das cápsulas, no 

caso dos que utilizam as novas máquinas de café expresso. Um cuidado que implica, por 

exemplo, arrumar no armário por ordem de preferência ou colocar num recepiente de vidro as 

que mais se gosta. 

 

PORTUGUÊS 34: Tenho hábito de, quando acordo em jejum, mesmo antes 

de fazer xixi e tomar um duche, ligar a máquina do café e ir buscar uma 

cápsula ao armário, onde tenho as cápsulas por ordem de preferência de 

sabor, para tomar um cafezinho. Só depois é que faço a minha higiene toda. 

Está tão enraizado que nem me questiono de ir tomar banho primeiro. 

 

PORTUGUÊS 35: Em casa, gosto daquelas chávenas pequenas.Tenho as 

cápsulas da Nespresso que gosto num boião, todas misturadas. Tiro uma ao 

calhas e tomo... É o fator surpresa [risos]. 
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O café é um produto variado. Há diversas marcas, tipos..., o que deixa o leigo em 

dúvida sobre qual escolher. O que é bom para uns não o é para outros, dependendo do gosto e 

do poder aquisitivo. Por vivermos num mundo de constantes mudanças e de incertezas, 

acabamos recorrendo a bens e a serviços com os quais temos familiaridade. A partir do 

momento em que gostamos de determinada marca, tendemos a recorrer a ela, desenvolvendo 

assim uma relação com essa marca, um hábito que consequentemente pode se tornar um 

ritual. Isso pode fortalecer as conexões emocionais entre uma marca e seu público-alvo, 

tornando memorável aquilo que compramos. Um produto renomado garante a oferta de 

produtos de qualidade. A já citada marca Nespresso é um desses casos, por causa da oferta de 

café expresso em cápsulas, as quais revolucionaram o mercado, alterando hábitos e rituais de 

consumo associados ao café. 

As mais sofisticadas têm um depósito onde se podem guardar as chávenas de café (as 

quais podem ser compradas na Nespresso). Quem adquire essa máquina, passa a utilizar essas 

chávenas para tomar café e a guardá-las no depósito especial do aparelho; ou seja, alterou o 

seu ritual de arrumação. É o caso da entrevistada Português 34, que tem uma máquina de 

Nespresso em casa e que, desde que a adquiriu, mudou seus hábitos de consumo. Se antes 

costumava ir à rua tomar café, passou, então, a tomá-lo em casa (conforme citado na seção 5.3 

 Café em casa ou na rua?).  

O ritual associado ao consumo de café envolve um conjunto de pequenos atos 

simbólicos. Nesse sentido, os instantes que precedem o ―durante‖ e todo o rito de pôr a água 

no fogo, pegar a xícara, colocar o café dentro quando preparado e de apreciar seu aroma antes 

e enquanto o saboreia, desfrutando das sensações que proporciona, são preenchidos pelo 

simbolismo ritual. Os cuidados, a paciência e o tempo despendidos no preparo de um café são 

exemplos de rituais de arrumação, ilustrativos de todo esse processo.  

 

A entrevistada Português 36 explicou como era preparado o café em sua casa, quando 

era criança. 

 

PORTUGUÊS 36: Esse tipo de café antigo, que se fazia na cafeteira e que 

dava imenso trabalho, que passava pelo filtro.... Punha-se água na cafeteira, 

depois, punha-se umas colheres de café na água, e nem se podia deixar 

ferver muito porque aquilo vinha logo por fora. Depois, passava-se aquilo 

por um filtro que as pessoas tinham em casa. Quem não tinha filtro, até te 

digo como faziam, metiam uma brasa da lareira mesmo na cafeteira do café 

e aquilo fazia assentar as borras. Depois tiravam a brasa e serviam o café... 
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Nesse caso, já não era beber um cafezinho percebes, já se bebia uma ―caneca 

de café‖. Era no pequeno-almoço, ao lanche [...]. 

 

O entrevistado Português 31 falou do seu ritual de preparo, desde a escolha dos 

diversos cafés, passando pela mistura dos mesmos, até a preparação do café na máquina. 

 

PORTUGUÊS 31: Compro café da Arábia, do México, do Brasil, de Timor, 

de Cabo Verde, da Colômbia. Misturo todos estes arábicas em partes iguais 

com uma parte de Angola. Compro os sacos e faço a mistura. 

[…] 

PORTUGUÊS 31: Comprei uma máquina de café do século XIX em cobre, 

em que quando está no ponto de desligar, tem um balancê que apaga a 

chama. O café está pronto, abre-se a torneira e é servido. É um estilo de café 

de balão, mas sem balão. É uma maquineta da engenharia artesanal, mas 

garanto que o café que sai de lá é outro, excelente! 

 

Algumas pessoas como a entrevistada Brasil 7, como já citado anteriormente, 

preferem tomar café em casa, não pelo fato do café ser mais caro na rua, mas por serem elas a 

fazê-lo. Há todo um procedimento, um cuidado, um ritual de preparo. 

 

BRASIL 7: Mas o café que eu mais gosto é o meu, que faço em minha casa, 

do meu jeito, feito de modo manual, com filtro de papel. Não gosto desses 

cafés expressos que fazem por aí, pois fazem sem amor, sem arte. Deixam 

queimar o pó e o café fica intragável. 

 

A entrevistada Português 34 disse que costumava comprar café em grão quando 

criança, pedia para moer e levava-o para casa (ver seção 5.13. Então, eu perguntei-lhe se não 

costumava comprar café para fazer expresso, ao que me respondeu: 

 

PORTUGUÊS 34: Nós não tínhamos máquina de café expresso. 

 

CARINA: E as pessoas em geral? 

 

PORTUGUÊS 34: Também não... Havia poucas máquinas de expresso. 

Começaram a aparecer aquelas cafeteiras de rodar, que ainda há... Mas, lá 

em casa, também não havia... 

 

O lançamento das máquinas de cápsulas de café expresso no mercado alterou o ritual 

de preparo do café. Tornou-se rápido e fácil preparar um café. Basta a máquina ter água, 

escolher a cápsula do sabor que se deseja, colocá-la na divisão própria da máquina para tal e 

apertar o botãozinho para acioná-la. Além da facilidade de preparo, tem a vantagem de se 

obter um bom café, bem tirado e de qualidade superior.  
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5.13.3 Rituais de troca 

 

 

Nos rituais de troca em Lisboa, o café é um dos bens escolhidos, comprados e 

oferecidos a outra pessoa. Ao se oferecer esse bem, estão sendo transmitidas propriedades 

significativas ao ―recebedor‖ do presente. Isto é, quem recebe café como presente recebe um 

conceito específico sobre si mesmo contido no próprio café ofertado. De algum modo, está 

sendo gerada certa influência interpessoal, pois quem oferece um determinado tipo de café  

ou mesmo uma das novas máquinas de café expresso  oferece algo seletivo que o recebedor 

poderia nunca ter escolhido adquirir ou ter tido a oportunidade de comprar. A entrevistada 

Português 34 é uma dessas pessoas já presenteadas com cafés das mais diversas procedências 

trazidos por amigos que retornam de viagem. Sem essa oportunidade, provavelmente, a 

entrevistada nunca os teria experimentado para saber se lhe agradam ou não. 

 

PORTUGUÊS 34: Lembro-me que umas pessoas trouxeram-me café de 

vários lugares, do Brasil, de Cabo Verde e do Zaire etc. Lembro-me que o 

que gostei mais foi o do Zaire. O do Cabo Verde sabia a feijão e o do Brasil 

também não achei nada de especial. O café da Nespresso fazia-me lembrar 

um pouco o do Zaire; é forte. 

