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RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi compreender a percepção do jovem sobre o café como 

parte de hábito saudável em sua rotina. A pesquisa exploratória qualitativa se volta 

para o consumidor de 19-25 anos, período relevante para desenvolvimento de 

comportamentos duradouros para a saúde. Foram consideradas dezessete 

entrevistas em profundidade. Os roteiros foram sustentados pelos conceitos do Health 

Belief Model (HBM), classificado como um dos modelos mais utilizados para explicar 

comportamentos de saúde. As variáveis preditivas do HBM foram adaptadas ao 

contexto e delas emergiram sete categorias analíticas para interpretação através da 

análise qualitativa de conteúdo. Os resultados demonstraram que, em geral, o café 

não está associado a hábitos saudáveis. Apesar do vínculo forte com a bebida, os 

jovens não são familiarizados com todos os seus benefícios funcionais. A percepção 

é limitada: o café é fonte de disposição e energia (produtividade) ou de relaxamento 

(prazer). Identifica-se também signos adicionais: o café é instrumento para 

socialização. Em outras palavras, o café é tido pelos jovens como um grande aliado 

da vida adulta, o que justifica sua relevância nesta fase de busca por independência. 

Assim, a percepção do café como parte de um comportamento saudável pode ser 

estimulada se o público jovem obter maior conhecimento dos benefícios do café 

(principalmente os que se encaixam na rotina típica) e das doses diárias seguras de 

cafeína, que ainda são superiores à frequência de consumo deste público, que por 

vezes percebe a substância como um vício em potencial. Além disso, o 

posicionamento que relaciona o café como aliado para atividades físicas parece ter o 

maior potencial, uma vez que é a variável mais associada à saúde e já é um hábito na 

rotina. Contudo, o café como combustível para hábitos saudáveis parece ser crível e 

relevante aos olhos do público pesquisado. Já os benefícios ligados à prevenção de 

doença apresentaram menor credibilidade e relevância. 

 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor; inteligência de mercado; café; 

saúde; comportamento saudável; jovem; Health Belief Model. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to understand the young person's perception about 

coffee as part of a healthy habit in their routine. The exploratory qualitative research 

turns to the consumer of 19-25 years, a relevant period for the development of long-

lasting health behaviors. In the process, seventeen in-depth interviews were 

considered. The script was supported by the concepts of the Health Belief Model 

(HBM), considered one of the most used models to explain health behaviors. The 

predictive variables of the HBM were adapted to the context and from them emerged 

seven analytical categories for interpretation through the qualitative content analysis. 

The results showed that, in general, coffee is not associated with healthy habits. 

Despite the strong bond between coffee and young people, they are not familiar with 

all functional benefits of the beverage. Perception is limited: coffee is a source of 

energy and disposition (productivity) and/or relaxation (pleasure). It also identifies 

additional signs: coffee is also perceived as an instrument for socialization. In other 

words, coffee is seen by young people as a powerful ally of adult life, which justifies its 

relevance in this important period of quest for independence. Therefore, the perception 

of coffee as part of a healthy behavior can be stimulated if young people acquire more 

knowledge of the benefits of coffee (especially those that are fit into their daily routine) 

and the safe doses of caffeine, that less often is perceived as a potential addiction, 

despite they claim to consume less than the recommended daily doses. In addition, 

the positioning that relates coffee as an ally for physical activity seems to have the 

greatest potential, since it is the variable most associated with health and it is already 

a habit in the routine. However, coffee as a fuel for healthy habits appears to be 

believable and applicable by the eyes of this researched public. On the other hand, the 

benefits related to disease prevention showed less credibility and relevance. 

 

Keywords: Consumer behavior; Market intelligence; Coffee; Health; Healthy behavior; 

Young; Health Belief Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Consumidores estão prestando mais atenção nos benefícios de saúde 

dos alimentos do que no passado (BACHL, 2007; CHRYSOCHOU, 2010; 

PECH-LOPATTA, 2007). Na década de 1960, preocupações com 

disponibilidade e acessibilidade dos alimentos se sobrepunham às 

preocupações com a saúde e bem-estar (DATAMONITOR, 2009). Os 

alimentos percebidos como mais saudáveis acompanham o crescimento da 

indústria em todo o mundo (BECH-LARSEN; GRUNERT, 2003; SAHOTA, 

2009).  

Provedor de uma série de benefícios para a saúde, o café é uma das 

mais populares bebidas do mundo, atrás apenas da água (GAASCHT; 

DICATO; DIEDERICH, 2015). Em 2017, atingiu o consumo global de 157.382 

milhões de sacas, atingindo crescimento anual de +1,0% (ICO, 2017). 

O Brasil é o maior produtor mundial e também o segundo mercado 

consumidor, atrás somente dos Estados Unidos. Em 2017, foram demandadas 

no país o consumo de 20.500 milhões de sacas, representando +0,7% de 

crescimento anual (ICO, 2017).  

  A penetração da bebida nos lares brasileiros é de 97% e a cesta no 

varejo responsável pelos cafés e sucedâneos (torrado e moído, grãos, solúvel, 

cápsulas, cappuccino, etc.) cresce +17,5% em valor (NIELSEN, 2017). 

Valendo-se destes fatos, o consumidor brasileiro parece estar satisfeito com o 

café e sua evolução, apesar de ainda possuir consumo per capita equivalente 

a 4,9kg de torrado e moído (ou 81 litros da bebida), menor do que países como 

Finlândia, Suécia e Canadá (ICO, 2016). 

Fatos recentes aumentam a relevância de seu consumo. A Agência 

Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, 2016), órgão de oncologia 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), retirou o café da lista de bebidas 

cancerígenas. A maior autoridade europeia para a segurança dos alimentos, 

European Food Information Council (EUFIC, 2015), indicou que 400 mg de 

cafeína por dia é considerado seguro, o que é equivalente a 889ml de café 

filtrado, ou seja, quantidade superior à dose média diária do brasileiro, que é 

225ml, equivalente a 81 litros por habitante/ano (ICO, 2016). Em outras 

http://www-emeraldinsight-com.ez323.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1108/BFJ-03-2016-0128
http://www-emeraldinsight-com.ez323.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1108/BFJ-03-2016-0128
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palavras, não há restrições para o consumo do café em doses moderadas e 

seguras para adultos maiores de 18 anos.  

Mais do que isto, o presente estudo utiliza como premissa que o café, 

com todas as suas propriedades, pode ser considerado parte de um hábito 

saudável, com benefícios para reduzir o risco de doenças e auxiliar na prática 

de exercícios físicos (FREEDMAN, 2002; DOREA; DACOSTA, 2005; 

ANDERSEN et al., 2006; CORNELIS; EL-SOHEMY, 2007; SPRIET, 2014; 

AGUIRRE, 2016). 

Alheio às recentes descobertas em torno das propriedades da bebida, 

ao longo dos últimos anos houve aumento do interesse dos jovens de 16 a 25 

anos por cafés, principalmente nas grandes metrópoles, por conta dos 

conceitos das cafeterias e inovações na categoria (EUROMONITOR, 2016).  

No Brasil, a idade está correlacionada com frequência do consumo de 

café. Apesar do crescente interesse, enquanto 90% dos adultos entre 50-59 

anos consomem café diariamente, menos da metade dos jovens entre 16-20 

anos bebem café todo dia (EUROMONITOR, 2016). 

Em virtude de sua relevância global, pesquisadores de diversos países 

concentraram-se em estudos sobre o café em vários aspectos, que 

investigaram: os fatores que influenciam o consumo (CAILLEBA; CASTERAN, 

2009; SCHOLLENBERG, 2012), o papel do selo de “fair trade” (LEE; YEU, 

2010; HUANG et al., 2014), os atributos de qualidade (CARVALHO; PAIVA; 

VIEIRA, 2013) e até o efeito do mix de comunicação no comportamento do 

consumidor (CHELLIAH et al., 2013). Wang e Yu (2016) também buscaram 

compreender o comportamento em relação a cafés prontos para beber. A partir 

dos modelos de inovação, as cápsulas também são objeto de estudo, como 

em Matzler et al. (2013), bem como os cafés especiais, em Poole e Donovan 

(2011). À luz do crescimento global de produtos sustentáveis, Chen e Lee 

(2015) investigam as razões de compra de cafés orgânicos e o efeito de 

alegações sustentáveis na intenção de compra. 

Apesar da existência de diversos estudos científicos na área da saúde, 

que buscam comprovar ou questionar seus benefícios, como, por exemplo, 

Freedman et al. (2012), Hensrud (2012), Lopez-Garcia et al. (2008), Higdon e 

Frei (2006), Gray (1998), e La Vecchia et al. (1989), pouca atenção tem sido 
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dada ao aprofundamento da leitura do consumidor sobre o café como parte de 

um comportamento saudável e, sobretudo, da relação dos jovens com o café. 

Com o crescente interesse do consumidor por conhecer os atributos 

saudáveis dos alimentos que consome, emerge a oportunidade para agregar 

novos significados ao café, ampliar ainda mais seu valor e relevância na rotina 

das pessoas e desenvolver soluções orientadas para a saúde e bem-estar. 

Neste contexto, esta pesquisa se volta para o consumidor jovem, que 

ainda não é totalmente independente em suas escolhas alimentares. O estudo 

busca compreender sua relação com a saúde, a busca por alimentação 

saudável e sua percepção, imaginário e interesse pelo café. 

Para tanto, optou-se por utilizar a metodologia qualitativa, na medida 

que esta permite a aproximação do fenômeno dentro de seu contexto e procura 

captar também sua essência, valorizando a intensidade dos achados 

(TRIVIÑOS,1987). 

A seguir são apresentados o problema de pesquisa, os objetivos e a 

justificativa para relevância do estudo. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O café é um produto altamente consumido pelos brasileiros e, apesar 

de larga penetração nos lares, o mercado ainda apresenta crescimento e 

inovações. Uma das variáveis para medir a frequência de consumo da bebida 

é a idade: mais da metade dos jovens no Brasil não consomem café 

diariamente, enquanto 90% das pessoas acima de 50 anos possui hábito de 

consumo diário (EUROMONITOR, 2016).  

Estudos mostraram que as pessoas geralmente estabelecem gostos e 

hábitos enquanto são jovens. Esta fase é um período importante para o 

desenvolvimento de comportamentos duradouros para a saúde (NEUMARK-

SZTAINER, 2005). A transição para universidade, por exemplo, é um período 

crítico, em que ocorrem as primeiras oportunidades de tomar decisões 

alimentares independentes (MARQUIS, 2005). 

Em pesquisa apresentada no 22° Encafé (Encontro Nacional das 

Indústrias de Café) em São Paulo, a Nielsen (2014) apontou que um terço das 



16 

 

pessoas desconhecem os benefícios do café para a saúde, indicando que se 

torna cada vez mais relevante comunicá-los, fortalecendo ainda mais a 

relevância da bebida na vida dos consumidores, apresentando e adicionando 

novos significados e razões para consumo. 

Apesar do crescente investimento em comunicação do segmento 

(IBOPE, 2017), é possível observar ausência de posicionamento ligado à 

saudabilidade por partes das principais marcas de café (PORTAL DA 

PROPAGANDA, 2016), e este fato pode contribuir para o baixo conhecimento 

do consumidor sobre os aspectos funcionais da bebida.  

Importante notar que a saudabilidade em si não implica em adição de 

valor para o produto aos olhos do consumidor, a não ser que este tome 

conhecimento de sua existência.  

De acordo com Bogue et al. (1999), o potencial do mercado de 

alimentos saudáveis aumenta à medida em que há um esforço no 

desenvolvimento de produtos orientados para ter a aceitação do consumidor. 

 Neste contexto, o questionamento da presente pesquisa consiste em: 

qual é a percepção do jovem sobre a saudabilidade do café?   

Tomando como base estudos anteriores sobre a comunicação explícita 

de atributos funcionais (SAMOGGIA, 2016; ARES; GIMÉNEZ; GÁMBARO, 

2009; WANSINK, 2005), tem-se como premissa inicial que o acesso à 

informação sobre os aspectos saudáveis do café pelo consumidor o levaria a 

ver mais valor na bebida, podendo culminar em possível impacto no consumo. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente estudo é conhecer a percepção do jovem sobre 

a saudabilidade do café. 

Como objetivos específicos tem-se: 

 Compreender a rotina do jovem e o impacto em seus hábitos 

alimentares; 

 Analisar a percepção do jovem sobre o consumo de alimentos não 

saudáveis; 

 Compreender a orientação geral para hábitos saudáveis do jovem; 
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 Identificar o conhecimento pelos jovens dos benefícios do consumo 

do café; 

 Identificar as barreiras para aumentar o consumo do café pelos 

jovens; 

 Identificar os estímulos externos para consumo do café pelos jovens. 

É importante salientar que existem restrições regulatórias para a 

comunicação de alegações de saúde no Brasil e, sobretudo, para o café como 

alimento funcional. O objetivo do estudo não contempla contribuições para 

solucionar tais barreiras técnicas, mas, sim, para auxiliar na compreensão do 

potencial da comunicação eficaz e ampliação do conhecimento dos benefícios 

por parte do consumidor. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

São expostas neste item as principais justificativas que possibilitaram o 

desenvolvimento deste estudo e ressaltam sua contribuição acadêmica, bem 

como gerencial. 

Este estudo considera o potencial do café – detentor de benefícios 

funcionais – diante do crescente interesse por produtos orientados a saúde, 

com recorte geracional nos jovens entre 19-25 anos, conhecidos como 

pertencentes à geração Y, e que possuem menor frequência de consumo da 

bebida (EUROMONITOR, 2016). 

A literatura demonstra uma tendência geral entre os consumidores para 

avaliar positivamente os alimentos com claims ligados a saúde (ASSELIN, 

2005; TERATANAVAT; HOOKER, 2006; BARREIRO-HURLÉ; COLOMBO; 

VILLAR, 2008; KAPSAK et al., 2011; CARRILLO et al., 2013).  

Já foi investigada a importância da comunicação de atributos saudáveis 

para o aumento do consumo, considerando diferentes categorias, como iogurte 

(ARES; GIMÉNEZ; GÁMBARO, 2009), vinho (SAMMOGIA, 2016) e soja 

(WANSINK, 2005).  

 Ainda foram produzidos achados importantes, como: a relevância do 

conteúdo e formato da mensagem para atributos funcionais (MAZIS; 
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RAYMOND, 1997) e a relação do baixo conhecimento dos benefícios de saúde 

a um menor consumo do produto (WANSIK, 2005).  

Ampliando-se o conhecimento do consumidor aos benefícios do café 

para saúde, ampliar-se-ia também o prazer e a relevância de se beber o café 

no dia a dia. Emerge então a possibilidade de não só ressignificar o consumo, 

mas também aumentar o valor de um mercado altamente competitivo com 

novas abordagens e/ou novos produtos orientados para o consumidor. 

Por meio do aprofundamento do fenômeno, a contribuição acadêmica 

desta pesquisa implica na adição de novos aprendizados relacionados à 

percepção e à comunicação de alimentos saudáveis, além de novos fatores 

capazes de influenciar o aumento do consumo do café. Além disso, adiciona 

conhecimentos sobre comportamento da geração Y, com ênfase em crenças 

na saúde.  

Adicionalmente, a pesquisa também poderá fornecer subsídios a 

gestores de produtos com potencial de saudabilidade e com alcance para 

jovens, uma vez que amplia a compreensão das implicações da comunicação 

de alimentos que possam contribuir para hábitos saudáveis. 
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2 MERCADO DE ALIMENTOS E O CAFÉ 

 

Este capítulo traz subsídios para a compreensão do contexto 

relacionado ao estudo, por meio de dados, informações e pesquisas de 

mercado disponíveis. Nele, são abordadas as tendências para o segmento de 

alimentos e bebidas e os principais hábitos de consumo para o café, com 

ênfase no público jovem. Além disso, é apresentado um mapeamento dos 

benefícios do café para a saúde respaldados pelos principais estudos 

científicos disponíveis. 

 

2.1 TENDÊNCIAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS  

 

O Brasil ocupa a quinta colocação no ranking de vendas de alimentos e 

bebidas saudáveis. De acordo com um estudo da agência de pesquisas 

Euromonitor Internacional (2015), entre 2009 e 2014, o mercado de 

alimentação voltada à saúde cresceu 98% no país.  

Segundo relatório de tendências mundiais da Mintel (2017), os 

consumidores estão mais dispostos a consumirem produtos feitos com frutas, 

vegetais, oleaginosas e grãos.  

Paralelamente à crescente busca por alimentação saudável, emerge 

também o fascínio pela autenticidade, onde o desejo do "real", "genuíno" e 

"natural" aumentam. O bem-estar e a saúde começam a ser vistos como 

símbolo de status e surge o segmento da “saúde boutique”, com produtos de 

valor agregado (EUROMONITOR, 2017) 

O estudo de projeção da Euromonitor (2016) aposta que o segmento de 

bebidas não alcóolicas no Brasil chegue a R$32,7 bilhões em 2019 e, ainda 

segundo o estudo, a tendência de saudabilidade fará com que a categoria de 

refrigerantes (percebida como vilã da saúde) continue reduzindo sua 

participação em consumo. As bebidas percebidas como mais saudáveis 

aumentarão sua participação e são apontadas com maior potencial de 

crescimento.   

Este contexto pode ser observado nos resultados dos últimos seis anos 

das principais categorias de bebidas (Quadro 1). Segundo a ABIR (2017), a 
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categoria de refrigerante sofre quedas anuais contínuas, com 6,0% de redução 

de volume em 2016 (Gráfico 1). 

 

Quadro 1 – Ranking de crescimento anual por categorias (%) 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de ABIR, 2017. 

 
 

Gráfico 1 – Histórico do volume de refrigerantes vendidos no Brasil 

 
Fonte: ABIR, 2017. 

 

Portanto, os resultados e as projeções para bebidas no Brasil sugerem 

aumento e até substituição de demanda para soluções mais saudáveis. 

 

2.2 COMPORTAMENTO E CONSUMO DO CAFÉ NO BRASIL 

 

O nome café é originário da palavra árabe qahwa, que significa “vinho”. 

Por esse motivo, o café era conhecido como "vinho da Arábia" quando chegou 

à Europa no século XIV. Segundo a Organização Internacional do Café (ICO, 

2015), em volume total, a União Europeia é o maior consumidor de café, 

seguida por Estados Unidos, Brasil e Japão.  Em termos de consumo per 

capita, os países nórdicos e do norte da Europa estão na dianteira, mas o Brasil 

também está entre os dez maiores.  

O café chegou no Brasil por Belém em 1727. Devido às condições 

climáticas, o cultivo de café se espalhou rapidamente, tornando-se produto 
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base da economia brasileira. Segundo relatório da Euromonitor (2016), o Brasil 

possui a maior participação de vendas de café no varejo mundial, com 4% do 

total de vendas de café frente às diversas bebidas, acima dos EUA, Europa e 

países da América Latina. 