 

Outro ponto importante diz respeito ao embrulho e à apresentação do presente, além 

do contexto em que são feitas as ofertas/trocas. Em épocas específicas como Natal e 

aniversário, é costume trocar-se presentes. Por vezes as pessoas não gostam e sentem-se 

pouco à vontade para irem à loja trocar um presente recebido, principalmente, quando o 

motivo é ―não ter sido do seu agrado‖ por não considerá-lo conceito delas mesmas como 

mulheres ou homens. Desse modo, quem presenteia alguém atua como um agente de 

transferência de significados, na medida em que o presente é dotado de certos significados e, 

de outra forma, poderia não ter sido ofertado.  

 

A maioria dos entrevistados com máquina de café de filtro em casa e que a ―trocaram‖ 

por uma máquina de café expresso, além dos que contaram terem trocado uma máquina de 

expresso de hotelaria por uma de cápsulas, disseram não terem se desfeito da máquina antiga. 

Isto é, a troca de máquinas envolveu algumas sutilezas como, por exemplo, a dúvida em saber 

se realmente era hora de trocar de máquina ou se caberia procurar uma semelhante ou da 

mesma cor. Depois, quando da troca em si, a máquina antiga acabou guardada no armário. 
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Esse momento despertou sentimentos como, por exemplo, uma melacolia pelo fato da 

máquina ter sido dada por um parente próximo já falecido (trazendo recordações de 

momentos vividos com esse familiar). Simultaneamente, trouxe uma certa alegria pela 

obtenção da nova máquina, pronta para ser utilizada ao se receber visitas em casa; 

principalmente, as que tenham conhecido a máquina antiga. 

Deve ser observado, entretanto, que as entrevistas realizadas para este estudo não 

possibilitaram conseguir mais dados sobre rituais de troca. 

 

 

5.13.4 Rituais de despojamento 

 

 

Muitas vezes, os produtos são descartados ou nem sequer adquiridos devido à sua 

valia negativa. Noutros casos, os indivíduos não sabem como se desfazer do bem, não têm 

coragem de fazê-lo por ter sido oferecido por outrem e deter caráter simbólico, representando 

uma conexão com o(s) outro(s). Isso ocorre, por exemplo, quando o café é dado para uma 

terceira pessoa, ato que pode simbolizar interesse ou desejo de transferir significados do 

doador para o receptor (McCRACKEN, 2003). Esse ato pode envolver um ritual. Dessa 

forma, no que diz respeito a rituais de despojamento, o indivíduo ―liberta‖ o significado que 

esse bem de consumo tinha, para então doá-lo (McCRACKEN, 2003). O indivíduo despoja o 

bem dos significados a este associados. 

 

Neste estudo, o ritual de despojamento está presente quando é mostrado que uma 

pessoa ofereceu café ou máquina de café a determinado entrevistado. Nesse sentido, o ritual 

diz respeito a quem despoja o bem, refere-se àquele que, nesse momento, tenta apagar desse 

bem ofertado o significado de que este fora investido. É quando pode ocorrer uma fusão de 

identidades, pela possibilidade de destituição do significado pessoal. Um exemplo disso é o 

caso da entrevistada Português 24 que, tendo adquirido uma máquina de café de melhor 

qualidade, ofereceu para uma amiga a máquina que ganhara de presente do ex-namorado. 

Essa entrevistada disse que, às vezes, quando visita a amiga, sente-se ―pouco à vontade‖ ao 

vê-la usando a máquina. Isso significa que Português 24 procurou apagar o significado de que 

fora investido o bem, como uma aliança de casamento, símbolo de uma união e da qual, no 

caso de separação, as pessoas procuram se desfazer para apagar as propriedades significativas 

de ―posse‖ do parceiro. Assim, os bens devem ser esvaziados de seu significado antes de 
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serem transferidos e adquiridos por outro. Ao aludirem a esse fato, uma fusão de identidade, 

os indivíduos estão, na verdade, fazendo referência à qualidade móvel do bem.  

 

Os bens carregam e comunicam significado cultural, o que leva à necessidade de se 

analisar o consumo como um todo e não somente o ato isolado de consumir (CAMPBELL, 

2006; DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004; SLATER, 2002). Assim, os bens têm a capacidade 

de transmitir informações sobre e para os indivíduos (DORAN, 1997; HYATT, 1992; 

JOHNSTONE; CONROY, 2005; LEIGH; GABEL, 1992; PIACENTINI; MAILER, 2004; 

SLATER, 2002). Esse aspecto foi explorado na seção 5.12 (Consumo de café como 

comunicação simbólica). 

Em suma, um ritual ocorre envolvendo concomitantemente indivíduos, tempo e espaço 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). Assim a compra, o preparo e o consumo de café são 

considerados rituais, pelos quais os significados dos bens são transferidos para o consumidor. 

Desse modo, o café é um acessório ritual, marcando um referencial de espaço e de tempo na 

vida das pessoas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A principal questão que orientou este estudo foi descrever e comparar os rituais de 

consumo associados ao café, conduzidos por cariocas e alfacinhas. Para isso, foi utilizada a 

pesquisa qualitativa, de forma a viabilizar a pesquisa de campo (VERGARA, 2008; VIEIRA, 

2004), recorrendo-se a entrevistas em profundidade para a coleta de dados.  

Foram entrevistadas 69 pessoas, das quais 32 brasileiras e 37 portuguesas, do Rio de 

Janeiro e de Lisboa, respectivamente. O tratamento e a análise de dados foram apresentados 

de forma descritiva, procurando-se explicar e descrever individualmente as respostas obtidas e 

compará-las. Além das limitações do método citadas, também houve limitações de tempo e de 

caráter financeiro, impossibilitando um maior número de viagens entre as duas cidades para 

efetuar mais entrevistas pessoalmente, a fim de aprofundar mais o tema.  

Foi observado que não se pode generalizar a cultura, os rituais, costumes e hábitos 

―cariocas‖ como cultura brasileira, nem os da cultura ―alfacinha‖ como cultura portuguesa. 

Nesse sentido, verifiquei que os indivíduos vivem num mundo de significados, onde se 

percebem, são percebidos e percebem os outros por meio de expressões, atitudes, 

comportamentos, hábitos, costumes e valores.  

 

Mostrou-se que as relações sociais têm mudado significativamente e que, em 

consequência disso, novos hábitos e necessidades foram adquiridos, como o maior consumo 

de café fora de casa.  

Embora o café continue presente no ambiente doméstico, especialmente, no café da 

manhã, constatou-se que no Rio de Janeiro o ambiente de trabalho ganhou destaque, seguido, 

entre outros locais, dos restaurantes e das cafeterias. Isso ocorre porque o café está bastante 

associado à produção, sendo consumido em intervalos durante o expediente  esteja a pessoa 

só ou acompanhada , ou enquanto se trabalha, pela necessidade de um estimulante. Ainda no 

âmbito da produção, o consumo entre colegas de trabalho também cresceu após o almoço, 

pois o café é entendido como um complemento à refeição. 

Em Portugal, o lugar preferido pelos alfacinhas é o Café, aonde muitos vão para estar 

com amigos e familiares e, dispondo de tempo, fumar um cigarro e/ou comer algo a mais 

enquanto conversam. Não somente a qualidade do café é um diferencial, mas a companhia, o 

espaço físico do estabelecimento e o serviço também são valorizados.  
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Em comparação com os entrevistados cariocas, os alfacinhas atribuem ao café maior 

importância como meio de socialização em espaços públicos. Os que tomam seu café 

sozinhos, disseram que normalmente o fazem por falta de companhia ou de tempo: entram, 

tomam seu café e saem, sem ficar para um bate papo ou para ler, como a maioria afirmou 

gostar de fazer. Ainda em Lisboa, quem trabalha em ambiente fechado, mesmo dispondo de 

café no local, prefere, sempre que possível, ir à rua tomar seu cafezinho. A alegação é a de 

que se trata de uma ―desculpa‖ para espairecer e para a sociabilidade, a fim de recompor 

―forças‖ e retornar à produção. Cabe observar que, como a maioria dos entrevistados está no 

mercado de trabalho, não foi atribuída maior relevância à faculdade. Ali, geralmente, o café é 

consumido entre colegas nos intervalos, quando também ocorre da pessoa comprá-lo para 

terminar de beber em sala de aula. Em casa, o café surge, na maioria das vezes, associado às 

refeições, sendo também oferecido a visitas como cortesia ou parte da sociabilidade. Como 

exceções, há os que raramente vão a cafeterias, por não gostarem do ambiente, além dos que 

preferem beber café a sós, alegando não serem ―tão sociais‖. 

 

O consumo de café vem aumentando simultaneamente à qualidade do produto 

oferecido, contribuindo para isso, as novas formas de consumo que têm surgido. Por sua vez, 

essas novas formas de consumo impulsionam o consumidor a procurar cafés de melhor 

qualidade, num processo em que se busca atender às suas necessidades e ao mesmo tempo 

criar outras, manipulando-o ―hipnoticamente‖ através da publicidade, na qual se recorre a 

anúncios com atores bonitos e charmosos. O já mencionado anúncio da Nespresso com 

George Clooney é um exemplo. Ele desperta uma associação entre consumir o produto e a 

noção de requinte e sofisticação, levando o consumidor a pensar que a ―chave‖ para tudo isso 

é adquirir a máquina e as cápsulas de café. Desse modo, a publicidade é um meio de 

transmitir ao consumidor o significado do mundo culturalmente constituído, por meio dos 

bens. Consequentemente, os hábitos desse consumidor são melhorados, não somente quanto 

ao café em si, mas também, em relação ao modo como este é consumido e onde. 

O aparecimento das novas máquinas de café expresso (de cápsulas) revolucionou os 

hábitos de consumo do produto. De acordo com os entrevistados, em Portugal, algumas 

pessoas que as adquiriram passaram a consumir mais café em casa, indo menos 

frequentemente à rua para bebê-lo, tanto pelo comodismo, quanto pela praticidade dos 

aparelhos e pela melhor qualidade do café (café gourmet). No entanto, mesmo que tenha essas 

e outras máquinas de café em casa, as pessoas não abrem totalmente mão de um cafezinho na 
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rua, um hábito enraizado na cultura portuguesa. Outra consequência do uso dessas máquinas é 

o aumento do consumo de café expresso em casa, se comparado ao de outros tipos de café.  

 

O consumidor despertou a necessidade de mudanças na indústria, da mesma forma que 

as mudanças na indústria contribuíram para o despertar de um novo consumidor. Mais 

exigente e atento às novidades, este procura cada vez mais cafés de qualidade, especialmente, 

cafés premium. A mídia promove, em particular, os cafés gourmet  feitos a partir de grãos de 

qualidade superior , despertando o desejo dos consumidores em adquiri-lo, mesmo que para 

isso paguem mais caro: o já referido café da Nespresso é um exemplo. Como essas máquinas 

estão associadas a charme, luxo e requinte, além do café ser de melhor qualidade e de preparo 

rápido, quem tem poder aquisitivo para adquiri-los o faz. No Rio de Janeiro, entretanto, o café 

gourmet ainda não é tão conhecido quanto em Lisboa. Embora saibam dizer se o café é bom 

ou não, conforme o paladar, os consumidores cariocas não sabem distinguir um café arábica 

do robusta. Para muitos, café é café, tomam aquele que estiver disponível; não escolhem. 

 

Verificou-se que o consumo de café é um fenômeno cultural  quer da cultura 

portuguesa, quer da cultura brasileira  e que há uma diferença preponderante entre o tipo de 

café consumido pelos alfacinhas daquele consumido pelos cariocas, variando conforme o 

lugar onde é consumido. Faz parte da cultura brasileira tomar o chamado ―cafezinho‖, 

enquanto a ―bica‖ faz parte dos hábitos e costumes dos alfacinhas. Tanto no Rio de Janeiro 

como em Portugal, os entrevistados disseram consumir o café expresso puro e o café de filtro 

ou solúvel, puro ou com leite, particularmente, no café da manhã e no lanche. 

Nas grandes cidades, é dispensado ao hábito de tomar café (especialmente, fora de 

casa) um apreço que tende a prevalecer diante das outras opções, pois além da dimensão 

social, tem sido atribuída a essa bebida, cada vez mais, uma conotação de glamour e de 

sofisticação. Assim, o mercado de café vem conquistando de modo crescente o gosto 

diversificado dos consumidores. 

Neste estudo, verificou-se que no Rio de Janeiro o café sempre esteve associado a 

motivos sociais, de forma muito semelhante à observada em Lisboa. Entretanto, no Rio, o 

café em si sempre foi muito simples (o ―cafezinho‖), consumido quase sempre em pé, em 

locais que nunca foram conhecidos como ―Café‖. O expresso mudou essa tendência, e os 

cariocas vêm adotando a forma europeia de beber café.  
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Pelo que pude constatar, deve ser ressaltado que a falta de conhecimento e de gosto 

por cafés diversificados, o fato de não se querer gastar muito (bebidas diversificadas são mais 

caras), bem como a tradição do ―cafezinho‖ brasileiro e a da ―bica‖ entre os portugueses 

influenciaram as respostas dos entrevistados sobre o que consomem e onde consomem. Como 

a grande maioria das pessoas trabalha ou estuda (muitas nem tomam o café da manhã) e, 

portanto, passam o dia fora de casa, diminuiu o consumo de café no ambiente doméstico. 

Consequentemente, os rituais associados ao consumo desse produto estão mais vinculados a 

espaços públicos. 

 

Segundo McCracken (2003), os bens de consumo apresentam um significado cultural 

que tem uma qualidade móvel. Normalmente, o movimento do significado apresenta uma 

trajetória tradicional, partindo de um ―mundo culturalmente constituído‖ e se transferindo 

para o bem de consumo através da publicidade e da moda. Posteriormente, esse significado se 

afasta do bem para o consumidor individual. Em outras palavras, há três localizações para o 

significado: o mundo culturalmente constituído, o bem de consumo e o consumidor 

individual. Além disso, há dois momentos de transferência: do mundo para o bem e do bem 

para o indivíduo (McCRACKEN, 2003, p. 100).  

Para que ocorra transferência de significado dos bens para o mundo dos consumidores, 

é necessário que haja um ritual (McCRACKEN, 2003). Para uma melhor compreensão desse 

processo, foram descritos e comparados rituais de consumo que fazem parte do nosso 

cotidiano e através dos quais as pessoas se afirmam periodicamente (SEGALEN, 2002). 

Visando um melhor entendimento desses instrumentos  que são capazes de manipular o 

significado cultural, atendendo a diversos fins , foram estabelecidos quatro tipos de rituais: 

de troca, de posse, de arrumação e de despojamento.  