De acordo com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento (MAPA, 2013), a cadeia produtiva de café é responsável por 

gerar mais de oito milhões de empregos no Brasil. O café é um dos grandes 

pilares econômicos do desenvolvimento nacional, responsável pelo 

crescimento e pela riqueza de diversos municípios. 

O Quadro 2 demonstra a evolução do consumo de café no país. É 

notório que a relevância da bebida na vida dos brasileiros ainda cresce, com 

aumento per capita nos últimos anos. Em 2016, a taxa per capita chegou a 

6,2kg por habitante/ano versus 4,2kg há vinte anos.  

 

Quadro 2 – Evolutivo do consumo de café no Brasil 

 

Fonte: ABIC, 2017. 

 

O consumo per capita do brasileiro é maior do que de pessoas de países 

como Itália e Estados Unidos, e a expectativa para os próximos cinco anos é 

que o volume cresça 3,2% ao ano, conforme demostra o Quadro 3. 



22 

 

 

Quadro 3 – Consumo per capita e expectativa de crescimento 

 
Fonte: Euromonitor, 2016. 

 

O relatório da Euromonitor International (2015) apresenta um 

mapeamento do comportamento do consumidor. Dentre os principais achados, 

estão: 

 Entre os consumidores de maior renda, tem ocorrido um aumento na 

procura por cafés especiais; 

 Em razão da praticidade e barateamento das máquinas de café em 

cápsulas, consumidores estão experimentando mais este tipo de 

café; 

 81% do consumo ainda se concentra na versão em pó (torrado e 

moído), e o país apresenta potencial de crescimento para produtos 

inovadores e de valor agregado, conforme demonstra o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Importância das categorias em volume 

 
Fonte: Euromonitor, 2016. 

 



23 

 

2.3 CAFÉS E JOVENS 

 

Ao longo dos últimos anos, houve aumento do interesse dos jovens de 

16 a 25 anos por cafés, principalmente nas grandes metrópoles, por conta dos 

conceitos das cafeterias e inovações na categoria (EUROMONITOR, 2016).  

Até os anos 1990, o consumo do café era sustentado pelos mais velhos. 

Acreditava-se que os jovens poderiam abandonar o café ou não o consumir 

regularmente. Hoje, já se sabe que esta tendência de abandono não se 

consolidou. Ao contrário, pesquisas indicam que os jovens se interessam pelo 

café como um todo: cultivo, tipos de preparo, socialização, sabores (ESENTIA, 

2015).  

A idade está correlacionada com a frequência do consumo de café.  No 

Brasil, apesar do crescente interesse, enquanto 90% dos adultos entre 50-59 

anos consomem café diariamente, menos da metade dos jovens entre 16-20 

anos bebem café todo dia, conforme demostrado no Quadro 4 

(EUROMONITOR, 2016).  

 

Quadro 4 – Frequência de consumo de café por idade 

 
Fonte: Euromonitor, 2016. 

 

2.4 BENEFÍCIOS DO CAFÉ PARA A SAÚDE 

 

O café é uma bebida apreciada em todo o mundo, principalmente por 

seu sabor, aroma e seus efeitos energéticos. Segundo a ABIC (2017, a maioria 

das pessoas que consomem café diariamente imaginam que a bebida contém 

apenas ou, principalmente, cafeína.  
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No entanto, estima-se que o grão de café torrado possua mais de 2.000 

compostos químicos (ILLY; VIANI, 2005) e um amplo espectro de benefícios à 

saúde. Por ser uma das bebidas mais populares do mundo e tão importante 

na cultura do brasileiro, torna-se relevante avaliar a contribuição de seus 

nutrientes à dieta e ao bem-estar. O Quadro 5 resume os benefícios à saúde 

associados ao café. 

 

Quadro 5 – Benefícios à saúde associados ao café 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
 

Recentemente, a bebida foi endossada como sendo segura à saúde 

humana por dois dos mais importantes órgãos mundiais: OMS (Organização 

Mundial da Saúde, 2016) e a EUFIC (European Food Information Council), 

maior autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (2015).  

Em maio de 2016, ocorreu um fato histórico e relevante para o consumo 

do café. Um grupo de trabalho com 23 cientistas de todo mundo se reuniu na 

França, convocado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, 
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órgão de oncologia da OMS, para avaliar a carcinogenicidade do consumo de 

café. O grupo não encontrou nenhuma evidência conclusiva para um efeito 

cancerígeno. Com este resultado, a OMS, enfim, retirou o café da lista de 

bebidas cancerígenas (IARC, 2016)  

Em junho de 2015, o EUFIC, se posicionou, indicando que 400 mg de 

cafeína por dia é seguro, o que é equivalente a 880ml de café filtrado ou 396ml 

de café expresso.  

A recomendação da ABIC (2017) é que cada pessoa deve buscar a 

dose diária de café que a satisfaz. Seu consumo deve ser reduzido no período 

da noite, para não afastar o sono. A primeira xícara deve ser tomada na 

primeira hora após o despertar e as demais com intervalos mínimos de duas 

horas. 

A relação entre o café e potenciais benefícios para a saúde também já 

foi explorada em inúmeros estudos (AGUIRRE, 2016; HENSRUD, 2012; 

LOPEZ-GARCIA et al., 2008; HIGDON; FREI, 2006; FREEDMAN et al., 2002; 

GRAY, 1998; LA VECCHIA et al., 1989; EMBRAPA, 2003; LIMA, 1989; 

DOREA; DACOSTA, 2005; NAMBA; MATSUSE, 2002; ANESE; NICOLI, 2003; 

TVERDAL; SKURTVEIT, 2003; TIEGES et al., 2004; JOHNSON-KOZLOW et 

al, 2002; FEIJOO; BILBAO, 1992).  

Dentre os tópicos mais consistentes estão a relação do café com: 

propriedades oxidantes (inibição de inflamações e redução de doenças 

cardiovasculares); redução de risco de morte; benefícios ao sistema nervoso 

central (estimulante e redução de cefaleia, melhoria da memória); redução de 

risco de doenças neurodegenerativas (Parkinson e Alzheimer); melhora no 

metabolismo (redução de Diabetes tipo II) e sistema digestivo (controle de 

peso e obesidade); sistema músculo esquelético (benefícios para prática de 

esportes e para os ossos); sistema respiratório; redução de risco de câncer; 

depressão; e melhoria da saúde do coração (ABIC, 2017).  

Faz-se necessário, no entanto, salientar que ainda existem 

questionamentos no campo científico em relação aos benefícios do café e 

pontos a serem considerados para o estímulo de seu consumo.  

Embora o consumo moderado de café cafeinado seja geralmente 

seguro para pessoas saudáveis, pode não ser para todos, uma vez que as 
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comorbidades e a genética pessoal influenciam potenciais benefícios e riscos 

(CARMAN et al., 2014).  

Há pouca evidência para sugerir que a cafeína presente no café é 

insalubre para a maioria dos indivíduos, embora seja um estimulante e não 

deva ser consumido em grandes quantidades (TAYLOR; DEMMIG-ADAMS, 

2007).  

A forma de preparo também é uma questão discutida, uma vez que nem 

todos os métodos de preparação são iguais. No entanto, há fortes indícios de 

que o café filtrado é uma alternativa muito mais saudável para o café fervido 

ou francês pressionado (LIMA et al., 2010). 

O consumo do café também possui uma outra implicação que não 

favorece a saúde, que é o consumo do açúcar. O Brasil possui o maior 

consumo per capita de açúcar do mundo, atingindo 170g por dia, sendo a 

recomendação da OMS (2016) de 25g por dia. Considerando que o brasileiro 

tem o hábito de tomar café com açúcar, esta questão deve ser considerada 

quando estimulado o consumo.  

No entanto, para Hensrud (2012), os benefícios de saúde do café 

superam os riscos para a maioria das pessoas. Para Dorea e DaCosta (2005), 

o café possui todas as características para ser considerado alimento funcional. 

Os autores embasam tal conceito com estudos que mostraram efeitos positivos 

do consumo regular de café em vários aspectos da saúde. 

Dorea e Dacosta (2005) também afirmam que o café tem uma vantagem 

sobre outros alimentos funcionais. A maioria deles age em uma parcela 

pequena da população com um efeito específico, como, por exemplo, um 

hipotético suco de laranja fortificado com cálcio.  

Os benefícios do café à saúde não podem ser percebidos através de 

aspectos físicos (aroma, cor, formato e sabor), o que dificulta o seu 

conhecimento por parte do público em geral.  

Sendo assim, o presente trabalho utiliza como premissa que o café 

possui o potencial para ser considerado parte de um hábito saudável. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

 

Este capítulo traz a revisão de literatura escolhida para embasar o 

estudo. Primeiramente, descreve o recorte geracional considerado, que 

contempla jovens entre 19-25 anos, pertencentes à geração Y e, em seguida,  

revisita as premissas para desenvolvimento de produtos orientados para o 

consumidor. A partir disto, são identificadas as diferentes perspectivas e 

olhares para o conceito de saúde e, na sequência, aspectos relevantes para 

alimentos saudáveis são explorados, em adição com as motivações e barreiras 

para o comportamento saudável de jovens adultos. 

São também apresentados estudos empíricos relacionados à 

comunicação de atributos de saudabilidade. O último tópico é reservado à 

revisão dos modelos de escolha de alimentos, com ênfase no modelo de 

Crença na Saúde ou Health Belief Model, considerando também estudos que 

se utilizaram deste recurso para a compreensão de comportamentos ligados à 

saúde. 

 

3.1 GERAÇÃO Y 

 

Segundo Forquin (2003), o conceito de geração na concepção histórica 

e sociológica define um conjunto de  pessoas que têm em comum  uma 

experiência histórica idêntica e/ou proximidade cultural. Partilhariam, portanto, 

de valores comuns que poderiam ser denominados de “sentimento de 

geração”.  

A Geração Y é constituída por indivíduos filhos da geração Baby 

Boomers (50-64 anos) e dos primeiros membros da Geração X (SANTOS et 

al., 2011). O fato de a Geração Y ter crescido em um ambiente digital causou 

um impacto em seu modo de pensar, a ponto de mudar a maneira como seu 

cérebro está programado: essa geração é mais ágil na forma de pensar que 

as gerações anteriores (TAPSCOTT, 2010). 

Os jovens da Geração Y vivem com estímulos: música, internet, amigos, 

colégio, televisão, etc., e isso se reflete em suas atitudes e escolhas. Outra 

importante característica está relacionada ao acesso à informação. A Geração 
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Y foi exposta a uma massificação de informações científicas que não estavam 

à disposição de seus pais, por isso tem mais habilidade em absorvê-las 

(TAPSCOTT, 2010). 

No século XXI, o conhecimento está fluindo com mais liberdade do que 

nunca, graças à internet. A Geração Y não se contenta em esperar até as 18h 

para ver o noticiário da noite. Esses jovens querem vê-lo quando e onde 

tiverem vontade. A maioria dos jovens dessa geração obtém suas notícias on-

line, de fontes de notícias e de blogs (TAPSCOTT, 2010, p. 59). 

Teixeira et al. (2014) resumiram as características determinantes para 

o comportamento e o consumo desta geração, conforme demonstrado no 

Quadro 6, a seguir.  Esta geração é mais dinâmica, exigente, mais informada 

e busca o bem-estar social. Além disso, eles possuem conhecimentos sobre a 

importância de uma vida equilibrada e carregam uma inquietude, que esbarra 

em forte desejo por realização. Estes aspectos de comportamento podem 

influenciar no consumo do café e no crescente interesse pela bebida. 
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Quadro 6 – Características da Geração Y

 
Fonte: Teixeira et al., 2014. 

 

Assim, o presente estudo considera recorte dentro do universo da 

Geração Y, com ênfase nos mais jovens, que ainda moram com os pais (19-

25 anos).  

 

3.2  DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO ORIENTADO PELO 

CONSUMIDOR 

 

O sucesso do desenvolvimento de um produto é determinado pelo seu 

grau de adequação ao consumidor (GRUNERT; HARMSEN, 1997) e leva em 

consideração suas necessidades como ponto de partida (VAN TRIJP; 

STEENKAMP, 2005). 

Para conduzir esta tarefa, é essencial obter insights sobre a percepção 

do consumidor e traduzir as suas necessidades e desejos em características 

do produto. Entretanto, há uma considerável complexidade neste intento 
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devido às diversas características e peculiaridades dos produtos alimentares 

(SIJTSEMA et al., 2016). 

Alimentos servem para satisfazer bem mais do que as necessidades de 

fome e senso de saciedade (SAGUY; MOSKOWITZ, 1999). Além disto, outros 

aspectos influenciam no papel do alimento. 

Fatores demográficos, econômicos, sociais, culturais e o estilo de vida 

impactam significantemente o comportamento em torno da alimentação e, 

consequentemente, moldam as demandas de consumo (GRAY; 

ARMSTRONG; FARLEY, 2003).  

A Figura 1 apresenta três pilares responsáveis pelo aumento da 

demanda do consumidor (REUTERS BUSINESS INSIGHT, 2000). São eles: 

conveniência, prazer e saúde. Para Gray, Armstrong e Farley (2003), estas são 

as três maiores tendências que direcionam a indústria de alimentos e bebidas 

no século 21.  

 

Figura 1 – Tendências de alimentos do século 21 

 
Fonte: Reuters Business Insight (2000), adaptado por Gray, Armstrong e Farley (2003). 

 

 

Cada pilar representa um universo com aspectos determinados.  O 

universo conveniência representa o fator tempo como a principal necessidade. 

Já o pilar prazer representa o território da experiência sensorial, seja por 

diferentes sabores, pela indulgência ou pelo entretenimento. Por fim, o pilar 
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saúde é marcado pela necessidade de alimentos mais naturais e com maiores 

informações e evidências sobre benefícios. 

Importante destacar, ainda na Figura 1, as interseções existentes entre 

os três territórios, que representam benefícios complementares. Por exemplo, 

a intersecção entre o universo da “saúde” e do” prazer”. Este espaço 

representa a necessidade de produtos saudáveis que não comprometam a 

experiência sensorial. 

Deve-se considerar que a indústria de alimentos precisa de tempo, 

recursos e experiência para adaptar seu modelo de negócios e encontrar 

novos produtos saborosos que atendam a diretrizes saudáveis (WEKKEN, 

2012).  

De acordo com Boesso, Davcik e Favotto (2009), as empresas que 

oferecem produtos de valor agregado à saúde segmentam consumidores que 

estão dispostos a pagar mais por atributos específicos de alimentos saudáveis.  

A Figura 2 demonstra o caminho conceitual considerado na presente 

pesquisa para o desenvolvimento de produto orientado para o consumidor, que 

contempla suas necessidades como premissa.  

‘ 
Figura 2 – Desenvolvimento de produto saudável orientado pelo consumidor 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Gray; Armstrong; Farley, 2003; Van Trijp; 
Steenkamp, 2005; Routers Business Insight, 2000. 
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Desta forma, o potencial do mercado de alimentos saudáveis pode ser 

maximizado com desenvolvimento de produtos direcionados à aceitação do 

consumidor (BOGUE et al., 1999). 

 

3.3 COMPORTAMENTO SAUDÁVEL 

 

O comportamento de busca pela saúde é definido como ações de um 

indivíduo para a promoção do máximo de bem-estar, recuperação e 

reabilitação (CHINN; KRAMER, 1999). Existe um consenso geral em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento que fornecer educação e conhecimento 

em nível individual não são suficientes per se para promover uma mudança de 

comportamento (MACKIAN, 2003). 

Desta forma, compreender as percepções locais sobre as necessidades 

de saúde, o processo de tomada de decisões e as preocupações e 

considerações específicas são componentes fundamentais para entender os 

fatores para um comportamento saudável (GLANZ; RIMER; VISWANATH, 

2008). 

 

3.3.1 Conceitos de saúde 

 

O termo "saúde" transmite numerosas definições que diferem entre 

culturas, diferentes faixas etárias e pessoas com variadas experiências de vida 

(VINER et al., 2012). Toda sociedade fornece uma definição distinta dos 

termos doença e saúde e dos papéis e atividades de pessoas saudáveis, 

doentes ou deficientes, ajudando as expectativas e responsabilidades de 

indivíduos, famílias e comunidades (VON RUEDEN et al., 2006). Além disto, 

as variáveis econômicas e sociais podem afetar a forma como a saúde ou as 

doenças são definidas (MCMURRAY, 2006).  

Da Antiguidade ao século XXI, foi superada a concepção de saúde 

como mera ausência de enfermidade. A OMS, órgão fundado em 1948, define 

saúde como "o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não 

somente ausência de enfermidade ou invalidez”. 
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Honoré (2002, p. 28) distinguiu provisoriamente vários registros de 

compreensão da saúde: como ausência de doença e como estado; como 

tonalidade da existência; como estilo de vida; como um bem que se recebe; 

em sua significação ética; na sua ressonância econômica e política. Estas 

diferentes compreensões fundamentam a complexidade das questões que se 

colocam em torno da percepção do que é o estado saudável. 

Para Barreto, Passos e Giatti (2009), ter um comportamento saudável é 

praticar atividades físicas no lazer, de intensidade leve ou moderada por pelo 

menos 30 minutos diários, em cinco ou mais dias por semana, ou atividades 

de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em três ou mais 

dias da semana; consumir regularmente frutas e hortaliças em cinco ou mais 

dias da semana; e não fumar. 

Desta forma, o estilo de vida saudável consiste em uma ingestão 

variada e moderada de alimentos densos em nutrientes, juntamente com a 

atividade física adequada (FREELAND-GRAVES; NITZKE, 2013).  

Apesar do conhecimento acumulado e difundido socialmente, o impacto 

dos fatores de risco comportamentais sobre a saúde é sentido em idades mais 

avançadas, pois se associam a doenças que se desenvolvem lenta e 

silenciosamente, e cuja incidência é preponderante na população com idade 

superior a 40 anos (BARRETO; PASSOS; GIATTI, 2009).  

Desta forma, o presente estudo considera a abordagem que trata do 

comportamento saudável como conjunto de práticas que envolvem os fatores 

alimentação (dieta) e exercício físico. Além disto, considera que existem 

variáveis na perspectivas de saúde correlacionadas com a idade e ciclo de 

vida. 

No capítulo seguinte é apresentada revisão da literatura para o papel 

dos alimentos na saúde com ênfase para aceitação de alimentos saudáveis. 

 

3.3.2 Alimentos saudáveis  

 

O conceito de alimento sofreu uma transformação radical nos últimos 

anos até o ponto de atribuir aos alimentos, além de suas propriedades 

nutricionais e sensoriais, um papel importante na manutenção da saúde, no 
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bem-estar psicofísico e na prevenção de certas doenças. Hoje, os alimentos 

não visam apenas satisfazer a fome e fornecer os nutrientes necessários aos 

humanos, mas também para prevenir doenças e melhorar o bem-estar físico e 

mental dos consumidores (AZZURRA; PAOLA, 2009).  