Segundo McCracken (2003), os rituais de posse permitem ao consumidor reivindicar e 

assumir um tipo de posse sobre o significado de seus bens de consumo. Alguns entrevistados 

referiram-se à nova máquina de café como sua  ―tenho uma daquelas novas máquinas de 

café lá em casa‖ ou ―tenho uma máquina de café da Nespresso‖  quando na verdade era, por 

exemplo, dos pais ou aquisição do parceiro. Ao dizerem isso, os indivíduos estão 

―reclamando‖ a posse do bem para si, ou seja, declaram-se proprietários sem nunca o terem 

sido. Ao destacarem que têm cafés e máquinas de café para preparo rápido de uma marca cuja 

imagem está associada a qualidade, requinte e sofisticação, as pessoas estão fazendo uma 
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distinção por categorias culturais como status e classe, justamente, por conta dessa 

associação. 

Um ritual de troca consiste na transferência de propriedades simbólicas atribuídas ao 

bem oferecido (McCRACKEN, 2003). Desse modo, tanto o ritual de posse como o de troca 

transfere as propriedades do produto para seu consumidor. Em Lisboa, viu-se que nos rituais 

de troca o café é um dos bens escolhidos, comprados e oferecidos a outra pessoa. Ao se 

oferecer esse bem, está-se transmitindo propriedades significativas ao ―recebedor‖, a quem o 

recebe. Isto é, quem recebe café como presente está recebendo um conceito específico sobre 

si mesmo (conceito esse contido no café oferecido). De algum modo, está sendo gerada certa 

influência interpessoal, pois quem oferece um determinado tipo de café  ou mesmo uma das 

novas máquinas de café expresso  oferece algo seletivo que o recebedor poderia nunca ter 

escolhido adquirir ou ter tido a oportunidade de comprar, especialmente, se importado.  

No que diz respeito a rituais de despojamento, o indivíduo ―liberta‖ o significado que 

esse bem de consumo tinha, para então doá-lo (McCRACKEN, 2003). Este estudo mostrou 

esse processo em relação aos que decidem se desfazer de um bem de sua propriedade. Como 

visto, trata-se de um ritual que diz respeito ao indivíduo que despoja o bem, tentando apagar o 

significado anteriormente investido nesse bem, momento em que pode haver uma fusão de 

identidades pela possibilidade de destituição do significado pessoal. 

 

Pudemos ver que os rituais associados ao consumo de café são constituídos por um 

conjunto de pequenos atos simbólicos. Nesse sentido, tanto os instantes que precedem o rito 

quanto o período em este se realiza são preenchidos pelo simbolismo ritual que faz a 

passagem para esse segundo momento. Por meio desses ―atos‖, a sociedade mostra que o 

consumo e os rituais associados a esse bem remetem a um consumo hedônico e, não apenas, 

ao consumo tradicional. Desse modo, aspectos fundamentais desses rituais têm de ser levados 

em conta para que se possa compreender a vida social, seus significados e representações. Por 

isso, incorrem num erro todos aqueles que julgam que tomar café é apenas ―tomar café‖. 

Tomar café envolve o lado racional/utilitário e o hedônico, pois trata-se de um ato 

determinado pelo que o consumidor vê e sente, uma vez que este não toma apenas um café, 

mas desfruta da atmosfera envolvente enquanto sacia o corpo e a alma. Quando o indivíduo 

vai tomar um café, busca satisfazer uma necessidade fisiológica e uma constante e sempre 

crescente sensação de prazer.  

As pessoas associam cada vez mais o café ao prazer do convívio social. Vimos aqui 

que ele está presente não somente nas residências, mas também nas faculdades, 
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empresas/locais de trabalho, restaurantes e nas cafeterias, entre outros estabelecimentos 

comerciais; no caso das cafeterias, local cada vez mais procurado.  

No Rio de Janeiro, o café também aparece como meio de socialização, o que, 

entretanto, ocorre basicamente durante intervalos nos horários de trabalho e de estudo. No 

Rio, tomar um café não é uma das principais opções para a noite, / de programa noturno, 

como acontece, por exemplo, com o chope. Já em Lisboa, as cafeterias estão entre os locais 

preferidos para a sociabilidade enquanto se bebe um café. Contudo, tomando por base as 

entrevistas realizadas neste estudo, o hábito vem ganhando espaço no Rio. Por terem de 

acompanhar essa tendência, as cafeterias locais têm procurado atender às necessidades de um 

consumidor cada vez mais exigente. Assim, tomam medidas para cativá-lo, uma vez que o 

carioca ainda não assimilou plenamente um hábito tão arraigado entre os alfacinhas 

entrevistados. 

À luz do exposto, considerou-se que/conclui-se que o café faz parte dos hábitos 

alimentares dos consumidores cariocas e alfacinhas, seja no café da manhã, seja no lanche, 

seja como complemento à refeição, além de ter características associadas à sociabilidade e ao 

prazer, influenciando os rituais associados ao seu consumo. As pessoas gostam de consumir 

bens em locais públicos mais pela interação social que isso envolve do que pela necessidade 

do alimento ou bebida, o que vai ao encontro da observação de Douglas (1975 e 1982 apud 

GONÇALVES, 2004, p. 44), para quem a ―fome não é falta de comida, mas ausência de 

relações sociais e culturais‖.  

 ―Vamos tomar um café?‖ Quando dizemos isso, fica claramente subentendido que se 

trata de um convite  ―Vamos conversar um pouco?‖  para um bate papo enquanto se aprecia 

um cafezinho. Ao analisar as respostas dos entrevistados, constatou-se que um grande número 

deles vai ao Café para encontrar pessoas, fumar um cigarro e, dispondo de mais tempo, 

aproveitar para consumir algo e conversar mais um pouco. Para esses consumidores, a 

qualidade e o preço do café, a companhia e o serviços são diferenciais. 

 

O consumo de café está cada vez mais associado a momentos especiais, próprios 

(momentos de prazer do próprio ―eu‖), a um ritual e rotina diários, a uma forma de reunir 

parentes, amigos ou colegas, reforçando mais os aspectos emocionais do que propriamente o 

hábito de tomar café pelo café em si. Isso vai ao encontro do que McCracken (2003) afirmou, 

ao mencionar que o comportamento social é cada vez mais convertido em consumo e que, 

consequentemente, o indivíduo está mais subordinado ainda a um papel de consumidor. Além 

disso, cabe lembrar que o café é usualmente associado a sensações positivas e a 
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comportamentos dinâmicos: o café é meio de socialização e como tal, reúne, anima, desperta, 

revigora, aquece, proporciona uma sensação agradável e de prazer, o que vem revalidar o 

papel da bebida como agente social.  

Outro ponto importante diz respeito aos impactos gerenciais. Tendo em consideração 

que o consumo de café vem aumentando e que cada vez mais se tem dado importância a cafés 

sofisticados, alguns dos comportamentos relacionados à bebida foram se alterando 

significativamente. Frequentar cafeterias tem-se tornado um hábito cada vez mais comum. Os 

empresários, ao estarem cientes disso, devem preocupar-se em oferecer cafés de qualidade 

superior, dispondo de um amplo leque de possibilidades (ao determinarem que produtos 

oferecer, estarão definindo um público alvo/específico). Devem igualmente dispor de 

funcionários especializados e de um espaço agradável e cativante.  

Como se trata de um segmento do setor cafeeiro que se torna / Como o setor de café se 

torna cada vez mais competitivo  e considerando que as pessoas procuram um espaço para se 

encontrarem e terem um momento de prazer enquanto degustam um café , os empresários 

precisam atentar para o ponto comercial a ser escolhido. Além dos fatores já citados, devem 

levar em conta, entre outros, o poder aquisitivo dos potenciais consumidores, a visibilidade do 

local e sua proximidade dos fornecedores, visando tornar sua gestão única e com boa 

receptividade.  

A entrada das novas máquinas de café expresso no mercado  principalmente, as da 

Nespresso, já referidas  revolucionou os hábitos associados ao consumo de café: ou seja, deu 

um ―quê‖ de especial à vida dos seus consumidores. Tendo isso em conta, as gerências de 

cafeterias devem se preocupar com o aumento do consumo em casa, nas empresas etc., pelo 

fato de que as pessoas, muitas vezes, deixam de beber café na rua por causa de preço, 

acessibilidade, praticidade do preparo e disponibilidade de um produto de qualidade. Os 

estabelecimentos que ainda não dispõem dessas inovadoras máquinas, devem procurar obtê-

las, se não para satisfazer às exigências de uma clientela mais exigente, pelo simples fato de 

que estão na moda. Como a imagem dessas novas máquinas de cápsulas de café é associada a 

luxo, requinte e, obviamente, à qualidade, uma vez que disponham dessas máquinas, as 

cafeterias também serão associadas a um certo glamour ou, pelo menos, serão vistas como 

mais seletivas. Assim, os investidores devem focar na transferência do hábito de beber café de 

casa para a rua que está ocorrendo, especialmente em Lisboa, devido ao impacto causado pela 

chegada ao mercado dessas máquinas.  
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Esse ponto evidenciado na pesquisa apenas veio corroborar a declaração de António 

Reffóios (administrador-delegado da Nestlé), segundo o qual ―das cerca de seis mil milhões 

[seis bilhões] de chávenas consumidas em Portugal, em 2005, 70% eram bebidas fora de casa, 

passando este número, em 2010, para 60%, com o consumo a cair cerca de 200 milhões de 

chávenas de 2006 para 2010‖ (JORGE, 2011). Desse modo, os investidores devem investir 

num plano de marketing para cativar não só possíveis consumidores, mas também os atuais, 

visando ampliar o consumo e reforçar a imagem ―da casa‖, conquistando vantagem 

competitiva. 

 

 

6.1 Sugestões para estudos futuros 

 

 

Embora o objetivo principal deste estudo fosse descrever e comparar os rituais de 

consumo associados ao café conduzidos por cariocas e alfacinhas, durante a coleta de dados, 

alguns entrevistados criticaram o café consumido no Rio de Janeiro, alegando que o melhor 

café brasileiro é exportado. Surge daí um possível tema de estudo: saber por que mesmo 

sendo um grande produtor, o Brasil não investe mais no mercado de consumo interno de café. 

É interessante observar que embora produza café como commodity, o Brasil não 

consegue atrelar, globalmente, conteúdos simbólicos a esse produto. Portugal também não. 

Acho que os países que lograram essa produção simbólica bem-sucedida foram a França e a 

Itália. No entanto, Portugal absorveu essa cultura franco-italiana mais rapidamente e há mais 

tempo do que o Brasil. Isso é interessante para se discutir aspectos simbólicos e não-

simbólicos da produção de mercadorias, além do próprio consumo em si.  

Outros tópicos que poderiam ser abordados em futuras pesquisas são: 

 averiguar o impacto das novas máquinas de cápsulas no mercado brasileiro e nas 

motivações de consumo; 

 comparar a evolução dos serviços de cafeterias entre portugueses e brasileiros; 

 verificar se o espaço público tem substituído o espaço privado e o impacto disso na 

sociabilidade entre as pessoas; 

 procurar entender as motivações dos jovens em relação ao consumo e ao não consumo de 

café; 

 compreender a relevância e o significado do café na vida dos consumidores; e 
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 compreender a importância das características objetivas do café e sua relação com as 

sensações experienciadas pelo consumidor durante o ato de consumo. 

 

Outra sugestão visando ao estudo do comportamento do consumidor seria analisar e 

descrever os rituais de consumo associados ao chope conduzidos por brasileiros, e o papel da 

influência social e cultural nisso. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

ALDEIA  localidade pequena sem jurisdição própria (no campo). 

 

ALFACINHA – os lisboetas (os naturais de Lisboa). 

 

AO CALHAS  a esmo. 

 

BICA  termo utilizado pelos naturais de Lisboa para se referir ao café expresso. Um 

acrônimo que significa "beber isto com açúcar". 

 

BOIÃO – recipiente bojudo de lata, vidro ou barro vidrado para pomadas, conservas etc. 

 

CAFEZINHO – diminutivo de café muitas vezes usado pelos entrevistados para se referirem 

ao café. 

 

―CAFEZINHO‖  termo usado pelos cariocas para se referirem ao café de filtro/café coado. 

 

CARDAMOMO - é usado para designar diversas espécies em três géneros da família do 

gengibre. 

 

CHÁVENA  xícara. 

 

COMBOIO  trem. 

CUCA - doce catarinense. Combina massa fina, fruta macia e farofa crocante. 

 

DRAGEIAS – drágeas. 

 

FIXE – legal, que agrada ou tem qualidades positivas (ex.: O livro é muito fixe); que inspira 

simpatia, simpático (ex.: Os teus colegas são fixes). 

 

FAZER XIXI – urinar. 
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LICENCIATURA  graduação. 

 

MALGA  tigela para sopa. 

 

MARISQUEIRA -  restaurante onde se servem mariscos. 

 

PEQUENO-ALMOÇO  café da manhã. 

 

PRIMÁRIA (ensino básico)  ―A educação básica ou ensino básico é o nível de ensino 

correspondente aos primeiros anos de educação escolar ou formal. Essa denominação 

corresponde, consoante o sistema educativo que o ministra, a um conjunto específico de anos 

de escolaridade, correspondendo, na generalidade dos casos, aos primeiros quatro a nove 

anos‖. 

 

REFORMADO – termo português sinônimo de aposentado. 

 

SANDES – abreviatura de sanduíche. 

 

SECUNDÁRIO (ensino secundário)  ―Constitui o ensino ministrado aos adolescentes, com 

idades que podem ir dos 10 aos 18 anos, conforme o país e o seu sistema educativo. 

Caracteriza-se por constituir uma transição do ensino primário (tipicamente obrigatório, 

genérico e ministrado às crianças) para o ensino terciário (tipicamente opcional, especializado 

e ministrado a adultos). […] Normalmente, o ensino secundário é o estágio que se segue ao 

ensino básico ou primário. Frequentemente, constitui a etapa final da escolaridade obrigatória. 

Contudo, em muitos países, o ensino secundário já não é obrigatório ou então inclui etapas 

obrigatórias e outras não obrigatórias. Normalmente, o estágio que se segue é o ensino 

superior. Conforme o sistema educativo, o ensino secundário pode ser ministrado em 

estabelecimentos com diversas designações. As mais frequentes são ‗escola secundária‘, 

‗liceu‘, ‗ginásio‘ e ‗colégio‘‖. 