A busca por uma alimentação saudável é definida por comportamentos 

alimentares que permitem atingir um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social. A dieta é, portanto, um fator importante para uma melhorar a 

saúde (WHO, 2007). 

Na contemporaneidade, a alimentação é caracterizada pelo estilo de 

vida atual, marcado pela escassez de tempo para preparo e consumo de 

alimentos, o que levou à emergência de alimentos do tipo fast-food, que 

emprega técnicas de conservação e preparo, agregando tempo e trabalho. Em 

contrapartida, uma parte da população desperta para os aspectos da saúde, 

optando por uma alimentação que preza pela escolha dos alimentos e pela 

qualidade das preparações (CAMPOS, 2004). 

Assim, os hábitos alimentares estão passando por profundas mudanças 

devido às transformações sociais, econômicas e tecnológicas. A importância 

dos alimentos convenientes aumenta e o consumo fora de casa cresce 

(CASINI et al., 2015).  

Na última década, a oferta e demanda por alimentos e bebidas através 

de produtos orientados à saúde cresceu de forma relevante, o que fez com que 

os fabricantes e varejistas investissem em pesquisas sobre melhoria de 

aspectos da saúde nos alimentos (SAMOGGIA et al., 2016). 

Pesquisas anteriores apontaram diversos fatores que influenciam os 

hábitos alimentares saudáveis dos consumidores, tais como: a) compreensão 

e uso da rotulagem nutricional (GRUNERT; WILLS, 2007); b) a crença em 

alimentos saudáveis como fonte para não apenas prevenir doenças, mas 

também para o bem-estar físico, mental e social completo (GEEROMS; 

VERBEKE; VAN KENHOVE, 2008); c) status socioeconômico elevado; 

alimentos saudáveis com preços mais acessíveis (DIBSDALL et al., 2003); d) 

tempo adequado para cozinhar e planejar compras e preparação de alimentos 

(BRUNSØ; SCHOLDERER; GRUNERT, 2004); e) baixas restrições devido ao 

tamanho do agregado familiar (BURCH; LAWRENCE, 2005; SHIU; DAWSON; 
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MARSHALL, 2004; HOLGADO et al., 2000; LAWRENCE; BARKER, 2009); e 

f) bom conhecimento e conscientização sobre alimentos saudáveis 

(DICKINSON-SPILLMAN; SIEGRIST, 2011).  

Quanto às barreiras para o aumento de consumo de alimentos 

saudáveis, pode-se considerar que o preço é uma questão crucial, já que os 

consumidores esperam que os alimentos saudáveis sejam mais caros. Os 

preços mais elevados aparecem como não atrativos em relação a outros 

alimentos (WEKKEN et al., 2012).  

Atributos sensoriais dos alimentos também têm um papel significante na 

aceitação e escolha do consumidor. Evidências sugerem que consumidores 

resistem a comprometer atributos intrínsecos, como aroma, aparência, sabor 

e textura por um benefício de saúde percebido (GOLDBERG, 1994; SLOAN, 

2000).  

A falta de confiança e o baixo conhecimento também impactam o 

consumo negativamente. Os consumidores muitas vezes não confiam no 

benefício positivo de alimentos saudáveis ou têm baixa consciência e 

conhecimento sobre o valor nutricional de alimentos saudáveis  (AJZEN, 1991; 

BOGUE et al., 2005).  

 

3.3.3 Forças atuantes para alimentação saudável entre jovens  

  

O período de desenvolvimento dos jovens entre 18-25 anos é marcado 

por transições (por exemplo, arranjos de vida, faculdade e trabalho) e 

desenvolvimento de alguma independência, enquanto mantêm uma 

dependência contínua dos pais para uma variedade de recursos como suporte 

financeiro e emocional (AQUILINO, 2006; ARNETT, 2000).  

Estudos mostraram que as pessoas geralmente estabelecem gostos e 

hábitos enquanto são relativamente jovens. Esta fase é um período importante 

para o desenvolvimento de comportamentos duradouros para a saúde 

(NEUMARK-SZTAINER, 2005).  

As escolhas de alimentos para grupos etários mais novos podem ser 

limitadas por uma série de fatores, conforme ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Fatores determinantes para a escolha de alimentos saudáveis pelos jovens 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Moreno; Whitehill (2014); Freeland-Graves; 
Nitzke (2013); Barreto; Passos; Giatti  (2009); Marquis (2005); Neumark-Sztainer et al., 
(2005); Lappalainen (1997); Murcott (1996); Stafleu et al., (1996); French et al. (1994). 

 

 

Histórias pessoais e familiares são determinantes na compreensão de 

hábitos alimentares dos jovens. É entendido que uma das funções básicas da 

família é a proteção da saúde e a resposta às necessidades nos períodos de 

doença. Assim, a família transmite à sua descendência os traços culturais e os 

indivíduos aprendem as crenças e práticas relativas à saúde e à doença. 

 Esta função de cuidar da saúde passa em suma pelos estilos de vida, 

pelas práticas alimentares, pelos hábitos de sono e repouso, pelas atividades 

físicas e de lazer, pelas práticas de autocuidado, pelo reconhecimento de 

alterações no desenvolvimento e pela procura de cuidados de saúde 

(FRIEDMAN, 1998). 

Um momento especialmente importante para a escolha de alimentos é 

quando as pessoas começam a tomar suas próprias decisões de alimentos. A 

transição para a universidade, por exemplo, é um período crítico para jovens, 

em que enfrentam sua primeira oportunidade de tomar suas próprias decisões 

alimentares (MARQUIS, 2005). 

Assim, as atitudes dos jovens face aos alimentos implicam fatores 

complexos que interagem entre si de forma integrada. As razões que os levam 

a consumir este ou aquele produto relacionam-se com as qualidades 
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intrínsecas deste (como ser ou não saudável, ser ou não natural, ser gostoso, 

ter aspecto atraente, etc.), com as consequências do seu consumo no evoluir 

do peso corporal, e ainda com as influências sociais decorrentes da 

observação dos modelos juvenis, além dos antecedentes relativos às 

preferências quando criança e com as influências familiares (MURCOTT, 1996; 

STAFLEU et al., 1996). 

Outras variáveis sociais e demográficas também influenciam as 

escolhas alimentares dos jovens. O sexo, a escolaridade e o rendimento 

econômico são fatores que também devem ser considerados. Assim, os 

fatores familiares, socioculturais e políticos, interagindo em vários níveis, 

contribuem para modelar as relações entre a imagem do corpo, o peso, 

exercício físico e a alimentação (NEUMARK-SZTAINER et al., 2005). 

Indivíduos com menos comportamentos saudáveis percebem sua 

saúde como ruim, sugerindo que estes comportamentos influenciam 

negativamente a percepção da própria saúde. O fato de jovens brasileiros mais 

saudáveis terem maior escolaridade, serem de cor branca e morarem próximo 

a locais para praticar esportes sugere desigualdades no acesso a práticas 

saudáveis (Barreto; Passos; Giatti, 2009) 

French et al. (1994) abordaram a alimentação dos jovens em relação a 

outros aspectos do estilo de vida, como a prática de esportes, e constataram 

que a prática de atividades físicas se associava à preferência e consumo de 

alimentos saudáveis e a preocupação com peso.  

Cientistas sociais propõem que hoje a tecnologia tem uma orientação 

direta de influencia no comportamento, pois são uma parte regular de 

experiência dos jovens (MCHALE; DOTTERER; KIM, 2009). A mídia social tem 

levado a uma mudança de percepções, atitudes e crenças sobre nutrição 

considerando os últimos 50 anos (FREELAND-GRAVES; NITZKE, 2013).  

Pesquisa recente apontou que os jovens adultos perceberam que as 

mídias sociais servem de plataforma para compartilhar e receber informações 

sobre alimentos (MORENO; WHITEHILL, 2014). Os participantes relataram 

que suas escolhas alimentares foram expandidas através de receitas que 

foram prontamente disponíveis nas plataformas de redes socais e que estas 

poderiam ajudar as pessoas em diferentes planos de refeições. A internet se 
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tornou uma fonte superior para informações nutricionais e os participantes 

neste estudo percebem que as mídias sociais forneceram especificamente 

informações sobre dietas e hábitos alimentares.  

Assim, a internet é um aspecto normativo da vida jovem adulta e deve 

der considerado como força atuante no comportamento em relação a saúde 

(COYNE; PADILLA-WALKER; HOWARD, 2013).  

Melhores conhecimentos sobre nutrição não implicam 

necessariamente, ao contrário do que se supõe, em uma dieta mais saudável. 

Story e Resnick (1986) verificaram que os adolescentes e os jovens adultos 

sabiam como melhorar a sua alimentação do ponto de vista da saúde. No 

entanto, estes explicavam os erros alimentares que cometiam e a dificuldade 

em mudar, utilizando argumentos como a falta de tempo e por não 

considerarem imperioso ou conveniente usar alternativas mais saudáveis. 

Os obstáculos a uma alimentação saudável para os jovens esbarram na 

falta de tempo, no desejo de continuar a consumir os alimentos preferidos, na 

falta de vontade e no preço. Uma alimentação saudável muitas vezes não é 

vista como uma alternativa fácil ou atrativa à dieta corrente (LAPPALAINEN, 

1997). 

 

3.4  COMUNICAÇÃO DE ATRIBUTOS SAUDÁVEIS E FUNCIONAIS 

 

3.4.1 Percepção e conhecimento de atributos funcionais 

 

Atributos são propriedades ou características intrínsecas ao produto, 

mensuráveis e observáveis (ESPARTEL; SLONGO, 1999); podem ser 

tangíveis (tais como a cor, o tamanho e o preço), ou intangíveis (tais como a 

origem, o valor nutricional e os atributos sensoriais) e de relevante importância 

na escolha entre alternativas (LEFKOFF-HAGIUS; MANSON, 1990). 

O universo de alimentos saudáveis possui um subconjunto de alimentos 

denominados funcionais (DOYON; LABRECQUE, 2008).  

Na literatura, observa-se que alimentos funcionais são tipicamente 

caracterizados como alimentos com componentes capazes de melhorar a 
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saúde e bem-estar, reduzir o risco de doenças específicas ou minimizar os 

efeitos de problemas de saúde (SCHNETTLER et al.; 2016).  

Desta forma, só é possível esperar que os consumidores apresentem 

mudança de comportamento se os alimentos forem percebidos como mais 

saudáveis e funcionais (URALA; LÄHTEENMÄKI, 2004).  

A percepção é, portanto, crucial para o consumo de alimentos com 

atributos funcionais. Para compreender a percepção de aspectos funcionais 

dos alimentos, Wansink (2005) desenvolveu a hierarquia do conhecimento 

nutricional (Figura 4), uma pirâmide que sugere que o conhecimento sobre as 

funções do alimento, ou seja, seus benefícios à saúde, existe em diferentes 

níveis até o consumo.  

 

Figura 4 – Hierarquia do conhecimento e consumo do alimento funcional 

 
Fonte: Wansink., 2005. 

 

Para o autor, as pessoas podem ter conhecimento sobre atributos como 

valor calórico ou nível de vitamina C. Ainda assim, o conhecimento dos 

atributos de produto pertence a uma porção da pirâmide de conhecimento.  

A probabilidade de comprar um alimento funcional depende de sua 

capacidade de associar características funcionais do produto ao resultado que 

é gerado ao consumi-lo. Assim, o conhecimento sobre o benefício (por 

exemplo, o produto contribui para melhora da imunidade) aumenta mais a 

probabilidade de consumo do que o conhecimento apenas relacionado ao 

ingrediente funcional (por exemplo, contém vitamina C).  
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Assim, se as pessoas puderem perceber mais benefícios da utilização 

de alimentos funcionais, eles estarão mais dispostos a comprá-los (WANSINK, 

2005) . 

      O Gráfico 3 exemplifica a relação do conhecimento nutricional e a 

propabilidade do consumo consciente para a soja, considerado como um 

alimento funcional. 

 

Gráfico 3 – Conhecimento e relação com consumo 

 
Fonte: Wansink; Chan, 2001. 

 

Wansink e Chan (2001) afirmam que pessoas sem o conhecimento 

sobre os benefícios da soja a consomem muito menos. No entanto, algumas 

pessoas que conheciam seus atributos não compreendiam os benefícios 

pessoais para sua saúde ao consumi-la.  

Assim, as pessoas que conheciam as consequências só não 

consumiam mais soja porque não associavam os atributos de produto (por 

exemplo, baixa gordura) a consequências relevantes (“soja é bom para o 

controle de peso”) (WANSINK; CHAN, 2001). 

A medida em que os consumidores irão se sentir atraídos pelas 

alegações de saúde também depende do conteúdo e do formato da mensagem 

(MAZIS; RAYMOND, 1997).  

Diplock (1999) traz duas formas possíveis para comunicar alegações de 

saúde: "melhoria da função" e "redução do risco”. A primeira está relacionada 
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ao alimento ou ingrediente que contribui positivamente à saúde.  A segunda 

comunica o alimento ou ingrediente que ajuda a reduzir o risco de alguma 

doença.  

O uso de um tipo de reivindicação depende de qual tem o maior grau de 

persuasão sobre os consumidores (VAN KLEE; VAN TRIJP; LUNING, 2005). 

De acordo com Krishnamurthy, Carter e Blair (2001) e Levin, Schneidner e 

Gaeth (1998), as pessoas reagem mais positivamente à comunicação de 

atributos no positivo do que negativo.  

No entanto, Ares, Gimenez e Gámbaro (2009) não encontraram 

diferença na atitude de consumidores em relação à alegação de melhoria de 

função ou redução de risco. No mesmo estudo, com ingredientes funcionais do 

iogurte, os autores concluíram que o uso de compostos ou nomes científicos 

podem não ser recomendados, uma vez que podem impactar negativamente 

os consumidores.  

Para se enfatizar o uso de um novo ingrediente, este pode ser declarado 

com o seu nome científico, mas deve-se incluir uma alegação de saúde no 

rótulo, a fim de haver associação entre o ingrediente e seu efeito para saúde.  

Diferenças entre as fases de vida também são apontadas para a 

comunicação dos benefícios dos alimentos. Os jovens valorizam a prevenção 

da doença, enquanto os idosos se interessam em comunicação que promova 

os efeitos a curto prazo sobre a saúde (ARES; GIMENEZ; GÁMBARO, 2009). 

Desta forma, este estudo parte da premissa de que à medida em que o 

universo de benefícios do café à saúde seja conhecido pelos consumidores, 

este poderá ser valorizado como alimento funcional e aliado para um 

comportamento saudável, ampliando também seu potencial para aumento de 

frequência de consumo entre os jovens. 

 

3.4.2 Os jovens e a publicidade 

 

Por muitos anos, o tema da atitude com relação à publicidade tem 

recebido atenção substancial na literatura de marketing (MITTAL, 1994; 

O’DONOHOE, 1995; POLLAY; MITTAL, 1993). O interesse em tal atitude é 

gerado e intensificado pela evidência empírica contínua que destaca o efeito 
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da atitude de publicidade na intenção de compra e comportamento (BUSH; 

SMITH; MARTIN, 1999; HA et al., 2011).  

A publicidade é, por natureza, um fenômeno sociocultural (WANG; SUN, 

2010). Ao mesmo tempo em que é comumente conhecida por desempenhar 

um papel fundamental no desenvolvimento econômico, também ajuda a gerar 

atividades sociais, e afeta até mesmo a forma como as pessoas vivem e agem 

(POLLAY; MITTAL, 1993; WANG et al., 2009).  

Dada a utilização crescente da internet e das tecnologias digitais, as 

gerações mais jovens estão cada vez mais expostas a anúncios do que 

aquelas de mesma faixa etária há uma década (PUROSOTHUMAN, 2008; TAI, 

2007). Consequentemente, as maneiras como recebem e transmitem 

mensagens e desenvolvem relações comunicacionais mudaram drasticamente 

ao longo dos anos (SYRETT; LAMMIMAN, 2004). Isto torna o entendimento do 

ponto de vista dos jovens consumidores a respeito da publicidade mais 

complexo e, ao mesmo tempo, mais essencial do que nunca. 

Para Tapscott (2010), os jovens não aceitam simplesmente o que lhes 

é oferecido. Eles são iniciadores, colaboradores, organizadores, leitores, 

escritores e autenticadores. Esta perspectiva afeta diretamente a relação dos 

jovens com a publicidade e determina a comunicação das empresas com seus 

consumidores na busca em estabelecer uma conexão legítima e duradoura. 

Enquanto os órgãos reguladores de alimentos e os representantes da 

indústria alimentícia identificam as vantagens das mídias sociais, incluindo 

comunicação direta e velocidade de transmissão de informações, eles mantêm 

preocupações sobre a informação fornecida através de mídias sociais, 

temendo o potencial de perda de controle da informação e sensacionalismo 

(HENDERSON et al., 2017).  

Estudos recentes com diferentes etnias, demonstram que a informação 

do produto, o hedonismo e o bem para a economia são preditores significativos 

de atitude em relação à publicidade entre os jovens entre 18-25 anos. Além 

disso, a autenticidade e papel social são considerados fatores significativos na 

avaliação da publicidade. Não se observa diferenças significativas no efeito da 

atitude sobre a intenção de publicidade dos jovens por etnia (TING; CYRIL DE 

RUN; THURASAMY,  2015).  
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3.5  MODELO DE ESCOLHA DE ALIMENTOS 

 

Esta seção apresenta uma revisão teórica de modelos de escolha de 

alimentos com aprofundamento para o Modelo de Crença na Saúde (HBM), 

selecionado para guiar e embasar o método de aprofundamento do fenômeno 

em questão. 

 

3.5.1 Principais Modelos Conceituais 

 

Furst et al. (1996) criou um modelo de escolha por alimentos 

considerando fatores monetários, culturais e sensoriais. O modelo foi 

aprimorado por Sobal e Bisogni (2009) e propõe que a escolha é resultado do 

processo presente no sistema alimentar dos indivíduos. Conforme 

representado na Figura 5, este considera três principais aspectos: percurso de 

vida, influências e sistema pessoal. 

 

Figura 5 – Modelo conceitual de Alimentos proposto por Furst et al. (1996) e aprimorado por 
Sobal e Bisogni (2009). 

 
Fonte: Sobal; Bisgogni, 2009. 

 

Já o modelo proposto por Grunert e Grunert (1995) propõe que a 

escolha por alimentos é resultado do processo de avaliação da qualidade total 

dos alimentos, representado na Figura 6. Este considera as avaliações que 
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são realizadas antes da compra, mas também depois, uma vez que considera 

que o consumidor tem expectativas em relação à qualidade do produto no 

momento da compra, mas é após a compra, ou seja, ao consumi-lo, que irá 

determinar a qualidade experimentada (BRUNSØ; FJORD; GRUNERT, 2002). 

 

Figura 6 – Modelo conceitual de Alimentos proposto por Grunert e Grunert  (1995) 

 
Fonte: Grunert; Bredahl; Brunso, 2004. 

 

É importante considerar que o desenvolvimento e aceitação de qualquer 

inovação não é um processo puramente racional, mas que envolve crenças 

conflitantes, valores, percepções e interação social (WHEELER, 2008).  

 

3.5.2 Modelo de crença na saúde (HBM) e Modelo Conceitual da pesquisa 

 

Para o recorte saúde, considerando o processo de  escolha de 

alimentos, o presente estudo lança mão do Modelo de Crenças em Saúde ou 

Health Belief Model (HBM). Desde sua concepção nos anos 1950, tem sido 

considerado, entre os modelos cognitivos, como um dos mais amplamente 

pesquisados para explicar e predizer comportamentos de saúde (GLANZ; 

RIMER; VISWANATH, 2002).    

Desenvolvido como uma forma de explicar porque os programas 

médicos oferecidos pelo Serviço Público de Saúde dos EUA, particularmente 

para combater a Tuberculose, não foram bem-sucedidos (HOCHBAUM, 1958), 
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o conceito subjacente original do modelo é que o comportamento orientado 

para saúde é determinado por crenças pessoais ou percepções sobre a 

doença e as estratégias disponíveis para reduzir a ocorrência. As percepções 

individuais são influenciadas por toda gama de fatores intrapessoais.  

Ao longo dos anos, vários autores têm contribuído para a clarificação 

deste modelo. É o caso dos trabalhos de Kirscht (1974), sobre os 

comportamentos dos indivíduos face a diversos sintomas, e dos de Becker, 

Drachman e Kirscht (1974), sobre os comportamentos perante doenças 

diagnosticadas. Estes trabalhos vieram mostrar que as diversas percepções 

referidas podiam ser influenciadas por muitos outros fatores. Assim, a estas 

variáveis psicológicas foram acrescentadas novas variáveis que contribuem 

para a adoção de determinado comportamento: os estímulos para a ação, os 

fatores de modificação e a autoeficácia (ROSENSTOCK; STRECHER; 

BECKER, 1994). 

 

Figura 7 – Modelo de Crenças na saúde ou Health Belief Model (HBM) 

Fonte: Rosenstock; Strecher; Becker, 1994. 

 

Conforme demonstrado na Figura 7, de acordo com o HBM, as variáveis 

modificadoras, estímulos para ações e autoeficácia afetam a percepção de 

suscetibilidade, gravidade, benefícios e barreiras e, consequentemente, 

afetam o comportamento. 

Para Rosenstock, Strecher e Becker (1994), um  indivíduo adota um 

comportamento saudável (preventivo, como, por exemplo, aderir ao rastreio de 
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tuberculose, a uma campanha de vacinação ou até à utilização do 

preservativo) se: a) se considerar suscetível a determinada doença (percepção 

da vulnerabilidade); b) se considerar que a doença é ou pode ser grave 

(percepção da severidade, que pode ser avaliada pela perturbação emocional 

que é causada ao pensar nas consequências da doença); c) se considerar que 

da adoção desse comportamento podem advir consequências positivas 

(percepção dos benefícios); e d) se considerar que os benefícios suplantam os 

custos na adoção desse comportamento (percepção das barreiras). O Quadro 

7 consolida os construtos considerados no modelo. 

 

Quadro 7 – Descrição dos construtos no HBM 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Diclemente; Salazar; Crosby, 2013. 

 

O HBM tem sido usado para compreender uma variedade de 

comportamentos com respeito ao comportamento de saúde a curto e médio 

prazos (JANZ; BECKER, 1984), como participar de exames de hipertensão 

arterial, câncer de mama, hepatite B, exercício físico, cessação do tabagismo, 

cumprimento de tomar anti-hipertensivo, medicação, auto-gestionário do 

diabetes, aderindo a outros regimes de medicação (PINTO et al., 2006), 

comportamentos seguros de manuseio de alimento (HANSON; BENEDICT, 
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2002), estudos múltiplos de câncer, campo dentário (BUGLAR; WHITE; 

ROBINSON, 2010) e assim por diante. Também foi aplicado em outras áreas 

diversas, como: o comportamento preventivo contra a ameaça de pirataria de 

software que enfrenta algumas empresas; comportamento de segurança 

informática; uso do preservativo; uso do capacete de bicicleta e uso do cinto 

de segurança (NG; KANKANHALLI; XU, 2009; SIMSEKOGLU; LAJUNEN, 

2008).  

O modelo parece ter implicações para uma ampla gama de 

comportamentos humanos (NG; KANKANHALLI; XU, 2009). Foram 

encontrados alguns estudos que aplicaram HBM no contexto dos jovens, uma 

população no estágio crucial de transição para práticas nutricionais 

independentes. 

Recentemente, o HBM foi utilizado para entendimento das percepções 

dos consumidores e a intenção de comer alimentos orgânicos 

(YAZDANPANAH; FOROUZANI; HOJJATI, 2015). O objetivo era evoluir na 

compreensão da tomada de decisão de jovens adultos em relação aos 

alimentos produzidos organicamente e identificar estratégias para promover 

seu consumo. O foco do estudo foi explorar a influência de construtos do 

Modelo de Crenças da Saúde (HBM) sobre a vontade de usar alimentos 

orgânicos, usando um sistema multiestágio, estratificado em amostra de 389 

jovens no Irã.  

Os resultados demonstraram que os benefícios percebidos, a 

orientação geral da saúde em relação aos pesticidas e alimentos orgânicos, a 

autoeficácia e as barreiras percebidas são preditores significativos de 

disposição em relação ao uso de alimentos orgânicos. Essas variáveis podem 

prever quase 42% de variação da disposição dos jovens adultos de usar 

alimentos orgânicos. Os resultados fornecem recomendações de marketing 

para estimular o consumo de alimentos orgânicos entre jovens adultos. 

A literatura também discutiu amplamente os fatores que influenciam 

comportamentos alimentares entre estudantes universitários e apresenta 

estudos com aplicação de HBM para compreensão deste aspecto junto a este 

público (GARCIA; MANN, 2003; VON AH et al., 2004; WDOWIK et al., 2001). 
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Estes estudos examinaram a dieta, uma combinação de alimentação e 

exercício, e estudantes diabéticos, respectivamente. 

Deshpande, Basil e Basil (2009) aplicaram o modelo em amostra 

representativa de 194 universitários e, surpreendentemente, os autores não 

encontraram efeitos significativos nas características da comida, como preço, 

gosto, facilidade de preparação e conveniência atuando como barreiras para 

uma dieta saudável.  

Isto significa que outros fatores podem, afinal, desempenhar um papel 

mais importante na influência da alimentação saudável entre os jovens. O 

estudo recomenda o desenvolvimento de campanhas de mudança social para 

promover melhores hábitos alimentares entre estudantes universitários. A 

aplicação do HBM também revelou alguns aspectos importantes como 

diferenças por gênero. Por isso, recomendou-se que homens e mulheres 

merecem campanhas personalizadas. Para as mulheres, a campanha deve 

destacar a gravidade de não comer uma dieta saudável, enquanto para os 

homens, deve se concentrar em aumentar suas percepções de 

susceptibilidade. 

A partir desta teoria e estudos empíricos, o presente estudo se baseia 

nos construtos do modelo de crenças na saúde (HBM) para aprofundar-se na 

investigação exploratória sobre os fatores determinantes para o 

comportamento saudável do jovem e sua percepção para o café dentro deste 

universo.  

O modelo conceitual proposto para a presente pesquisa está ilustrado 

na Figura 8, que procurou adaptar o modelo HBM ao consumo de café para 

jovens.  
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Figura 8 – Modelo conceitual da pesquisa 

 
 Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

De modo geral, o modelo conceitual sugere que o consumo de café 

atende a duas premissas centrais que se baseiam no modelo HBM 

(VASSALLO et al., 2009), sendo elas: 

1. Percepção de ameaça: refere-se a uma susceptibilidade percebida 

à doença e a gravidade percebida das consequências da doença; 

2. Avaliação comportamental: benefícios e barreiras para novo 

comportamento. 

O desdobramento das duas premissas incorre em seis proposições que 

são foco de análise da presente pesquisa. São elas:  

(i) o jovem percebe-se como susceptível a alimentos não 

saudáveis e com isso não aumenta seu consumo de café; 

(ii) o jovem percebe o café como uma ameaça a sua saúde; 

(iii) o jovem percebe os benefícios da bebida e pode aumentar a 

frequência do consumo de café;  

(iv) o jovem percebe que há uma barreira limitada para mudar os 

hábitos alimentares; 
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(v) o jovem recebe uma sugestão para mudar e;  

(vi) o jovem  tem uma orientação geral de saúde que o encoraja ou 

o impede de mudar.  

A seguir são apresentadas as técnicas de coleta e análise dos dados 

da pesquisa de campo.   
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentado o percurso metodológico pelo qual esta 

pesquisa foi conduzida, representado pelos itens indicados na Figura 9. 

 

Figura 9 - Etapas do desenvolvimento metodológico 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Lima, 2010. 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM  

 

Para desenvolver a compreensão da percepção do café como alimento 

funcional, a abordagem metodológica utilizada neste estudo foi de pesquisa 

qualitativa exploratória descritiva.  

Segundo Selltiz et al. (1965), enquadram-se na categoria dos estudos 

exploratórios todos aqueles que buscam descobrir ideias e intuições, na 

tentativa de adquirir maior familiaridade com o fenômeno pesquisado.  

Para Triviños (1987), a abordagem de cunho qualitativo trabalha os 

dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do fenômeno 

dentro de seu contexto. O uso da descrição qualitativa procura captar não só 

a aparência do fenômeno como também suas essências, procurando explicar 

sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir as consequências. 



52 

 

De acordo com Lima (2008), a pesquisa qualitativa valoriza a ideia da 

intensidade dos achados, sendo, portanto, a mais apropriada para o objetivo 

em questão. 

 

4.2 MÉTODO E TÉCNICA DE COLETA  

 

4.2.1 Pesquisa exploratória qualitativa  

 

A condução deste estudo considera a técnica de entrevista em 

profundidade, cujo propósito não é testar hipóteses e, sim, compreender as 

experiências das pessoas e o significado que elas atribuem a tais experiências 

(SEIDMAN, 2013). Entrevistar exige respeito e curiosidade sobre o que as 

pessoas dizem e um esforço sistemático para realmente ouvir e entender o 

que foi dito (RUBIN; RUBIN, 1995) 

Assim, a realização de entrevistas em pesquisa qualitativa não é uma 

iniciativa trivial. Requer não apenas o uso de várias habilidades, como a escuta 

intensa, mas também o planejamento e preparação. Para coletar dados úteis, 

é necessário também que os pesquisadores desenvolvam conhecimento nas 

áreas temáticas para que eles possam fazer perguntas relevantes para (QU; 

DUMAY, 2011). 

Portanto, se executada com cuidado e bom planejamento, a abordagem 

de entrevista pode fornecer um rico conjunto de dados. 

 

4.2.2 Entrevista com roteiro semi-estruturado 

 

Para Kvale e Brinkmann (2009), a entrevista semi-estruturada tem sido 

bastante aplicada em pesquisas retratadas na literatura porque, além de ser 

flexível, acessível e inteligível, tem se demonstrado capaz de divulgar 

importantes (e muitas vezes ocultas) facetas do comportamento humano e 

organizacional.  

Esta técnica de coleta de dados permite que o entrevistador modifique 

o estilo, o ritmo e o pedido de perguntas para evocar as respostas mais 

completas do entrevistado. Especialmente, permite que os entrevistados 



53 

 

forneçam respostas em seus termos próprios e na forma como eles pensam e 

usam a linguagem. Isto prova ser especialmente valioso para os 

pesquisadores entenderem a forma como os entrevistados percebem a mundo 

social em estudo (KVALE; BRINKMANN, 2009).  

 

4.2.3 Tamanho e perfil da amostra 

 

A amostra consistiu em jovens entre 19-25 anos, moradores da Grande 

São Paulo e usuários de café pelo menos uma vez por semana. Uma 

característica específica que o entrevistado deveria ter era morar com os pais. 

Este critério permitiu uma melhor compreensão do universo do jovem em 

momento de transição para a vida adulta, considerando ainda certa 

dependência (dos pais, de suas escolhas, etc.). Além disto, todos os 

entrevistados possuem alto grau de instrução. 

Para Guest, Bunce e Johnson (2006), as diretrizes para determinar 

tamanhos de amostra não probabilísticas são praticamente inexistentes. Seu 

tamanho geralmente depende do conceito de "saturação", ou o ponto em que 

nenhuma informação ou temas novos são observados nos dados. Embora a 

ideia de saturação seja útil no nível conceitual, fornece pouca orientação 

prática para estimar o tamanho da amostra antes da coleta de dados, 

necessária para realizar pesquisas qualitativas. Assim, utilizando dados de um 

estudo envolvendo sessenta entrevistas em profundidade, os autores 

concluíram que a saturação ocorreu nas primeiras doze entrevistas.  

Para este estudo, foram realizadas 18 entrevistas, sendo uma 

considerada apenas para pré-teste para o roteiro e a dinâmica, que deveria ser 

leve e atrativa para esta faixa etária. Durante a coleta de dados, compreendeu-

se que, após os 17 primeiros casos, a amostra já apresentava os padrões 

básicos para análise do conteúdo com riqueza de dados. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro e outubro 

de 2017 e duraram cerca de 45 a 60 minutos em média cada uma. Os locais 

foram selecionados pela facilidade de acesso. A saber: dependências da 

ESPM (12 entrevistas) e salas fechadas no Brooklin (1 pré-teste e 5 

entrevistas). Ambas as instalações propícias para que o entrevistado se 
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sentisse confortável em ambiente descontraído e informal. O Quadro 8 

apresenta características da amostra. 

 

Quadro 8 – Perfil da amostra 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  

 

4.3 TÉCNICA DE TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A técnica escolhida para tratamento dos dados foi a análise de 

conteúdo, que consiste em uma ferramenta para a compreensão da 

construção de significado que os atores sociais exteriorizam no discurso 

(SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005). 

A ideia central de análise de conteúdo qualitativo é conceituar o 

processo de atribuição de categorias para avaliar as passagens de texto como 

um ato qualitativo-interpretativo. Assim, formulou-se para este estudo regras 

analíticas de conteúdo para todo o processo e para as etapas de análise, que 

são explicitadas a seguir.  

Primeiramente, foram definidas 7 categorias analíticas com base nas 

proposições do modelo conceitual proposto, sendo elas:  

1 AMANDA Feminino 22 anos Solteiro(a) Sim Não Sim Cozinheira
Superior 

completo

2 ANDRE Masculino 20 anos Solteiro(a) Sim Sim Sim Assessor de Imprensa
Superior 

cursando

3 GABRIELA Feminino 19 anos Solteiro(a) Sim Sim Não Estudante de Medicina
Superior 

cursando

4 GIULIANA Feminino 24 anos Solteiro(a) Sim Sim Sim Engenheira
Superior 

cursando

5 LUIZ FELIPE Masculino 23 anos Solteiro(a) Sim Não Sim Jornalista
Superior 

completo

6 MARILIA Feminino 24 anos Solteiro(a) Sim Não Sim Executiva de banco
Superior 

completo

7 RODRIGO Masculino 23 anos Solteiro(a) Sim Não Sim Analista
Superior 

completo

8 THIAGO Masculino 25 anos Solteiro(a) Sim Não Sim Engenheiro
Superior 

completo

9 CAIO Masculino 23 anos Solteiro(a) Sim Sim Sim Bancário
Superior 

cursando

10 LUCAS Masculino 23 anos Solteiro(a) Sim Sim Sim Financiamento de veículo
Superior 

cursando

11 JOÃO LUCAS Masculino 22 anos Solteiro(a) Sim Sim Não Estudante de Engenharia
Superior 

cursando

12 DIEGO Masculino 21 anos Solteiro(a) Sim Sim Não Estudante de Administração
Superior 

cursando

13 NINA Feminino 21 anos Solteiro(a) Sim Sim Sim Comércio Exterior
Superior 

cursando

14 BÁRBARA Feminino 23 anos Solteiro(a) Sim Sim Não Estudante de Direito
Superior 

cursando

15 ENZO Masculino 23 anos Solteiro(a) Sim Sim Não
Estudante de Relações 

Internacionais

Superior 

cursando

16 FÁBIO Masculino 23 anos Solteiro(a) Sim Sim Não Estudante Engenharia Química
Superior 

cursando

17 GUILHERME Masculino 18 anos Solteiro(a) Sim Sim Não Estudante

Ensino 

médio 

cursando

Trabalha Profissão/Ocupação Educação
Mora com 

os pais
Nome Gênero Idade

Estado 

civil
Estuda
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1. Orientação geral para hábitos saudáveis; 

2. rotina do jovem e impacto na alimentação ; 

3. relevância de alimentos não saudáveis; 

4. percepção dos benefícios do consumo do café; 

5. barreiras para perceber o café como bebida saudável; 

6. estímulos externos para consumo do café; 

7. consumo do café como hábito saudável. 

 

Para cada categoria havia um grupo de perguntas previamente 

estabelecidas, conforme demonstrado no Apêndice A. Ao longo das 

entrevistas, foram incluídas perguntas de acordo com a necessidade prevista 

pelo entrevistador, o que é permitido para os termos de um roteiro semi-

estruturado. 

Os conteúdos coletados passaram primeiramente pela etapa do recorte, 

na qual os relatos foram decompostos para, em seguida, serem recompostos 

para melhor expressar sua significação.  

Para Laville e Dionne (1999), os elementos assim recortados vão 

constituir as unidades de análise, ditas também como unidades de 

classificação ou de registro. As unidades consistem em fragmentos do discurso 

manifesto, como palavras, expressões, frases ou ainda ideias referentes a 

temas recortados. 

Os elementos de conteúdo foram agrupados por parentesco de sentido 

e se organizaram sob as devidas categorias analíticas. No presente estudo, foi 

utilizado o modelo misto, em que as categorias foram selecionadas no início, 

mas o pesquisador se permitiu modificá-las em função do que a análise 

aportou (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 216). 

 A seguir são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a 

interpretação dos dados coletados por meio das entrevistas.  
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Os resultados estão apresentados em conformidade com as categorias 

analíticas na seguinte ordem: (i) orientação geral para hábitos saudáveis; (ii) 

rotina do jovem e impacto na alimentação; (iii) relevância de alimentos não 

saudáveis; (iv) percepção dos benefícios do consumo do café; (v) barreiras 

para perceber o café como bebida saudável; (vi) estímulos externos para 

consumo do café; (vii) consumo do café como hábito saudável. Ao final deste 

capítulo, faz-se uma reflexão do modelo conceitual HBM aplicado ao fenômeno 

estudado.  