 

SÍTIO – espaço que um objeto ou pessoa ocupa ou deve ocupar. = LUGAR; chão, terreno; 

local, lugar, localidade. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A  Tabela 2 – Dados demográficos dos entrevistados 

 

Idade Sexo Estado Civil Tem filhos Vive sozinho? Vive com quem? Nível de educação

Brasil 1 26 masculino solteiro não não com a mãe superior incompleto

Brasil 2 25 feminino solteira não não com a mãe e irmão superior completo cursando pós-graduação

Brasil 3 31 masculino solteiro não não com os pais superior incompleto

Brasil 4 28 feminino solteira não não com os pais Pós-graduação

Brasil 5 29 feminino casada não não com o marido superior completo

Brasil 6 28 feminino solteira não (está grávida) não com o parceiro Pós-graduação

Brasil 7 27 feminino solteira não não com o parceiro superior completo cursando pós-graduação

Brasil 8 26 feminino solteira não sim superior completo cursando pós-graduação

Brasil 9 30 masculino solteiro não sim mestrado, doutorado incompleto

Brasil 10 30 feminino casada não não com o marido superior completo

Brasil 11 56 feminino casada sim não com o marido e 1 filho superior completo

Brasil 12 29 feminino solteira não não com a mãe superior completo

Brasil 13 29 masculino solteiro não não com os pais mestrado, doutorado incompleto

Brasil 14 32 masculino solteiro não sim superior completo

Brasil 15 25 masculino solteiro não não com os pais e irmão superior completo

Brasil 16 31 masculino solteiro não não com os pais Pós-graduação

Brasil 17 24 feminino solteira não não com o pai superior completo

Brasil 18 24 feminino solteira não sim superior completo cursando pós-graduação

Brasil 19 47 masculino solteiro não não amigos mestrado, doutorado incompleto

Brasil 20 31 feminino solteira não sim Pós-graduação

Brasil 21 31 masculino solteiro não não com a mãe superior completo

Brasil 22 40 masculino casado sim não com a esposa e filhos 1º grau completo

Brasil 23 36 masculino solteiro não sim Pós-graduação

Brasil 24 28 masculino solteiro não não com os pais superior completo

Brasil 25 39 feminino solteira não sim superior completo

Brasil 26 57 masculino casado sim não com a esposa e filhos 2º grau completo

Brasil 27 32 masculino solteiro não não com os pais superior completo cursando pós-graduação

Brasil 28 31 masculino solteiro não sim superior completo cursando pós-graduação

Brasil 29 23 masculino solteiro não não com os pais e irmã superior incompleto

Brasil 30 70 feminino viúva sim sim 2º grau completo

Brasil 31 25 masculino solteiro não sim superior completo

Brasil 32 30 masculino solteiro não sim superior completo

Português 1 70 feminino casada sim não com marido e 1 filho 4ª classe

Português 2 25 feminino solteira não não com os pais e irmã superior incompleto

Português 3 26 feminino casada não não com o marido superior completo cursando pós-graduação

Português 4 24 feminino solteira não não com os pais e irmã superior completo

Português 5 24 feminino solteira não não com o parceiro superior completo

Português 6 25 masculino solteiro não não com os pais mestrado

Português 7 25 feminino solteira não não com os pais superior completo

Português 8 48 feminino divorciada sim não com o marido frequência do 12ºano

Português 9 26 masculino solteiro sim não com a mãe e irmão 11º ano

Português 10 18 feminino solteira não não com amigos superior incompleto

Português 11 78 masculino casado sim não com a esposa curso industrial

Português 12 44 feminino divorciada sim não Como 1 filho 12ºano

Português 13 24 masculino solteiro não não com os pais, irmã e avó 12ºano

Português 14 28 masculino solteiro não não com os pais superior completo

Português 15 51 masculino casado sim não com a esposa e 2 filhas curso complementar dos liceus(secundário)

Português 16 24 masculino solteiro não não com os pais e companheira superior completo

Português 17 22 feminino solteira não não com os pais e irmão superior completo

Português 18 24 masculino solteiro não não com a companheira 12ºano

Português 19 51 feminino casada sim não com o marido e filha doméstica

Português 20 52 feminino casada sim não com o marido e filhos 11º ano

Português 21 58 feminino casada sim não com o marido e filho 9º ano

Português 22 76 feminino casada sim não com o marido 4ª classe

Português 23 54 feminino divorciada sim não mora com 1 filho 12ºano

Português 24 24 feminino solteira não não com os pais superior incompleto

Português 25 24 feminino solteira não não mora com o companheiro superior completo

Português 26 31 masculino solteiro não sim doutorado

Português 27 32 masculino solteiro não não com os pais superior completo

Português 28 31 feminino divorciada sim não com a filha superior completo

Português 29 24 feminino solteira não não com a mãe superior completo

Português 30 24 masculino solteiro não não com a mãe, padrasto e avós superior completo

Português 31 68 feminino casado sim não com a esposa superior completo

Português 32 24 feminino solteira não não com a mãe, padrasto e irmão mestrado

Português 33 50 masculino casada sim não com a esposa e filha superior completo

Português 34 46 feminino divorciada sim não com a filha superior completo

Português 35 33 masculino união de facto não não com a companheira 12ºano

Português 36 46 feminino união de facto sim não com o companheiro e filha 12ºano

Português 37 23 feminino solteira não não com o companheiro superior completo cursando pós-graduação

Código Expant
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ANEXO B  Descrição dos tipos de Café mencionados na pesquisa 

 

Café arábica: ―As variedades de café arábica produzem um café fino, de aroma e sabor mais 

pronunciado do que o café produzido através da espécie Coffea canephora. Em virtude desta 

característica, a demanda mundial e os preços de mercado do café arábica são maiores do que 

do café robusta‖. 

 

Café Robusta: ―A espécie Coffea canephora, mais conhecida como robusta, produz um café 

de qualidade inferior ao café arábica. Entretanto, os sólidos oriundos desta espécie são muito 

mais solúveis em água do que os sólidos da espécie Coffea arabica. Apesar do café robusta 

possuir um valor de mercado inferior ao café arábica, a liquidez desta commodity é garantida 

pela crescente demanda por parte da indústria de café solúvel e da utilização de Coffea 

canephora em blends (mistura de café arábica e café robusta em uma proporção média de 

4:1)‖. 

 

Café gourmet: é o nome dado à ―bebida e grãos do café de qualidade superior (especial). Os 

cafés especiais exigem cuidados e processos específicos, a fim de produzirem uma bebida 

‗premium‘  como é chamada, por oferecer condições especiais de cultivo e preparo. Para sua 

produção é necessário adequação climática, solo e técnicas de manejo (como a colheita 

apenas de grãos devidamente maturados), moagem e torragem controladas e, finalmente, 

embalagem com nitrogênio a fim de evitar a oxidação‖. 

 

Café-Colonial: ―É uma refeição típica das cidades brasileiras de origem alemã, como na 

maioria das cidades catarinenses e em algumas cidades do Paraná e do Rio Grande do Sul, 

como Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Santa Cruz do Sul. Apesar do nome, o café 

colonial é uma refeição que não tem a finalidade exclusiva de um café da manhã, podendo ser 

degustada a qualquer momento. Constitui-se de uma mesa farta, composta de alimentos como 

pães variados, manteiga, queijos, schmier (geleia), bolos, presunto, embutidos, leite, café, 

chocolate quente, vinho, salsicha bock, cuca, carne de porco, rosca, biscoitos, keschmier 

[requeijão] e mel, entre outros. A maioria dos produtos é artesanal e de produção caseira. 

Noutras regiões brasileiras, especialmente rurais, a composição do chamado café colonial 

pode variar, nunca perdendo, todavia, o sentido de café da manhã bem farto‖. 
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Café solúvel: ―O café solúvel ou café instantâneo é fabricado apenas com a utilização de café 

e água e pode ser encontrado sob a forma de pó ou grânulos. Estes devem ser preparados para 

consumo com a adição de água filtrada, preferencialmente, quente e não fervente‖. 

 

 

Tipos de expressos: 

Caffé expresso: ―o termo formal italiano. Na maioria dos países, apenas espresso, 30 ml extraídos 

em aproximadamente 25 segundos. Em Portugal diz-se simplesmente café. Uma definição mais 

qualitativa do café expresso inclui uma maior consistência que o café coado (conhecido como 

café de saco em Portugal […]). Um café expresso bem tirado possui três partes principais: 

coração, corpo e espuma — sua característica mais marcante: a espuma de cor semelhante ao 

caramelo-escuro que permanece sobre a superfície do expresso, composta por óleos vegetais, 

proteínas e açúcares. Como resultado do processo de extração sob alta pressão, todos os sabores 

e substâncias numa xícara de café expresso estão concentrados. Algumas pessoas preferem uma 

dose (shot) de café em vez de uma xícara maior em que estes elementos estão mais diluídos. 

Também devido à sua concentração de componentes, o café expresso é muito utilizado como 

ingrediente em outras bebidas à base de café, como caffé latte e cappuccino‖. 

 

Ristretto (curto): ―com menos volume e água, consequentemente, um sabor mais puro e forte, 

10–20 ml. Em Portugal diz-se simplesmente café curto ou italiana‖. 

 

Lungo(longo): ―mais água (quase o dobro) passa pelo café moído, resultando em um sabor mais 

fraco, 40 ml. Em Portugal diz-se simplesmente café comprido ou cheio‖.  

 

Caffé macchiato (manchado): ―uma pequena quantidade de espuma de leite vaporizado sobre um 

espresso; ordem invertida no Starbucks e outras cafeterias para outros tipos de macchiatos, com 

espresso adicionado a uma grande quantidade de leite vaporizado‖. 

 

Cappuccino: ―tradicionalmente, uma bebida com ⅓ espresso, ⅓ leite vaporizado e ⅓ de espuma 

de leite vaporizado, mas em alguns lugares do mundo se acrescenta um pouco de pó de chocolate 

e/ou canela‖. 

 



 146 

Latte: ―abreviação de caffè latte, ou café com leite, bebida baseada no expresso com uma 

quantidade igual de leite vaporizado, com pouca ou nenhuma espuma de leite vaporizado. Em 

Portugal diz-se meia-de-leite ou galão (maior do que a meia-de-leite e servido em copo)‖.  

 

Cortado: ―um expresso ‗cortado‘ com uma pequena quantidade de leite quente para reduzir a 

acidez. Em Portugal diz-se pingo (no Porto) ou garoto (em Lisboa)‖. 

 

Mocha: ―um latte com chocolate‖.  

 

Abatanado: ―café expresso servido em chávena grande‖. 

 

 

Expressos com água: 

Americano: ―diluído com água quente, semelhante ao café coado (ou café de saco), geralmente, 

fraco (maior proporção de água)‖. [...] ―É um estilo de café preparado por adição de água quente 

para o café, dando uma força semelhante, mas sabor diferente do café do gotejamento regular. A 

força de um Americano varia com o número de colher do café e da quantidade de água 

adicionada‖. 

 

Café carioca: tem o corpo do café longo, porém, servido em xícara pequena. Obtido de máquina, 

é um expresso mais diluído em água e menos concentrado. 
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ANEXO C  Como o café é consumido no mundo 

 

As formas de consumo dessa bebida tão popular, de sabor e aroma agradáveis, é 

diversa no mundo. Em Portugal, o típico café (expresso) é servido numa xícara pequena, a 

famosa ―bica‖ em Lisboa. No Brasil, quando pedido um café expresso, este é normalmente 

servido numa xícara pequena, acompanhado por um biscoito. Podemos ver a seguir como o 

café é consumido em alguns outros países do mundo, segundo o site Rastro (AS FORMAS..., 

2011): 

 

» França: o produto, na maioria das vezes, é bebido juntamente com chicória. 

 

» Áustria: pode-se beber o produto juntamente com figos secos. Em Viena, capital do país, é 

uma tradição o oferecimento de bolos e doces para acompanhar o café com chantilly. 

 

» África e Oriente Médio: é comum acentuar o sabor do café com algumas especiarias, tais 

como canela e cardomomo, alho ou gengibre. 

 

» Bélgica: o produto é servido com um pequeno pedaço de chocolate, colocado no interior da 

xícara, que será derretido quando entrar em contato com o café. 

 

» Itália: o café expresso preto é servido em xícaras pequenas, acompanhadas de tiras de 

limão. 

 

» Grécia: o café é acompanhado por um copo de água gelada. 

 

» Cuba: o café é bebido bastante forte e doce, e em um só gole. 

 

» Sul da Índia: o café é misturado com açúcar e leite e servido com doces. 

 

» Alemanha: é servido com leite condensado ou chantilly. 

 

» Suíça: adiciona-se ao café um licor, o kirsch.  
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» México: em muitos lugares, o café é oferecido gratuitamente e pode ser consumido em 

grandes quantidades. O chamado café americano, como é conhecido no México, é o mais 

consumido e é uma cópia do que se bebia até há poucos anos nos EUA: aguado e com pouco 

sabor. 
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ANEXO D  Quadro comparativo dos sistemas de ensino em Portugal e no Brasil 

 

 

 
 

No Brasil: 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação no Brasil se 

divide em: 

 Educação Infantil (antigo pré-escolar)  oferecida em creches (para crianças de até três 

anos de idade) e pré-escolas (para crianças de quatro a seis anos de idade); 

 Ensino Fundamental (antigo primeiro grau) – para crianças entre os seis e os 14 anos. O 

ensino fundamental é dividido em duas fases: ensino fundamental I (1
o
 a 5

o
 anos) e 

ensino fundamental II (6
o
 a 9

o
 anos). Isto é, existem nove séries nesse nível de educação; 

 Ensino Médio (antigo segundo grau) – o ensino dura três anos. É composto por 1
o
, 2

o
 e 3

o
 

anos do ensino médio; 

 Ensino Superior  . o ensino médio é obrigatório para quem pretende ingressar no ensino 

superior. Além disso, os estudantes devem passar por um exame vestibular para o seu 

curso específico. 

 

A norma brasileira para os graus de licenciatura e/ou "bacharelado" é atribuída na 

maioria dos cursos das áreas de artes, humanidades, ciências sociais, ciências exatas e 

ciências naturais. Normalmente, exige-se quatro anos de estudos pós-secundários numa 

universidade certificada. Graus de cinco anos conduzindo a um diploma profissional são 

concedidos na escolha de carreiras regulamentadas, como a arquitetura, engenharia, medicina 

veterinária, psicologia e direito. Do profissional licenciado em medicina exige-se, por sua vez, 

seis anos de estudos pós-secundários. Residência e cinco anos de estágio em um hospital de 

ensino. Apesar de não obrigatório, o estágio é procurado por muitos profissionais; 

especialmente, aqueles que desejam se especializar numa determinada área. No Brasil, a 

educação superior é composta por cinco modalidades: cursos sequenciais, os quais podem ser 
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de formação específica (que conferem diploma), ou de complementação de estudos, que 

oferecem certificado de conclusão;  

 Graduação  que compreende o bacharelado e a licenciatura. 

 Graduação Tecnológica  a qual faz parte do ensino superior e confere grau de tecnólogo 

ao concluinte (veja mais em Curso superior de tecnologia);  

 Pós-Graduação  composta pelos níveis de especialização (pós-graduação lato sensu), 

mestrado e doutorado (pós-graduação stricto sensu);  

 Extensão  representada por cursos livres e abertos a candidatos que atendam aos 

requisitos determinados pelas instituições de ensino. 