 

5.1 COMPORTAMENTO SAUDÁVEL: ORIENTAÇÃO GERAL  

  

Indentificou-se a existência de três grupos distintos em relação à 

orientação à saúde. Para identificar um comportamento saudável, foi 

considerado o conceito de Barreto (2009) com os seguintes critérios: praticar 

exercícios físicos pelo menos três vezes por semana, consumir frutas e 

hortaliças pelo menos cinco vezes na semana e não fumar. 

A Figura 10 indica os três grupos distintos que emergiram desta 

perspectiva. Aqueles que têm comportamento saudável e que se percebem 

igualmente saudáveis (G1), aqueles que acreditam ser saudáveis, mas não se 

comportam como tal ou oscilam em suas práticas (G2) e aqueles que estão 

alinhados em suas percepção e comportamento não saudáveis (G3).   
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Figura 10 – Grupos de acordo com comportamento e autopercepção saudável 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

O G1 (pessoas com comportamento saudável) parece destoar do 

padrão dos jovens. Sua maior motivação na alimentação é um histórico de 

doença (ex.: tratamento de distúrbio alimentar) ou criação familiar; o que 

reforça o conceito de Friedman (1998), que afirma que histórias pessoais e 

familiares são determinantes na compreensão de hábitos alimentares dos 

jovens. Os depoimentos abaixo retratam como o comportamento alimentar da 

família interfere, seja na formação de padrão saudável (G1), seja na formação 

de padrão pouco saudável (G3): 

 

Sim [sobre se considerar saudável]. Ainda mais por morar com um 
sobrinho de 2 anos, assim, então me ajuda bastante nessa questão 
de alimentação. (Thiago, 25 anos, integrante do G1). 
 
Eu chego em casa... moro com meus pais. E aí normalmente vai ter 
uma comida mais gorda. Já não vejo eles nunca. E quando minha 
mãe me vê, ela quer me alimentar. Hoje eu estou acima do peso, 
mas se eu perguntar: ‘Mãe, como eu estou?’ Ela vai responder que 
eu estou lindo! (Luis Felipe, 23 anos, integrante do G3). 
 
 

De forma geral, os jovens não apresentam comportamento saudável 

(G2 e G3). Mesmo conscientes da importância de cuidar da saúde, convivem 

com metas e preocupações maiores que disputam tempo e energia com as 
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práticas de saudabilidade. Neste momento de vida, estes jovens parecem 

priorizar a busca pela independência, a carreira e determinado padrão estético. 

 Existe a consciência da importância da alimentação na saúde e que a 

dieta pode trazer problemas a longo prazo, mas eles ainda se enxergam muito 

longe destas consequências.  

Percebe-se, no entanto, afinidade relevante dos jovens com a prática 

de atividades físicas. Isto porque parece existir uma crença de que, além de 

ajudar na saúde, os exercícios físicos também geram mais energia para 

suportar a rotina, além de trazer bem-estar e ajudar no controle do peso. 

Assim, este indicador acaba sendo o maior balizador para a 

autopercepção de saúde e é uma prática constante na rotina da maioria dos 

entrevistados (Figura 11), que tendem a se avaliar como saudáveis apenas por 

não serem sedentários. 

O depoimento a seguir deixa claro que mesmo na presença de exercício 

como prática, a alimentação segue hábitos não saudáveis: 

  

Você sente que você está saudável? 
Estou. Eu faço exercício físico regularmente. Eu vou no parque, corro 
no parque ibirapuera. Corrida eu gosto. Participo de provas de 
corrida. Mas eu como mal. Hoje eu almocei McDonald’s. 
(Rodrigo, 23 anos) 

 

Figura 11 – Afinidade com a prática de exercícios físicos 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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5.2 ROTINA DO JOVEM E IMPACTO NA ALIMENTAÇÃO  

 

De forma geral, os três grupos tendem a ter uma rotina corrida, iniciando 

o dia cedo e indo dormir tarde, com pouco tempo ocioso. Assim, a praticidade 

dos alimentos é o atributo mais valorizado, acima inclusive da saudabilidade 

destes.  

Para falar da rotina dos jovens, podem ser destacados os que só 

estudam, os que só trabalham e os que trabalham e estudam. A Figura 12 

demonstra as principais fases de um dia comum e os momentos de 

alimentação. 

 

Figura 12 – Rotina de um jovem em um dia comum 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Assim, a rotina interfere diretamente no consumo de alimentos 

saudáveis. Os jovens que apenas estudam, tendem a ter mais acesso a 

comida saudável por permanecerem mais tempo em casa, mas não 

necessariamente praticam uma dieta saudável. Os que só trabalham se 

policiam mais para tentar balancear uma dieta saudável com a vida corrida, 

mas nem sempre conseguem. E os que trabalham e estudam têm dificuldade 

ainda maior em inserir uma dieta saudável no dia a dia.  

Existem também algumas particularidades que devem ser destacadas 

em cada um dos perfis, que serão mencionadas nos subintens a seguir. 
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5.2.1 Jovens que estudam 

 

Estes jovensutilizam grande parte de seu tempo para estudo (que pode 

ser na faculdade ou em casa) ou para procurarem oportunidades de emprego. 

Então, para eles, essa rotina é mentalmente desgastante.  

 

É que não penso muito porque eu estudo o dia inteiro. Daí o que eu 
gostaria de fazer: tipo esporte, essas coisas eu não tenho muito 
tempo. Por causa da faculdade que atrapalha. (Gabriela, 19 anos). 

 

Eles passam mais tempo em casa e, por isso, têm mais acesso aos 

alimentos que são preparados pelos pais. Deste modo, acabam tendo uma 

alimentação mais balanceada. A rotina alimentar é mais direcionada pelos 

pais, que escolhem e compram os alimentos que vão ser servidos dentro de 

casa e eles têm pouca ou nenhuma influência sobre isso. 

Ainda assim, são os que mais tendem a não se sentirem saudáveis 

porque fora de casa dão sempre preferência a coisas mais práticas: 

. 

Tipo, você vai na padaria, compra uma coxinha e acabou. Você está 
alimentado por umas três horas. (Gabriela, 19 anos). 

 

5.2.2 Jovens que trabalham 

 

Já entre os que só trabalham, observa-se que estão em momento de 

afirmação profissional. Já se formaram na faculdade e estão buscando o seu 

lugar no mercado de trabalho. Por isso, acabam trabalhando muitas horas por 

dia. 

Eu trabalho no mínimo 12 horas por dia, entrevisto o dia inteiro. (Luiz, 
23 anos). 
 
É pesado... você trabalha normalmente mais de 12 horas por dia, 
tem dias que eu entro 11h e saio as 2h. É o dia inteiro assim, bem 
corrido mesmo. (Amanda, 22 anos). 
 

A alimentação é basicamente feita fora de casa. São os que mais 

buscam uma alimentação saudável, principalmente as mulheres. Ainda assim, 

apesar de terem consciência de que devem balancear os alimentos, muitas 

vezes a rotina acaba fazendo com que eles deem preferência a pratos mais 

rápidos.  
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É o perfil que mais tem poder de decisão sobre o que vai comer. Eles 

escolhem a sua refeição e, mesmo em casa, conseguem opinar sobre alguns 

tipos de alimentos.  

São também os que mais utilizam o pouco tempo livre para se exercitar 

e, assim, “balancear” a saúde resultante da possível má alimentação. 

 

5.2.3 Os que trabalham e estudam 

 

Esse é o grupo mais crítico no quesito alimentação. Acordam, cedo, 

dormem tarde e têm que conciliar a rotina de estudos com o trabalho. Então, a 

alimentação fica totalmente em segundo plano.  

 

Antes de eu trabalhar era melhor, mas agora a gente come muito na 
rua, não tem tempo, então come um salgado aqui, um lanche ali. 
Sente falta do arroz e feijão. (Nina, 21 anos). 

 

São os que mais admitem comer mal, mas acreditam que nesse 

momento da vida não seja possível fazer essa mudança porque acham muito 

difícil ter uma alimentação totalmente saudável devido a rotina que vivem. 

Assim, são os que menos estão preocupados com a alimentação atual. 

Simplesmente aceitam o fato de que não vão conseguir se alimentar bem. 

 

5.3   RELEVÂNCIA DE ALIMENTOS NÃO SAUDÁVEIS  

 

De maneira geral, os jovens não demonstram alta preocupação com a 

dieta. A busca por uma alimentação mais saudável é um desejo, mas não uma 

prioridade, conforme demonstrado na Figura 13. 

 

 

 

 

Figura 13 – Matriz de preocupação e busca por alimentação saudável 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

  

Eles até têm consciência de que uma má alimentação pode causar 

problemas de saúde no futuro, mas para eles esse futuro ainda é distante. 

 

A gente sabe que faz mal, mas não quer abrir mão.  
(Luiz, 23 anos). 
 
Hoje eu não tenho problema com saúde, estou bem. Mas mais para 
frente eu tenho consciência que esse life style pode trazer uma 
consequência não tão positiva. (Diego, 21 anos). 
 

 

Além disso, comer de forma saudável para eles não é fácil e o preço 

não parece ser a grande questão. A dificuldade vem do acesso à comida 

saudável a qualquer hora e em qualquer lugar: é mais complicado preparar e 

ter alimentos frescos sempre à mão quando querem se alimentar.  

O sabor também é relevante. Os jovens declaram não se sentir atraídos 

pelo sabor de algumas comidas “mais saudáveis” e certa resistência de se 

privarem dos alimentos “gostosos” ou as indulgências do dia a dia. 

 

Eu gosto de ter essa questão de não deixar de fazer. Acho que é 
legal se preocupar com sua saúde, tudo, mas você saber curtir 
também. Tem essa questão de saber aproveitar e não se privar isso. 
(Thiago, 25 anos). 
 

Eles tentam balancear a alimentação, que não é perfeita, com exercícios 

físicos e vice-versa, como se uma coisa compensasse a outra. Porém, fazer 

as duas coisas juntas demanda tempo, energia e uma disposição que eles não 

estão totalmente dispostos a investir nesta fase.  
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Assim, é um desafio para eles se imaginarem com hábitos de 

alimentação totalmente saudáveis neste momento, mesmo tendo a 

consciência de que isto seria o melhor para a saúde. 

 

Eu não gosto tanto, não vou falar que eu amo comer salada, verdura, 
enfim. Como tá ali no dia a dia, eu sei a importância, eu sei que isso 
faz bem à saúde, eu sei que eu tenho que ser balanceado, eu acabo 
comendo. (Caio, 23 anos). 
 
Eu gostaria de mudar, mas eu não consigo. (João, 22 anos). 

 

Assim, os alimentos não saudáveis fazem parte da rotina de uma 

maneira natural e são vistos como um mal necessário do dia a dia corrido. 

Além disso, grande parte não gosta do sabor dos alimentos mais saudáveis e 

não estão dispostos a mudar para uma dieta totalmente livre de alimentos não 

saudáveis, abrindo mão da indulgência e prazer que eles trazem. 

 

É difícil. Você precisa se doutrinar, entendeu? Tem que cortar as 
coisas aos poucos. (Rodrigo, 23 anos). 

 

Para mim não é uma questão de barreiras financeiras, mas é uma 
questão de ter que pagar mais caro por algo que eu não gosto, me 
incomoda. (Giuliana, 24 anos). 

 

Adicionalmente, a barreira de preço e a complexidade de ter os 

alimentos sempre frescos à disposição também são fatores que podem 

interferir na escolha de alimentos. 

 

Tipo, é muito mais barato você ir no McDonald’s comer um 
hambúrguer do que você ir comer uma salada. É bizarro (Marilia, 24 
anos). 

 

Desta forma, os alimentos não saudáveis acabam não sendo tão vilões 

para esta população, apesar de terem a consciência dos problemas que 

podem causar no futuro. Eles lhes proporcionam prazer, são práticos e muitas 

vezes mais baratos, o que vai ao encontro do que eles precisam para conseguir 

enfrentar a correria do dia a dia. 
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5.4  PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO CONSUMO DO CAFÉ  

 

Em geral, os jovens não estão familiarizados com os benefícios 

funcionais do café. Espontaneamente, o café passa a ser um aliado do dia, e 

não é relacionado diretamente a hábitos saudáveis. 

 

Eu não me lembro de cabeça, mas existem benefícios que eu já ouvi 
falar que o café traz e que se vê de um alimento saudável. Já ouvi 
falar, não sei exatamente qual é esse benefício agora. Não me 
lembro. (João, 22 anos). 

 

Enquanto eles estão em fase de buscar autonomia e independência, o 

café passa a ser relevante para estes jovens conseguirem lidar com as tarefas 

cotidianas. A bebida é apontada por eles como fonte de energia nos momentos 

de estudo, de manhã e também para despertar no trabalho, conforme 

demonstrado no Quadro 9, que mapeia o imaginário do café. 

Os depoimentos a seguir reforçam essa interpretação: 

 
Ele te estimula, faz você pensar mais rápido. Ele é uma potência. Te 
dá mais força. (Nina, 21 anos). 
 
Porque eu tinha que estudar 8 horas seguidas, então pra mim o café 
eu ligava a isso. (Thiago, 25 anos). 
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Quadro 9 – Imaginário do café 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 
 

Além disso, o café pode servir também como um momento de 

relaxamento e prazer, como uma pausa no dia para recuperar as energias e 

continuar.  Isto também pode ser valorizado como fonte de bem-estar. 

 

Qualquer coisa que você faz com prazer traz benefícios a saúde.  
(João, 22 anos) 

 

Principalmente entre os que trabalham, o café também aparece com 

uma importante ferramenta social. É o momento em que as pessoas se juntam 

para falar de outros assuntos. Isto transforma o momento do café em um 

símbolo de descontração e abertura para novas amizades. 

Além destes significados, o universo do café parece representar para 

este jovem mais do que uma bebida estimulante. A bebida é também um 

símbolo da vida adulta, funcionando como instrumento de auxílio nesta fase 

de transição.  

Quando eu comecei a trabalhar. Há uns 4, 5 anos atrás. 4 anos atrás. 
Foi no meu primeiro emprego comecei a tomar café. (Lucas, 23 
anos). 
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Muitas vezes, é utilizado como forma de expressão do estilo de vida, na 

busca por liberdade e evolução. Este aspecto não foi verbalizado diretamente 

nas entrevistas, mas pôde ser observado de forma consistente quando eles 

declaravam não viverem sem café ou “amarem” a bebida e consumirem “o 

tempo todo”. 

De forma estimulada, os benefícios funcionais mais ligados à prevenção 

de doenças são os que têm menos aceitação (redução de risco de Mal de 

Parkinson, Diabetes e doenças do coração) e aqueles que representam 

melhorias (da concentração, da disposição e da performance nos esportes) 

são bem aceitas e parecem estar mais alinhadas com o imaginário do café 

(Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Diagrama de percepção estimulada 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

 

5.5  BARREIRAS PARA A PERCEPÇÃO DO CAFÉ COMO BEBIDA 

SAUDÁVEL 

 

A Figura 14 ilustra a percepção da saudabilidade do café. Em geral, a 

bebida não é vista como maléfica à saúde, mas também não chega a ser 

“O prazer de beber café 
traz benefício à saúde”

“O café contribui para 
memória e concentração”

“O consumo do café 
contribui para pratica de 

esportes”

“O café é um energético 
natural”

“O café contém 
antioxidantes que inibem 

o risco de doença”

“Beber café contribui para 
a saúde do coração”

“O café reduz o risco de 
doença como Mal de 

Parkinson e diabetes …

P e r c epçã o  e s t i m u l ad a  p a r a  p o s s í ve i s  b e n e f í c i os  
f u n c i on a i s  d o  c a f é
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percebida como saudável. Por alguns, o café é percebido como sendo natural 

(vem do fruto, da fazenda), ainda que exista a desconfiança de que o pó 

industrializado não seja totalmente saudável.  

 

 
Figura 14 – Percepção para saudabilidade do café 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Uma parcela duvida que dentro da embalagem haja apenas o pó torrado 

e moído ou se inclui também algum outro ingrediente adicionado. O principal 

fator de desconfiança é a presença ou não de químicas em função da 

perecibilidade. Mas de modo geral, os depoimentos são favoráveis ao café, 

como a seguir:  

 

Eu nunca vi nada sobre os malefícios do café. (João, 22 anos). 

 

Não vou falar que ele é saudável, mas ele não é maléfico. (Diego, 21 
anos). 

 

Natural, depende. Eu acredito muito que não é só o pó que tenha 
dentro da cápsula (João, 22 anos). 

 
 

Apesar destas químicas serem uma questão levantada por alguns, elas 

não parecem ser um fator impeditivo para o consumo. Os que percebem desta 
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forma encaram como sendo um processo normal de qualquer produto 

industrializado. 

Entretanto, uma barreira para o aumento do consumo parece 

recorrente: a ingestão da cafeína em grande quantidade. A grande maioria 

declara controlar a quantidade de café que toma principalmente por dois 

motivos: receios de se tornar um vício e não conseguir dormir à noite.  

 

É algo que não faz muito bem. Cafeína, você consumir acaba sendo 
uma droga, assim. É algo que eu gosto, assim, se tomado com 
moderação. (Thiago, 25 anos). 
 
Eu evito tomar uma cafeína após as 4 da tarde. Eu não tomo porque 
eu sei que eu vou demorar para dormir. (Caio, 23 anos). 

 

Além da questão da cafeína, aparecem algumas outras questões mais 

aleatórias, mas muito mais por ouvirem falar através de estímulos externos do 

que por terem um conhecimento sólido sobre o assunto, por isso que eles 

parecem relevar. 

 

Eu ouvi falar que dá gastrite. E também ouvi uma coisa nova, que 
ouvi até esses dias no trabalho, que se você toma café logo depois 
do almoço parece que você não consegue absorver os nutrientes 
direto. Não sei se é verdade. (Rodrigo, 23 anos). 
 
 

É importante considerar que, de forma geral, o aspecto negativo tem 

baixo impacto na avaliação geral da bebida, que é bastante valorizada. Mesmo 

com barreiras, os jovens demonstram fortes vínculos com o café. 

 

Entrevistador: Eu falei café... você deu um sorrisinho já. Por quê? 
“Porque Sou fã, sou muito fã.” (Gabriela, 19 anos). 
 
No geral o café me remete a coisas boas. Eu gosto dessa sensação 
que o café traz. (Enzo, 23 anos). 

 

 
 

5.6  ESTÍMULOS EXTERNOS PARA CONSUMO DO CAFÉ  

  

Segundo o modelo HBM, fatores externos são capazes de introduzir 

uma mudança de atitude. Observou-se um padrão de comportamento em 
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relação à forma com este publico se informa sobre o que está acontecendo no 

mundo. 

Existe uma forte crença de que as informações relevantes simplesmente 

chegam até eles, seja através das redes sociais ou de alguns poucos sites que 

eles selecionaram em algum momento como um “ponto focal” de checagem da 

informação. Isto é reforçado por uma rotina corrida em que eles avaliam não 

ter tempo para buscar as informações. 

 

Normalmente eu só vou vendo o que aparece, assim, no Facebook 
de algum site, tipo, “Half post” eu leio bastante.  (Gariela, 19 anos). 

 

A maior parte das notícias que eu leio aparecem no meu feed do 
Facebook, Twitter... porque aí eu curto os veículos e vou lendo. É 
mais a informação que vem até mim... O único site que eu tenho 
costume mesmo de entrar é no GloboEsporte.com para ver notícia 
do Palmeiras e eu também gosto de entrar no site inglês chamado 
Metal Renner, especializado em música Hard Rock e Heavy Metal. 
(Andre, 19 anos). 

 

Os jovens se deparam com muitas informações sobre alimentos que 

possuem benefícios à saúde, mas demonstram ter baixa credibilidade para 

qualquer notícia que não tenha origem de seu próprio especialista. 

Isto porque existe uma consciência de que nem tudo que é publicado 

na internet é de fonte segura e, especificamente sobre alimentos, pode haver 

mudanças repentinas sobre a função positiva ou negativa para a saúde. 

Desta forma, percebe-se que os estímulos externos determinantes para 

alimentação estão ligados a figuras que eles confiam, podendo ser 

influenciadores das redes sociais (personas) ou, principalmente, especialistas 

em saúde que sejam conhecidos por eles. 

 

É que na verdade eu não sei se realmente eu acredito muito nessas 
coisas porque eu acho que é muito assim... De grandes indústrias. 
Vamos supor: o chocolate tal faz mal, a fruta tal faz mal, comer muito 
limão faz mal, muito ovo... Cada dia é uma coisa! Então, comer ovo 
em excesso faz mal?! Comer batata em excesso faz mal?! Não é 
assim... São coisas que a indústria grande faz para você deixar de 
comprar uma coisa para comprar outra. (Amanda, 22 anos). 
 
Uso [para se informar] redes sociais, em geral. Se está acontecendo 
alguma coisa no mundo. Mas nem tudo que está lá é verdade. 
(Rodrigo, 23 anos). 
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Até porque muita coisa já existe há muito tempo e muitas vezes as 
coisas parecem fazer um boom. Aí tem o óleo de coco e vai todo 
mundo usar o óleo de coco. E depois falam que a banha faz mal, 
mas depois é comprovada que a banha não faz tão mal quanto o 
óleo comum. Então eu tomo muito cuidado, eu me informo sempre 
com meu nutrólogo. (Giuliana, 24 anos). 

 

5.7  CONSUMO DO CAFÉ COMO UM HÁBITO SAUDÁVEL  

 

Pode-se afirmar que, para o público pesquisado, o café não figura entre 

os alimentos considerados importantes para um hábito saudável. 

Definitivamente, não é um alimento que eles consomem pensando em obter 

algum benefício específico à saúde ou para prevenção de doenças, mesmo 

dentre o G1. 

 No entanto, isto não significa que há uma percepção de que o café faz 

mal para saúde, a não ser se consumido em grande quantidade. Comparado 

a outros alimentos que também são símbolos de uma vida moderna: como 

energéticos, refrigerantes, salgados de padaria e comidas práticas como fast-

food, o café não é visto como um vilão. Apesar de também não pertencer ao 

universo da salada e dos legumes.  

Pode-se dizer, portanto, que o café tem o seu próprio universo, onde é 

percebido como um aliado da vida adulta. O café encontra-se posicionado 

entre os vícios necessários do dia a dia (que fazem mal à saúde) e o universo 

dos alimentos saudáveis (que fazem bem à saúde), conforme demonstrado na 

Figura 15. 
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Figura 15 – Fronteiras do universo do café para os jovens 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 
Foi no meu primeiro emprego que comecei a tomar café. Mas eu não 
gostava antes. Eu sei que de criança, eu não gostava muito não. Aí 
depois eu aprendi a gostar. Aí tomava com açúcar e hoje eu tomo 
sem... Tomava enquanto trabalhava. (Lucas, 23 anos). 

 

Eu sempre vi meu pai tomando e acho que adquiri um gosto. 
Primeiro psicológico, assim, de querer tomar. Mas após começar a 
trabalhar, eu sentia uma necessidade porque não tem como, né? 
Fazia faculdade, trabalhava, tinha que estudar para a prova, enfim, 
semana de prova era super corrido, então eu recorria ao café pra dar 
um gás. Ele é parte de um hábito meu. (Caio, 23 anos). 

 

Eu sempre achei amargo. Quando eu comecei a trabalhar no banco, 
eu meio que senti a necessidade. Porque chega uma hora do dia 
que você tá caindo de sono. Então, eu comecei a tomar (Marília, 24 
anos). 

 

Nos extremos deste universo único, a bebida parece flertar tanto com o 

universo dos vícios do dia a dia (vício da cafeína e ingestão de açúcar) quanto 

com universo dos hábitos saudáveis (energia para práticas de exercícios 

físicos e benefícios funcionais adicionais com baixo conhecimento). 

 

5.8  PERCEPÇÃO DO CAFÉ COMO HÁBITO SAUDÁVEL E HBM 

 

Após avaliação de todas as variáveis consideradas, é possível resumir 

através da Figura 16 todo o percurso conceitual traçado pelo estudo, que se 
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baseou no modelo HBM para enriquecer a investigação, visto que tal modelo 

tem demonstrado sucesso em prever comportamentos relacionados à saúde. 

 

Figura 16 – A percepção do café como hábito saudável 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Considerando estudos anteriores que aplicaram o HBM em amostras 

representativas, é possível se valer dos benefícios e barreiras percebidas do 

café e da orientação geral para hábitos saudáveis como preditores 

significativos para o aumento do consumo.  

Estes fatores foram capazes de prever cerca de 42% da variação da 

disposição dos jovens a consumir alimentos orgânicos (YAZDANPANAH; 

FOROUZANI; HOJJATI, 2015).  

Assim, aplicando estes aprendizados prévios, os resultados desta 

pesquisa permitem inferir que:  

 O aumento do conhecimento dos benefícios do café à saúde poderia 

ampliar e melhorar a percepção desta variável; 

 O esclarecimento das doses mínimas diárias seguras de cafeína 

poderia mitigar o impacto das barreiras de consumo; 
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 O estreitamento das relações com profissionais de saúde e 

influenciadores nas mídias sociais poderiam impactar positivamente 

as mensagens dos estímulos externos; 

 Oferecer soluções práticas de consumo que se encaixem dentro da 

correria do dia a dia (como cápsulas e cafeterias no trabalho e 

universidades); 

  Reforçar o café como combustível para atividades físicas 

(significante e presente no cotidiano) pode melhorar a percepção do 

café como parte de hábito saudável.  

 

Além disso, a hierarquia do conhecimento nutricional de Wansink (2005) 

enriquece o argumento de que existe um potencial de aumento de consumo 

para a percepção do café como parte de um comportamento saudável se o 

público jovem tivesse maior conhecimento dos benefícios do café, 

principalmente os favoráveis a sua rotina típica; e das doses seguras de 

cafeína, que ainda são bem superiores ao que os jovens costumam consumir. 

A aplicação do HBM em estudos anteriores também revelou alguns 

aspectos importantes como diferenças por gênero (DESHPANDE; BASIL; 

BASIL, 2009). Contudo, este aspecto não se mostrou relevante nesta 

pesquisa.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo foi capaz de identificar que o café não é considerado 

parte de hábitos saudáveis na rotina dos jovens. Já os exercícios físicos, 

consumo de verduras, frutas e alimentos integrais fazem parte de tais hábitos.  

Entretanto, tampouco pode-se afirmar que o café é considerado vilão do 

dia a dia ou maléfico à saúde, assim como são considerados os refrigerantes, 

os salgados da cantina ou os doces. 

O café parece estar posicionado em território exclusivo entre estes dois 

universos; desempenhando papel de aliado da rotina, que amplia a 

produtividade e energia, além de ser uma ferramenta social para imersão na 

vida adulta.  

Considerando o percurso conceitual realizado, tem-se que a maioria dos 

jovens entrevistados não apresentam comportamento considerado saudável 

pelo critério utilizado (BARRETO; PASSOS; GIATTI, 2009); mesmo 

conscientes da importância de cuidar da saúde, convivem com metas e 

preocupações maiores que disputam tempo e energia com as práticas 

saudáveis e parecem priorizar a busca pela independência, carreira e padrão 

estético. 

 Destaca-se afinidade relevante com a prática de atividades físicas, que 

é constante na rotina em função da crença de que os exercícios geram mais 

energia para suportar as tarefas diárias, trazem bem-estar e ajudam no 

controle do peso. O sedentarismo parece ser o balizador mais relevante na 

autoavaliação de comportamento saudável (quem pratica exercícios regulares 

se considera saudável mesmo não possuindo hábitos alimentares saudáveis).  

A rotina corrida impacta diretamente na qualidade da dieta, por isso há 

uma preferência por soluções práticas; a busca por alimentação saudável é 

um desejo, mas não uma prioridade. Apesar do alto conhecimento dos 

impactos negativos à saúde de certos alimentos, como refrigerante, chocolate 

e fast-food, não se observou grandes motivações em eliminar o consumo 

destes chamados “vícios do dia a dia” que fazem mal à saúde, uma vez que 

se trata de uma consequência de longo prazo (com exceção de quem estava 

acima do peso). 
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Assim como observou Lappalainen (1997), os obstáculos a uma 

alimentação saudável para os jovens esbarram na falta de tempo, no desejo 

de continuar a consumir os alimentos preferidos e algumas vezes no preço. 

 Isto posto, o jovem percebe o café como seu aliado na rotina. O 

principal benefício percebido da bebida é ser fonte de produtividade e energia; 

mas outro benefício pode ainda ser identificado: o café é tido como instrumento 

social para imersão na vida adulta e muitas vezes é utilizado como forma de 

expressar o estilo de vida contemporâneo. 

 No entanto, os jovens não estão familiarizados com todos os benefícios 

funcionais que a bebida possui, limitando-a a um estimulante ou fonte de 

relaxamento. Considerando estudos anteriores, o baixo conhecimento dos 

benefícios de saúde pode ser relacionado a um menor consumo do produto 

(WANSIK, 2005).   

Quando estimulados, os benefícios funcionais mais ligados à prevenção 

de doenças são os que têm menos aceitação (redução de risco de Mal de 

Parkinson, Diabetes e doenças do coração); já aqueles que representam 

melhorias (da concentração, da disposição e da performance nos esportes) 

são bem aceitos e parecem estar mais alinhados com o imaginário do café. 

A principal barreira para o aumento de consumo é a ingestão da cafeína 

em grande quantidade, que é vista como causadora de insônia, ansiedade e 

problemas no estômago. Além disso, alguns entrevistados acreditam que a 

industrialização torna o café menos natural e, por isso, com químicas que 

podem ser prejudiciais à saúde.  

Apesar disto, estes aspectos negativos não impactam na avaliação 

geral da bebida, que é consistentemente positiva e resultado de um vínculo 

forte com o jovem nesta fase de vida. 

Desta forma, assim como já observado por Sammogia (2016) para a 

categoria do vinho, apesar de hoje o café não pertencer ao universo de hábitos 

saudáveis, ele poderia ser incorporado a este território através de novo 

posicionamento. 

Tal posicionamento deve ser capaz de ampliar o conhecimento sobre 

seus benefícios e de provocar associação com símbolos do território saudável 

para os jovens, com destaque para esportes e treinos em geral. Além disso, a 
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comunicação de propriedades mais relevantes para este público, ligadas à 

melhoria do momento presente (concentração, memória e disposição) tornam 

a mensagem mais relevante. 

 

6.1 CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA 

 

A presente pesquisa adiciona-se ao diverso leque de estudos que se 

valeram do modelo de Crença na Saúde (HBM) para prever o comportamento 

dos consumidores em relação à alimentação saudável. Nesta pesquisa, 

empreendeu-se um estudo qualitativo, buscando avaliar com profundidade as 

variáveis embasadas pelo modelo, com enfoque no comportamento dos 

jovens.  

Ressalta-se ainda que os resultados permitiram conhecer as forças 

atuantes para alimentação saudável dos jovens, a saber: a rotina corrida e o 

impacto na dieta; percepção de baixa suscetibilidade a doenças, relacionada 

à menor preocupação com impactos de longo prazo e à prática de exercícios 

como fator compensador da ingestão de indulgências e maior balizador para 

autoavaliação de comportamento saudável.   

Além disso, contribui-se com achados relacionados à percepção dos 

benefícios do café, que se demonstrou limitada aos atributos de energia e 

ampla nos aspectos emocionais e de estilo de vida adulta. 

A interpretação do fenômeno por meio das narrativas também tornou 

possível a produção de insights e conhecimentos específicos a respeito do 

comportamento da geração Y, que ainda tem recebido pouca atenção nas 

pesquisas do segmento de café no Brasil.  

 

6.2  IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

No âmbito gerencial, a pesquisa também fornece subsídios a gestores 

de produtos com potencial de crescimento diante do aumento da procura por 

saudabilidade pela população de modo geral. Adicionalmente, contribui para 

gestores que trabalham especificamente no segmento do café, uma vez que 
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gera aprendizados que relacionam comportamento dos jovens, universo de 

hábitos saudáveis e consumo de café. 

Entre as ações práticas que podem ser adotadas a partir dos resultados 

desta pesquisa, podemos considerar: a utilização de insights para 

desenvolvimento de novos produtos à base de cafeína (cafés funcionais, 

(energéticos naturais, cápsulas para prática de esporte, entre outros); 

desenvolvimento de plataformas de comunicação específicas para jovens, 

levando-se em conta sua rotina e suas prioridades; e aumento de investimento 

em pesquisas de inovações em produtos à base de cafeína orientados para o 

público jovem.  

 

6.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O presente estudo utiliza como premissa que o café, com todas as suas 

propriedades, pode ser explorado como parte de um hábito saudável, com 

benefícios para reduzir o risco de doenças e auxiliar na prática de exercícios 

físicos. Tal premissa possibilita que o estudo considere apenas o ponto de vista 

do consumidor. No entanto, podem existir barreiras regulatórias e/ou científicas 

impeditivas para desenvolvimento de posicionamento saudável por parte da 

indústria do café, uma vez que estas não foram objeto de estudo. 

Se faz necessário também salientar que se trata de uma pesquisa 

qualitativa exploratória, capaz de aprofundar o conhecimento sobre o 

fenômeno pesquisado, mas não permite a generalização dos achados.  

Não obstante, a presente pesquisa se apresenta como um ponto de 

partida para a elaboração de hipóteses acerca do comportamento de consumo 

de alimentos saudáveis pelos jovens. 

 

6.4  PESQUISAS FUTURAS 

 

Acredita-se que o resultado desta pesquisa seja complementar aos 

estudos futuros que abordem a escolha de alimentos saudáveis, percepção 

dos benefícios e barreiras do café e comportamento da geração Y. 
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Sugere-se que este estudo seja fonte para que hipóteses sejam 

elaboradas e testadas quantitativamente, valendo-se da prévia abordagem do 

modelo de Crença na Saúde (HBM) e enriquecendo o conhecimento do 

consumidor jovem e o potencial do consumo de café como parte de hábito 

saudável. 

Além disso, existe a oportunidade de ampliar o objeto de estudo para 

diferentes faixa-etárias ou segmentos com potencial de saudabilidade. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO 

 
Tempo Estimado das entrevistas: 60 minutos   

 

BLOCO 1 – PERFIL E QUEBRA-GELO 
 
1. Me conta um pouco de você? Como você se descreve? 
2. Como é a sua família? Quem mora com você? O que cada um faz? 
3. Quantos anos têm? 
4. Você estuda? Trabalha? Onde? 
5. Como é o seu cotidiano atualmente? Fale um pouco sobre sua rotina, 
trabalho, prazeres. 
6. Me fala agora dos seus hábitos do dia a dia e do final de semana? 
7. Quais são os seus sonhos e planos para o futuro? 
8. Na sua rotina, quais veículos de comunicação você costuma acompanhar? 
Em quais momentos do dia? 
9. Utiliza alguma rede social? Quais? Frequência? 

 

BLOCO 2: PERCEPÇÕES INDIVIDUAIS: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

Percepção Susceptibilidade da doença - Entendimento sobre sua chance 
de ter doenças 
10. Agora eu vou procurar entender um pouco sobre como você se sente em 
relação a sua saúde. 
11. Você se sente saudável? Algum problema de curto ou longo prazo que lhe 
preocupa? 
12. E quanto a seus hábitos alimentares, você os considera hábitos saudáveis? 
13. Você foi criado com uma alimentação saudável? 
14.Os alimentos que você ingere podem melhorar sua saúde para evitar 
futuros problemas e complicações? Dê exemplos. 
15. Você já teve algum mal-estar ou doença em função de má alimentação? 
 
Percepção da gravidade das doenças 
16. Sua alimentação lhe preocupa? Se sim, em que sentido? 
17. Se você tiver uma doença relacionada a sua alimentação, isto poderia ter 
um impacto negativo na sua qualidade de vida? 
18. Isto poderia levar problemas de longo prazo? 
19. Percepção dos benefícios de prevenir/tratar 
20. Então, na sua opinião, qual a relação da alimentação com a saúde? O 
quanto você acha que influencia na sua saúde e bem-estar? 
 
Percepção das barreiras de prevenir/tratar - Opinião individual sobre o 
que pode impedir de exercer o novo comportamento 
 
21. Consumir alimentos saudáveis é mais difícil? 
22. Se sim, quais são as barreiras, dificuldades? 
23. Demanda mais tempo? 
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24. Comprar alimentos saudáveis depende apenas de você? 
25. É difícil imaginar você passando a ter uma alimentação saudável? (caso 
não tenha) 
 
Output: Susceptibilidade / Gravidade 
 
BLOCO 3: FATORES MODIFICADORES 
 
Fatores demográficos, culturais, sociais - Fatores individuais e pessoais 
que impactar se o novo comportamento é adotado 
Perguntas bloco 1 (perfil)  
 
Orientação geral da saúde em relação a alimentação e estímulos para 
mudança de comportamento 
26. Você está constantemente atento sobre estas informações de alimentos 
saudáveis e seus benefícios? 
27. Você já leu ou obteve alguma informação sobre alimentação ser importante 
para reduzir o risco de doenças? 
28. Se sim, qual a fonte de informação? (Rede social, livros, amigos, 
professores, pais, etc) 
29. Sua universidade organiza palestras sobre os benefícios de uma 
alimentação saudável? 
30. Algum outro ponto de contato com informações que você considera 
interessante? 
 
Output: Risco Percebido alimentação saudável 
 
BLOCO 4 –  CAFÉ: RELAÇÃO ENTRE CONSUMO E SAÚDE 
 
Introduzir: agora queria conversar com você sobre o café. 
 