 

Em Portugal: 

 Ensino Pré-Escolar  em nível institucional, a educação inicia-se num âmbito não 

obrigatório com o pré-escolar. Destinado a crianças entre os três anos e a entrada na 

escolaridade obrigatória; 

 Ensino Básico – a escolaridade obrigatória é denominada ensino básico, tem a duração de 

nove anos e atende a alunos dos seis aos 15 anos, organizando-se em três ciclos 

sequenciais: 1
o
 ciclo (do 1

o
 ao 4

o
 ano), 2

o
 ciclo (5

o
 e 6

o 
anos) e 3

o
 ciclo (7

o
, 8

o
 e 9

o
 anos); 

 Ensino Secundário – organizado segundo formas diferenciadas, orientadas quer para o 

prosseguimento de estudos, quer para o mundo do trabalho. O currículo dos cursos de 

nível secundário tem um referencial de três anos letivos (10
o
, 11

o
 e 12

o
 anos) e 

compreende quatro tipos de cursos: 

 Cursos científico-humanísticos  vocacionados essencialmente para o 

prosseguimento de estudos de nível superior; 

 

 Cursos tecnológicos  dirigidos essencialmente a alunos que desejam entrar no 

mercado de trabalho, permitindo, igualmente, o prosseguimento de estudos em 

cursos tecnológicos especializados ou no ensino superior; 

 

 Cursos artísticos especializados  asseguram a formação artística especializada 

nas áreas de artes visuais, audiovisuais, dança e música, permitindo a entrada no 

mercado de trabalho ou o prosseguimento de estudos em cursos pós-secundários 

não superiores ou, ainda, no ensino superior; 
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 Cursos profissionais  permitem a entrada no mundo do trabalho, facultando 

também o prosseguimento de estudos em cursos pós-secundários não superiores 

ou no ensino superior.  

 

 Ensino Superior  atualmente estruturado conforme os princípios de Bolonha, visa 

assegurar uma sólida preparação científica, cultural, artística e tecnológica que habilite 

para o exercício de atividades profissionais e culturais e para o desenvolvimento das 

capacidades de concepção, inovação e análise crítica. Em Portugal, está organizado num 

sistema binário: o ensino universitário e o ensino politécnico, administrados por 

instituições do ensino superior públicas, privadas ou por cooperativas. 

 

Na sequência da adequação do ensino superior português à Declaração de Bolonha, 

passaram a ser oferecidos cursos superiores destinados à obtenção dos seguintes graus 

acadêmicos:  

1. licenciado  cursos de 1
o
 ciclo do ensino superior, com a duração de três anos;  

2. mestre  cursos de 2
o
 ciclo do ensino superior, normalmente, com a duração de 

dois anos, realizados depois da conclusão de um curso de 1º ciclo. Como 

alternativa, são oferecidos cursos de mestrado integrado com a duração normal de 

cinco anos;  

3. doutor  estudos de 3
o
 ciclo do ensino superior, depois da obtenção do grau de 

mestre. 

 

Os graus de licenciado e mestre são conferidos tanto no ensino universitário como no 

politécnico. O grau de doutor só é conferido no ensino universitário. 
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ANEXO E  Roteiro semiestruturado de perguntas para entrevista 

 

 

Abertura : Estou fazendo uma pesquisa de mestrado na área de marketing e gostaria de 

conversar com você sobre o seu relacionamento com o café. As informações que você disser 

aqui são confidenciais e seu nome não será revelado.  

 

 

Perguntas de abertura: 

 Nome 

 Idade 

 Estado Civil 

 Escolaridade 

 Profissão 

 Faixa de renda mensal 

 Tem filhos? 

 Mora com a família?  

 Tem quantos filhos?  

 Tomam o café da manhã juntos? 


 

 

Convidando a fazer descrições: 

 Toma café? 

 Há quanto tempo você toma café? 

 Quando você teve o seu primeiro contato com café? Qual foi a sua reação durante esse 

primeiro contato? 

 Quando você costuma tomar café? 

 Quando você nunca tomaria café? 

 Em que local geralmente costuma tomar café? 

 Até quanto estaria disposto(a) a pagar por um café? 

 Algum período do dia costuma tomar mais café? 

 Em que circunstâncias o café aparece no seu cotidiano? 

 Você possui algum tipo de ritual relacionado a esse bem de consumo? 

 Você toma café sozinho? Em que circunstâncias? 

 Costuma tomar café sentado(a) ou em pé? Em que circunstâncias? 

 Que tipo de café você consome? 

 Por que ele te cativou? O que te levou a escolher aquele tipo de café? Que características 

específicas desse café te levam a preferi-lo? 

 Por que você decidiu tomar café? O que te seduz nele? 
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 Como se sente ao tomar café? Quais as sensações? E depois de tomar café, como se sente 

entre os demais consumidores de café? 

 Você tem a intenção de continuar a consumir café? Se sim, de que maneira se dá a escolha 

do café? 

 Houve alguma influência para você tomar café? 

 Caso tenha iniciado o seu consumo de café antes dos 18 anos, em algum momento você se 

sentiu adulto por consumir esse produto? Acha que o consumo de café está associado à 

sensação de maturidade? 

 

Desenvolvendo a entrevista: 

 E os seus amigos? O que acham disso? 

 O que vem à sua mente quando pensa em café? 

 Você conhece outros consumidores de café? Em caso positivo, você diria que se 

identifica com este grupo de consumo? 

 Na sua opinião, porque motivos alguém consome café? 

 Que tipo de pessoa você acha que gosta de café? 

 Fale-me um pouco mais sobre você, sobre sua personalidade. 

 Fale-me um pouco de como é o relacionamento entre você e o café. Como tudo começou 

e como é isso até hoje. 

 

Finalizando: 

 Há algo mais que gostaria de me dizer?  
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ANEXO F  Protocolo Padrão de Ética 

 

 

Meu nome é CARINA LEAL. Estou realizando uma pesquisa sobre o tema: Análise 

comparativa do comportamento dos consumidores carioca e alfacinha: consumo de café. 

Esta pesquisa faz parte da minha dissertação de Mestrado em Gestão Empresarial da 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) – Fundação Getulio 

Vargas do Rio de Janeiro. 

Caso você tenha qualquer pergunta após esta entrevista, sinta-se à vontade para me 

contactar pelo telefone (0055) (21)8122-0798 / (00351) (91)8620636 ou pelo e-mail 

<carina.s.a.leal@gmail.com>. 

O professor Eduardo André Teixeira Ayrosa, Ph.D. é o orientador desta dissertação e 

pode ser contatado através do telefone (21)2559-5744 e do e-mail <ayrosa@fgv.br>, para 

fornecer quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. 

Agradeço a sua boa vontade em participar da minha pesquisa. Sua participação é 

muito importante. Antes de começar as perguntas, gostaria de assegurar que como participante 

neste projeto você tem alguns direitos. Gostaria que você indicasse a sua compreensão a cada 

um dos tópicos que falarei simplesmente dizendo: compreendo. 

Sua participação é voluntária, (você compreende?) 

Você pode se recusar a responder qualquer pergunta, (você compreende?) 

Você é livre para pedir para não mais participar a qualquer momento. (você 

compreende?) 

Esta entrevista tem caráter estritamente confidencial e só será disponibilizada para os 

membros da equipe que conduz o projeto. (você compreende?) 

Extratos/pedaços desta entrevista, na forma como foram falados, poderão fazer parte 

do relatório final, mas sob nenhuma circunstância, seu nome ou características suas que a 

possam identificar serão incluídas no relatório. (você compreende?) 

 Permito que a entrevista seja gravada em gravador de áudio. 

 Permito que a entrevista seja filmada a fim de gravar somente a minha voz. 

 

 

Assinatura: 

_____________________ 
 

 