Imaginário do jovem para o café 
31. Quando eu falo “CAFÉ”, quais são os primeiros pensamentos, sensações, 
imagens que vêm à cabeça? 
32. Quais os tipos de café que conhece? (Ver se fala de torra, tipo de grão 
capsulas, intensidade ou marca) 
33. O que um café tem que ter para você? Quais as razoes/beneficios para 
consumo? (Pedir as 3 razões principais. Explorar as características principais.) 
34. Existe um café melhor do que a outro? Por quê? O que faz dele melhor? 
35. Existes barreiras ou pontos negativos para o seu consumo? 
36. O preparo é complicado? 
 
Hábitos de consumo 
37. Qual tipo e marca de café costuma consumir? 
38. Você consome mais em casa ou fora de casa? 
39. O consumo depende apenas de você?  Quem compra/paga o seu café? 
40. Qual a quantidade/frequência que consome? 
41. Me conta do seu dia, seus horários, e pontue pra mim neste relógio quando 
consome e qual é o papel do café no seu dia-a-dia e final de semana. (Mostrar 
desenho de relógio e apontar no relógio) 
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Tendências / Projeção Futuro 
42. Acha que o café do mercado evoluiu? 
43. Quais as novidades? Como é hoje comparando com quando você era 
pequeno (a)? 
44. O que mudou? 
45. Como imagina que o café vai ser quando os teus filhos tiverem a sua idade? 
 
Percepção de Café & Saúde 
Agora vamos retomar o tema dos hábitos saudáveis...vou mostrar algumas 
figuras com alimentos e você me diz se acham saudável ou não e porquê? 
(Fotos de: maça, vinho, chá, hambúrguer, suco de laranja de caixinha, chia) 
 
46. E o café? Você acha que o café é saudável? Porque? (listar as razões) 
47. Que aspectos que ele tem que o faz percebe-lo desta forma? 
48. Quais benefícios para saúde você acha que o café tem? Porque? 
 
Orientação geral da saúde em relação ao café 
49. Você está atento ou tem interesse sobre informações relativas a 
saudabilidade do café e seus benefícios? 
50. Vou ler uma lista de benefícios relativo ao café e quero que me diga se é 
verdadeiro ou falso e porque: 
 
- O prazer de beber café traz benefício a saúde 
- O café é um energético natural 
- Traz benefícios para pratica de esportes 
-  Contribui para Memória e concentração 
-  contribui para saúde do coração 
- Reduz risco de Diabetes e Mal de Parkinson 
- O café contém antioxidantes que inibem o risco de doenças 
 
BLOCO 5: PROBABILIDADE DE AUMENTO DE CONSUMO  
 
Benefício percebido menos barreira percebida 
 
Considerando tudo que foi dito... 
51. O quanto você se esforçaria ou se esforça para consumir alimentos 
saudáveis quando eles estão disponíveis? Pouco, dentro do possível ou 
muito? 
52. E o quanto este esforço poderia refletir no seu consumo de café? 
53. E se você soubesse que café possui benefícios para a saúde? 
54. Isto aumentaria o seu consumo? 
55. Você pagaria mais pelo café? 
56. Quais dos benefícios que vimos te faria aumentar o consumo de café? 
E qual deles faria você pagar mais pelo café que consome? 
(Fazer Ranking dos benefícios considerando: relevância e credibilidade.) 
 

APÊNDICE B – ENTREVISTAS TRANSCRITAS (17 CASOS) 

 

Caso 1: Amanda  
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Data da entrevista: 29/09/2017 
 
P: Então vamos começar! Na verdade, é o seguinte: aqui é um bate 

papo, ta? Não tem resposta certa ou resposta errada. .Pode falar bem, pode 
falar mal do que você quiser. Você vai ver que vai passar rápido... eu queria 
conversar assim sabendo um pouco de você. 

O que você faz? Você se formou em que? Ou você ainda está 
estudando? Quantos anos você tem? 

A: Eu tenho 22 anos e sou formada em gastronomia pela Anhembi 
Morumbi.  E hoje em dia eu trabalho em restaurante, quer dizer, eu sempre 
trabalhei em restaurante. E minha rotina é isso... ficar no restaurante o dia 
inteiro, saindo daqui já vou para lá e fico o dia inteiro. 

P: Ah... E onde que você trabalha? 
A: É na Vila Nova, em um restaurante novo que abriu... um bar-

restaurante. 
P: Qual que é o nome? 
A: Se chama “Terço” 
P: Ah que legal este nome, gostei do nome!  
A: É diferente ne? É bem bacana e super perto. Eu sempre trabalhei ali 

na região, porque eu moro aqui em Moema, então na verdade pra mim é uma 
mão na roda. 

P: E você cozinha o que no restaurante? 
A: Então a gente tem um pouco de tudo. Tem carne, massa, peixe, 

Italiana, tem pizza, hambúrguer. tem tudo! 
P: Dizem que o ambiente de cozinha é um ambiente bem corrido... 
A: Sim, é pesado... você trabalha normalmente mais de 12 horas por 

dia, tem dias que eu entro 11h e saio as 2h. é o dia inteiro assim, bem corrido 
mesmo. 

P: Mas você gosta? 
A: Nossa, eu adoro! Eu não me vejo fazendo outra coisa, juro! Eu 

também fiz cinco anos de relações internacionais na FAAP e eu fiz junto ne, 
comecei as duas juntas. Daí eu falei: “Pai, sinto muito, mas meu negócio é a 
cozinha! ”  

P: Mas gastronomia está totalmente em alta hoje em dia.  
A: Hoje em dia sim. Mas é que quando eu fiz, eu entrei em 2012 e não 

era nada ainda. Então meu pai falou: “Você quer ser cozinheira, é sério isso?!” 
E ai eu falava: “Sim, pai, eu quero! “ Mas eu nem cozinhava ainda, eu só fazia 
algumas coisinhas, nada muito sério. E fui aprender mais na faculdade mesmo. 

P: Muito legal. E você é supernova né? E já teve uma visão bacana...  
A: Sim. E também são só dois anos de faculdade ne. Tem amigos meus 

ainda entrando no cursinho e eu falava “Gente, eu estou formada, vamos! “ 
P: E quais são os seus sonhos, seus planos para o futuro? O que você 

pensa? 
A: Eu pretendo morar fora para ter um restaurante lá fora, uma coisa 

pequena. Mas isso só daqui há uns bons anos. Ainda quero viajar muito, 
conhecer em muitos lugares, trabalhar em muitos restaurantes grandes lá fora. 
Porque é o que a gente estava falando, tipo aqui no Brasil a gastronomia está 
começando agora... então pra mim ainda está ...eu não tenho muita opção 
ainda, digo opções boas mesmo né. Então pretendo ir para fora, trabalhar, 
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viajar e aí quando eu falar: “nossa, agora eu vou ficar, aqui nesse país, nessa 
cidade...” 

P: E você tem algum país de preferência? 
 A: Então, eu morei 6 meses na Itália, fazendo um curso lá de 

gastronomia e trabalhando e pretendo voltar para lá um dia. 
P: Muito legal. E o que você usa para se comunicar, para se informar? 

Quando você quer ficar informado sobre o que está acontecendo no mundo... 
A: Internet. Eu não sou muito de ficar entrando por exemplo em site 

essas coisas... Eu mais “jogo” assim a notícia que eu escutei ai eu vou procurar 
saber se é verdade ou não ou o que está acontecendo. Mas eu não sou muito 
de ficar pesquisando mesmo assim, ou ler jornal, sites destas coisas, não é 
muita minha praia. Eu sou uma pessoa mais que é tipo dinâmica, eu não 
consigo sentar e ficar. Não dá... eu prefiro ficar sabendo ou então os cinco 
minutinhos que voce tem ali de almoço você dá uma olhada e fala “Puta, 
serio?!”, ai você vai lá e dá uma olhada, uma pesquisa mais profunda o meu 
ficou sabendo Então tá livre.  

P: E quando você quer pesquisar esses 5 minutos, onde você entra 
normalmente?  

A: Eu entro muito no Estadão e da Folha, mas bem rapidinho assim. 
UOL também. Globo, eu não suporto.  

P: Porque você não gosta? 
A: Eu acho que eles exageram muito sabe? Eu gosto também de, por 

exemplo, eu não sei se é site, acho que é tipo “Happiness”. Esses dão umas 
informações mais que são minha praia. Umas coisas mais legais que me 
interessam. Porque é impressionante, você entra nestes sites e só tem 
tragédia, é um absurdo. Ai você vai neste tipo “Happiness” e eles dão umas 
matérias mais interessantes. Claro, tem umas que são tipo bobeira mas outras 
são legais. Tem dicas de restaurante, dicas de “não sei o que”, eles dão 
bastante coisa legal.  

P: Bacana. Eu vou entrar em um assunto específico agora.  
Como é que você se sente em relação a sua saúde? Você se sente 

saudável? 
A: Hoje em dia sim. Eu sempre fui tipo muito largada, mas ultimamente 

de um ano para cá eu comecei a comer melhor, me exercitar melhor. Então... 
claro, sou fumante, eu bebo cerveja, mas assim...eu me sinto uma pessoa 
muito...faço exercício diariamente. Então eu sou uma pessoa saudável hoje 
em dia, querendo ou não.  

P: Mais saudável do que você se sentia antes? 
A: Sim, com certeza. Antes eu era completamente sedentária... Sempre 

fiz muito esporte, mas depois que comecei a faculdade e comecei a trabalhar, 
aí você não tem mais tempo para nada. Aí agora eu me regrei a acordar cedo 
e treinar. Hoje eu já fui treinar... 

P: Você treina o que?   
A: Eu faço personal, mas a gente faz musculação, funcional, faz um 

pouco de tudo.  
P: Quando você fala “largada”, é em relação a que?  
A: Tanto a exercício quanto a alimentação.  
P: E você considera que você tem hábitos saudáveis de alimentação? 
A: Tenho, até porque hoje em dia eu faço nutricionista e mesmo assim 

em casa todo mundo é muito... não vou falar todo mundo, mas meu irmão e 
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minha irmã eles também estão bem ligados a comer bem, a se exercitar. Então 
em casa sempre tem uma comida saudável.  

P: Desculpa, eu esqueci de perguntar. Você mora com seus pais?  
A: Sim, com meus pais e meus irmãos. 
P: Então você foi criada com comida saudável em casa? 
A: Sim. Minha mãe até faz macarrão, até porque meu pai também tem 

sessenta e poucos anos e ele só quer comer a comida dele e dormir. Mas 
sempre tem salada, legumes, uma carne. E aí como está todo mundo, ela 
também não para para fazer as coisas para a gente comer. Ela diz: “se você 
não quer comer isso, então você vai e faz o seu “. Então, hoje em dia, a gente 
está bem assim, com uma alimentação balanceada. 

P: O que você come normalmente? 
A: A gente come bastante legume, carne mais de frango e peixe. Mas 

mesmo assim a gente é muito carnívora em casa, comemos muita carne 
vermelha.  Antigamente minha mãe fazia bastante fritura, hoje em dia máximo 
que rola é uma berinjela à milanesa..., mas fritura não.  

P: E você já teve algum mal-estar alguma doença e função de uma 
alimentação ruim?  

A: Não, isso não. Mas só indisposição, falta de ânimo. 
P: E você acha que se você tiver uma alimentação ruim mas poderia ter 

impacto negativo a longo prazo na sua qualidade de vida? 
A: Com certeza, até porque uma coisa que vai te trazer muitos 

problemas né... então se você não se regrar desde cedo, daqui a um tempo 
para você se adaptar a uma alimentação melhor vai ser mais difícil porque o 
corpo já vai tá todo “zoado”. Então para você voltar é muito mais difícil. 

P: E isso você se preocupa? 
 A: Ah, hoje em dia né (risos). Porque em casa a gente sempre foi de 

comer saudável, mas quando vai sair para comer, você não vai comer uma 
salada no restaurante. Então em casa a gente era muito mais ... a gente não 
liga muito para a imagem, para o que os outros vão pensar. Hoje em dia eu 
acho que é uma coisa mais saúde mesmo. É para mim. Principalmente porque 
eu sou fumante, então eu preciso me regrar em alguma coisa para compensar 
o cigarro, ou pelo menos diminuir. 

P: E você acha então que alimentação, por exemplo, influencia na 
saúde? 

A: Ah, com certeza... até porque é uma questão de... como é que fala... 
sua disposição. Se você come mal e não se exercita, essas coisas, você tem 
preguiça de fazer tudo... E se você é um pouco mais saudável, acho que você 
se sente mais leve e mais disposta a levantar e falar: “Agora, eu vou! “. Se voce 
come um prato de macarrão, uma lasanha, você vai falar: “Meu, só quero ficar 
deitada e morrer...” E se você come uma salada ai dá pra dar uma caminhada. 

P: E comer saudável é mais difícil? Quais são as barreiras? 
A: Não acho caro, acho bem mais barato porque a base de legumes. 

Mas se você vai no restaurante e você vai comer uma coisa mais saudável, a 
galera “enfia a faca” (cobra caro). Então, eu como cozinheira, preparar já é 
uma coisa muito fácil, eu já sei o que eu tenho que fazer para demorar menos.  

P: E você já se pegou fazendo alguma pesquisa ou procurando 
informações sobre saudade informações sobre alimentação, saúde, o que faz 
bem? 
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A: Sim, até porque como eu estou neste mundo, então as informações 
chegam para mim a todo momento. Tudo que eu sigo nas redes sociais é tudo 
em base de pessoas saudáveis ou então de gastronomia ou esporte. Então 
tudo tá ligado sempre acaba chegando as informações. Tenho bastante 
amigos também nessa área de nutricionista. Então a gente conversa bastante 
e sempre tem esta troca. 

P: E tem algum alimento que você lembre que acha que faz mal, tem 
alguma que você tenha lido algum lugar ou pesquisado? 

A: É que na verdade eu não sei se realmente eu acredito muito nessas 
coisas porque eu acho que é muito assim... de grandes indústrias. Vamos 
supor: o chocolate tal faz mal, a fruta tal faz mal, comer muito limão faz mal, 
muito ovo... cada dia é uma coisa! Então, comer ovo em excesso faz mal?! 
Comer batata em excesso faz mal?! Não é assim...são coisas que a indústria 
grande faz para você deixar de comprar uma coisa para comprar outra.  

P: Então, qual que é o crivo que você se usa para analisar se um 
alimento faz bem ou faz mal? Que informação você considera? É a sua 
percepção? 

A: Acho que para mim é mais a questão do orgânico. Porque eu sei que 
o que realmente faz mal, são os agrotóxicos. E, óbvio, o excesso das coisas. 
Então, a partir do momento que você se preocupa em ter um produto melhor, 
mais natural, você já vai estar indo para um caminho mais saudável, um 
caminho melhor para você. Não existe este negócio de “vai fazer mal para 
você”, vai fazer mal se você tomar 3 litros de azeite, se você se regrar e colocar 
um fio de azeite, não vai fazer mal. Se você vai comer ovo todo dia, faz maior 
bem comer ovo!  

P: Perfeito. Então vamos começar agora falar sobre café, tá? 
E quando eu falo em café, quais são os primeiros pensamentos que vem 

na sua cabeça? Quais lembranças, imagens? 
A: Energia e relaxamento. 
P: É um paradoxo, não? 
A: É.…eu tomo café o dia inteiro, e para mim é uma coisa que me 

tranquiliza. E de manhã eu acordo já toma um café aí eu vou treinar e quando 
eu volto tomo mais café. Aí eu saio cinco minutos para fumar e você vai toma 
um café é a melhor coisa sabe? Aí entra a parte do relaxamento. E também 
bebo para ter mais disposição na minha cozinha.  

P: E você cozinha tomando café? 
A: No restaurante é o dia inteiro, lá tem café, o pessoal quer que troca 

o café de cinco em cinco minutos. E se não tem este, tem a máquina lá, tira o 
café, sai “rapidão”.  

 
P: E que tipos de café você conhece? 
A: Assim, conhecer mesmo eu conheço pouquíssimo de café, mas 

consumir eu consumo muito (risos). Mas eu sei que tem os cafés mais 
saborosos, que tem uma plantação diferente, o cuidado... tem aquele café que 
são os grãos que o passarinho come. Mas assim, eu gosto mesmo de café de 
coador (filtrado) e um expresso também assim na correria. Eu sei diferenciar 
um café, quando é mais forte, mais torrado, mas não sei exatamente.  

P: E tem diferentes formatos? Por exemplo, você falou do espresso... A 
cápsula, por exemplo, você consome? 
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A: Sim. Bastante... em casa a gente tem máquina e tipo... o dia inteiro, 
todo mundo bebendo. Porque de manhã, antes de treinar eu tomo um expresso 
porque é mais rápido. Aí quando eu volto, eu já passo um café e tomo aquela 
xícara “cheiassa” e aí depois do almoço eu tomo um espresso “rapidão” 

P: E você toma com açúcar? 
A: Não, sem nada, puro. Normalmente quando eu tomo o filtrado eu 

ponho um pouquinho de adoçante, mas o espresso mesmo que é mais “fortão” 
eu gosto dele puro mesmo. É mais saboroso.  

P: E existe um café melhor que o outro?  
A: Existe. Mas eu acho que é uma questão também do “saber fazer o 

café”. O preparo do filtrado. O espresso também...Por exemplo, as cápsulas 
da Nespresso, eu prefiro sempre os mais fortes, os grãos mais torrados, bem 
mais “punk”. E no coador, eu gosto do café muito forte. Então, se alguém põe 
pouco, então o café não tem aquele gosto mais amargo que pega aqui no 
fundo, você já sente essa diferença.  

P: Então é mais em relação ao sabor mesmo...E o que um café bom tem 
que ter para você? 

A:  Ser forte e ter um cheiro maravilhoso. Dependendo do aroma, se o 
café é bom, você já sente. 

P: E o de cápsula, tem este aroma? 
A: Não, não tem igual a filtrado. A cápsula você não sente aquele cheiro 

de café, é mais um cheiro bem leve. E o filtrado, normalmente eu bebo copão, 
a capsula vai uma “capsulinha” mas é bem mais forte, você toma um e já fica 
bem. E o filtrado é gostoso porque você toma o dia inteiro, dura mais. 

P: Qual a marca que você usa? 
A: Para o filtrado, em casa a gente o “FORT” da Três Corações. Ele é 

marrom e aí embaixo tem o símbolo da TRES aí tá escrito “FORT”. É porque 
agora também é o mais barato ne? E no restaurante eles compram Pilão. Ai 
eu já acho o grão muito aguado... a torra não é das mais fortes. 

P: Eu estou vendo que você gosta muito de café. Mas existe algum 
ponto negativo do café, alguma barreira para você? 

A: Para mim não, porque...tem gente que adora tomar um café mas não 
toma noite porque tira o sono. Só que para mim, acho que não faz sentido, 
porque de tanto que eu tomo, há tanto tempo, desde pequena... para mim não 
preciso deixar de tomar. 

P: Você toma café desde quando? 
A: Desde muito pequena. Começava com café com leite. Desde uns 7, 

8 anos eu já estava tomando café, sempre gostei muito. Para mim não tira o 
sono e eu adoro o gostinho do café assim, a noite também!  

P: Então não tem nada negativo? 
A: Não... só coisa boa! 
P: E o preparo do filtrado é complicado? 
A: Não, para mim é tranquilo também. Tem gente que tem preguiça né? 

Ferve a água, etc... Mas pra mim é tranquilo, acho que já estou tão acostumada 
que já virou uma rotina. 

 P: E este café que você consome em casa, quem compra?  
A: Minha mãe. 
P: E você já se pegou comprando café? 
P: Já. Geralmente se eu vejo que está acabando cápsula e eu estou 

mais tranquila do que ela eu vou. Porque pedir pela internet é um saco! Aí eu 
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acabo indo até o Shopping Morumbi que é mais prático. Eu sempre vou na loja 
da Nespresso. Eu chego a comprar umas 20 cartelinhas. E também quando a 
gente vai comprar em casa o filtrado é uns cinco. 

P: Me conta um pouquinho dos seus horários e do seu dia. Aqui, eu vou 
fazer um exercício com você utilizando este relógio de duas voltas. Aqui é 
como se fosse o dia inteiro. Amanda, vamos lá! 

Que horas que você acorda? 
A: Eu acordo umas 7h 
P: Aí você acorda e qual a primeira coisa que você faz? 
A: Tomo um café! 
P:  então aqui você acorda e aí você toma um café. E qual café você 

toma?  
A: Eu tomo normalmente um Nespresso. 
P: Porque? 
A: Porque é mais prático, eu logo saio para ir treinar. 
P: Tá então aqui é o pré-treino. E aí você vai treinar o que? Umas 8h?  
A: 7:30h. Ai umas 9 hs eu vou para casa, e tomo mais um filtrado. 
P: E quem faz? 
A: Depende do dia. Ou a moça que trabalha em casa ou minha mãe. De 

manhã normalmente não sou eu. Mas se acabou, eu pego e faço. Se eu chego, 
já não tem mais eu faço. 

P: Que mais? Aí você vai para o trabalho? 
A: Aí eu vou para o trabalho normalmente 14h . 
P: E você almoça primeiro? 
A: Já. Almoço 12h. 
P: O que você come normalmente?  
A: Como legumes, proteínas, tipo alguma carne ou frango e salada. Aí 

normalmente, logo depois do almoço tomo mais um Nespresso, que é mais 
prático. 

P: Então aqui você toma outro café expresso... Ai que mais? 
A: Aí eu vou para o trabalho e chegando lá eu já faço o café também. 
P: Filtrado? 
A: Pilão, é. Aí eu começo na “pauleira”. É o dia inteiro cozinhando que 

você fica sentindo o cheiro e não sente fome. Quando eu trabalho eu não 
como. Porque você também tem que provar tudo né? Então chega uma hora 
que você fica “cheia” de não comer. 

P: E você fica no trabalho até que horas? 
A: Até 1h. 
P: E você não tem uma rotina de fazer uma refeição, é isso? 
A: Não... Eu belisco, mas não sento para comer.Normelmanete, quando 

dá umas 23h eu tomo “Wey” (Proteina) com água.  
P: E aqui tem algum café? 
A: Tem, tem sim. Lá para umas 19hs, que é o horário da janta do 

pessoal. Ai a gente faz um café também, fuma um cigarro e já volta. E aí 
durante o serviço também...se tiver, vai tomando das 19h às 23h.  

P: Então aqui, me corrige se eu estiver errada. Tem café aqui de manhã, 
quando você acorda, quando volta do treino, aqui depois do almoço, aí quando 
estiver no serviço. Aí você sai do trabalho e chega em casa que horas mais ou 
menos? 

A: Umas 2h.  
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P: E aí você come alguma coisa aqui? 
A: Não. Antes do treino de manhã eu tomo Way com Banana. E quando 

eu volto como um omelete as 09h. 
P: E você chega em casa umas 2h e dorme que horas? 
A: Umas 2:30h... Um pouco bagunçada a minha rotina como vocês 

podem perceber (risos). 
P: Vamos falar um pouquinho agora da evolução. O que você imagina 

quando você pensa no café, você acha que o mercado evoluiu? 
A: Com certeza. Não só evoluiu como as pessoas também aprenderam 

a apreciar mais. E não só tomar para acordar. Acho que antigamente era mais 
isso. Pessoal tomava para dar um pouco de energia. O paladar das pessoas 
evoluiu e também os produtores de café assim como de todas as outras coisas. 
As pessoas se preocupam mais em dar mais sabor para o café, em fazer uma 
coisa direitinha, não só a torrar, moer e filtrar. 

P: E aí tem também as versões? As cápsulas, as outras versões que 
surgiram também? 

A: Sim, pessoal começa a aromatizar os cafés, colocar erva 
P: E como você imagina que o café vai ser quando seus filhos tiverem 

a sua idade? Como você acha que vai ser o mundo do café lá no futuro?  
A: Eu acho que vai mudar e ficar muito mais prático, esse negócio de 

filtrar o café. Claro, já tem por exemplo solúvel, mas não é a mesma coisa. Mas 
o gosto do café filtrado vai ser muito mais prático de fazer. E as cápsulas 
também vão ficar cada vez, sei lá, menores e mais fortes. 

P: Então vai ser mais prático sem perder tanto o sabor. 
A: Sim, porque é o que as pessoas tentando fazer, as vezes quer fazer 

uma coisa mais prática mas acaba estragando tudo. 
P: Os derivados de café, você toma? 
A: Tipo Cappuccino? Muito difícil. Às vezes eu até tomo, mas é dificil. É 

mais o café puro mesmo. 
 
P: Ok. Eu vou falar alguns nomes de alimentos aqui para você e me diz 

se você acha saudável.  Para alguns eu vou perguntar porque. 
A maçã é saudável? 
A: É. 
P: Vinho, é saudável?  
A: Sem excesso, sim. Porque o vinho tem muita coisa boa na verdade 

até porque tem açúcar, tem álcool, tem um pouco de tudo. Mas se você tomar 
regrado só faz bem. As substâncias que tem nele só fazem bem para o seu 
corpo. Tomando uma taça por dia, mas sem excesso. 

P: Ok. E chá. É saudável? 
A: É, é bem diurético. As ervas, dependendo do tipo de cha que você 

faz, sempre vai ajudar no seu organismo. Sempre vai ter uma erva diferente 
que vai te ajudar. 

P: Aham... E hambúrguer? É saudável?  
A: Não. Mas é bom! 
P: Suco de laranja pronto, de caixinha. É saudável? 
A: Não. Pra começar que o suco de laranja mesmo é saudável, porque 

a laranja tem muita vitamina. Mas é uma coisa que tem muita caloria. E o 
pronto deve ter no máximo 20% de Laranja e o resto é tudo... 

P: E água de coco? 
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A: É saudável, mas também tem muita açúcar. 
P: E água de coco caixinha? 
A: Não, porque também tem muita química, a maioria né. Claro, tem 

uma ou outra que é melhor mas a maioria também tem muita... pessoal coloca 
muita coisa. 

 
P: E o café? Você acha que o café é saudável?  
A: Acho que até certo ponto também. 
P: é? Porque você acha? 
A: Eu acho que assim... seu corpo não precisa de tanta cafeína porque 

ele já é programado para te dar certa disposição. Ele já vai te dar, então, em 
recesso acho que também dependendo do processo de torra essas coisas 
acabam tendo certas substâncias que não fazem muito bem para o seu corpo. 
E além da cafeína, que também... 

P: Mas o que que seria além da cafeína que você acha que poderia 
fazer mal?  

A: Acho que a cafeína ela aumenta muito a produção do seu corpo 
assim, do seu organismo. Então eu não sei até que ponto isso é bom. 

P: Então assim se eu te perguntasse... O café ele tende a ser saudável 
ou ele tende a não ser saudável? 

A: Tende a não ser saudável.  
P: Então você gostaria de tomar menos? 
A: Não (risos). Estou super bem com isso...Não é uma coisa que me 

preocupe. É igual o cigarro, eu sei que é totalmente “não saudável”, mas eu 
tento ser saudável em outras coisas... Então a cerveja, o café, o cigarro. Tem 
que ter um equilíbrio na vida, ne? 

P: entendi, está certo! Você acha que o café tá no mesmo patamar do 
cigarro? 

A: Não, não..Eu acho que não. 
 
 
P: Ok. Você já se pegou procurando alguns benefícios do café para 

saúde? Você já enviou chegou alguma coisa para você que você lembra 
alguma crença alguma coisa que você possa ter ouvido? 

A: Ah, eu lembro assim... já falaram muito mal do café, desses negócios, 
já saiu não sei aonde que o café faz mal para saúde, mas em seguida... não,o 
café não faz mal para saúde, o café te ajuda nisso, nisso e nisso. Mas eu não 
lembro exatamente o que falaram que faz bem ou que faz mal. 

P: Agora eu ler umas frases e aí você me diz o que que você acha. Tá? 
 “O café contém antioxidante que me vem o risco de doenças “. Você 

acha que isso é verdadeiro ou que isso é falso? Faz sentido? 
A: Talvez faça sentido sim. Acho que é provável. 
P: Tá. “O café contribui para memória e concentração”? 
A: Sim.  
P: Faz sentido? Você acha que quando você toma café essa melhora? 
A: É porque acho que é a questão da cafeína, ela te faz você ficar mais 

disposta. Para mim, pelo menos, no trabalho, quando eu tô bebendo eu 
consigo ficar mais concentrado. Acho que é uma parte também do 
relaxamento.  
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P: Entendi. “O café reduz risco de doença de Parkinson e diabetes tipo 
2” 

A: Ah não sei. Acho que é muito.  
P: Tá. “O consumo de café contribui para prática de esportes” 
A: Talvez. Por causa da cafeína. Acho que sim! 
P: “Beber café contribui para a saúde do coração” 
A: Sim. Tem muita coisa boa no café, em questão também dos 

antioxidantes que eu acho que também existem. Além disso, acho que também 
tem outras coisas que existem no grão de café que ajudam a prevenir doenças. 
Mas não doenças como Parkinson e diabetes. Ai eu já acho que não. 

 P: “o café é um energético natural” 
A: Sim! Por conta da cafeína... 
P: Mas e o natural? Qual a diferença de um energético normal para o 

natural? 
A: Ah porque eu acho que já está no grão, ai você pega o energético 

que o pessoal desenvolve... Ai já colocam muita coisa que não é natural. 
P: Legal, entendi. E aqui: “O prazer de beber café traz benefícios a 

saúde” 
A: Com certeza. 
P: O café reduz o risco de cefaleia (dor de cabeça). Faz sentido pra ti? 
A: Não... 
P: Eu vou pedir pra você ranquear, me dizer qual é destras frases que 

você acredita mais. Que é o mais verdadeiro, que faz mais sentido. Vamos 
fazer do maior para o menor.  

A: Ta bom (em ação) 
P: Então vamos lá. O primeiro é “o prazer de beber café traz benefícios 

à saúde”; depois “o café é um energético natural”, depois “beber café contribuiu 
para a saúde do coração”; depois o “café contém antioxidante que reduz o risco 
de doenças”; depois “o café contribui para a prática de esporte”; E ai vem “o 
café contribuiu para memória e concentração” e “o café reduz risco de doenças 
com Parkinson diabetes”. E a dor de cabeça vem onde? Antes de Parkinson? 
OK! 

P: Perfeito. Então, considerando tudo que foi dito, se você soubesse que 
o café faz bem para saúde, que tem benefício para saúde, passaria a consumir 
mais do que você já consome? 

A: Ah, sim!  
P: E se tivesse um café que comunicasse que tem benefício para saúde, 

então café que faz bem para memória, ou um café que contém antioxidante, 
ou um café que melhora a concentração...Você compraria esse café? 

A: Compraria. 
P: Você pagaria mais por ele?  
A: Não muito mais. O valor que estão os outros cafés hoje em dia, em 

torno de R$10,00 (mais caros do que ela compra hoje). Até porque eu sou uma 
pessoa que gosto de café. Então, se mantivesse as propriedades do sabor, do 
gosto, do cheiro, sim, compraria! 

P: Então ótimo, Amanda. Muito obrigada. Foi ótimo, deu para sentir aqui 
um pouco da sua vida. Você é supernova e já tem bastante coisa. E até para 
te agradecer eu queria te dar um presente que eu acho que você vai gostar 
bastante, tá? E eu acho que tem a ver aí com as coisas que você falou do café 
filtrado, da conveniência. Então, muito obrigada e até uma próxima! 
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A: Obrigada você! 
 
Caso 2: André 
Data da entrevista: 27/09/2017 
 
P: André primeiro tempo imagino aí que você tenha provavelmente 

deixar de fazer alguma coisa para saque na cara então assim como eu 
comentei vai ser um papo tudo o que eu leve a gente ainda fez questão de 
fazer aqui no ambiente mais contraído tá não fica aquela coisa séria de 
pesquisa e tal que a gente quer realmente você entender sobre a sua vida 
sobre alguns temas aqui relacionados que eu vou contar para você e aí vou te 
pedir para ela se sentir totalmente assim em casa mesmo e não existe certo 
ou errado não existe verdade, mentira, aqui a gente tá só realmente batendo 
papo. A conversa deve durar mais ou menos 45 minutos, podendo ser um 
pouco menos um pouco mais. Tudo bem? Temos tempo? Maravilha! Eu vou 
começar a entender um pouquinho de você. 

P: Me conta um pouco de você? Como você se descreve? 
Como é que você se descreve? Você comentou que é aluno da ESPM... 

Se pudesse se apresentar como você faria? 
A: Eu sou Andre, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo. Eu gosto 

muito de ler principalmente livros relacionados à história ou senão livro de 
fantasia.  Eu gosto também d história verídica mesmo. Agora ficção gosto de 
ler livros de fantasia como senhor dos Anéis... Eu gosto muito de música 
também, eu gosto muito de heavy meta,l rock, rap... 

P: Você foi no Rock in Rio? 
A: Não....se fosse mais barato eu teria ido mas eu prefiro ir em shows 

de bandas menores, mais baratos que vão ter este ano, bandas mais 
Underground.  

P: Legal...Tipo qual? 
A: Tipo uma Banda da Escócia chamada “ALE Storm”. E tem uma outra 

banda que eu gosto muito que é da Finlandia chamada “Ace Sperum”, que eu 
vou este ano também...Entao são umas coisas diferentes... A Finlandia é o 
pais que mais tem bandas de metal! Mas eu gosto de clássicos também... 

P: Onde você escuta musica normalmente? 
A: O tempo inteiro. Em casa, na rua, quando está no intervalo das 

aulas...Eu uso Spotfy no celular e quando estou no carro eu sempre ponho CD. 
Eu gosto de colecionar CD... Eu gostaria de ter vinil mas ainda não comprei. 
Mas um dia comprarei... 

P: Você tem falou que tem 20 anos, você estuda jornalismo.. é isso? 
A: Sim, aqui na ESPM, no sexto período. 
P: você já esta estagiando? Onde? 
A: Então, é numa assessoria de imprensa... Conta mais sobre o lugar? 

Chama “Amarra comunicação” e faz assessoria para o banco Santander na 
parte de patrocínio... E também faz assessoria de teatro para algumas 
peças...Cultura é muito forte lá.. Tem o Ator Dan Stulbarg... E é isso... Não é 
onde eu quero ficar até o fim da carreira.. Mas é uma boa porta de entrada. 

P: Me conta um pouco do futuro...Quais são seus planos, sonhos?  
A: Olha... eu vou te contar. Meu sonho quando eu era criança era ser 

jogador de futebol ou baterista de uma banda. Meu sonho agora se fosse o 
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que eu mais gostaria de ter uma banda de sucesso...Mas, por enquanto, eu só 
tenho encontros informais com meu primo. 

P: Ah, você também toca? 
A: Eu toco bateria. Mas, se fosse no jornalismo, eu gostaria de escrever 

livros- reportagem. Meu TCC vai ser um livro-reportagem sobre a FEB - força 
expedicionária brasileira. Eles foram os combatentes Pracinhas que foram 
para Segunda Guerra Mundial. Eu ficava bravo na escola porque a gente 
aprendia muito pouco sobre isso...E eu só tenho medo de soar ufanista no livro.  

P: E o que você usa para se informar? Onde que você tem acesso a 
informação?  

A: A maior parte das noticias que eu leio aparecem no meu feed do 
Facebook, Twitter...porque ai eu curto os veículos e vou lendo. É mais a 
informação quye vem até mim...O único site que eu tenho costume mesmo de 
entrar é no  

GloboEsporte.com para ver notícia do Palmeiras e eu também gosto de 
entrar no site inglês chamado metal Renner, especializado em música Hard 
Rock e Heavy Metal. 

P: Legal. Entao é rede social, estes sites e... tem alguma outra coisa 
você faz na Internet?  

A: Sim, youtube pra vídeo... 
P: Andre, agora e vou começar a aterrissar em um  assunto específico 

que assunto da alimentação. Tá?  
Quero entender um pouco sobre como você se sente em relação a sua 

saúde. Você está se sentindo bem? Saudável? 
A: Sim, estou. 
P: Então você sente que você está com um corpo e uma mente saudável 

hoje com 20 anos? 
A: Sim... 
P: Existe algum problema de longo prazo que te preocupa em relação à 

saúde? 
 A: Ah então...  Eu faço terapia. Mas ai é mais um problema psicológico 

do que do corpo. Porque na verdade eu já tive gastrite nervosa. Aí eu comecei.. 
como é mesmo o nome do médico que cuida do estômago? Gastro! Depois de 
um tempo cX omecei no gastro e a fazer a terapia tambem e agora não tenho 
mais gastrite era mais emocional. E eu continuo na terapia porque eu sou 
ansioso. 

P: E em relação aos seus hábitos alimentares? Você tem hábitos 
alimentares saudáveis? 

 A: Eu acho que sim... eu acho que só que às vezes eu exagero no doce, 
mas como eu tô jovem e magro ainda, ta tranquilo!  Mas eu já tive colesterol 
alto aos 14 anos... 

 
P: E isto te preocupa de alguma forma? 
A: não... porque na época de minha mãe cortou um pouco meus doces 

e desde então nunca mais subiu. Eu faço exames de sangue e esta controlado. 
P:  |E sua criação? Você foi criado com uma alimentação saudável? 

Seus pais te incentivavam a comer bem? 
A: Sim, me incentivavam, mas eu resistia a comer algumas coias. Por 

exemplo, eu fui começar a comer salada aos 14 anos... antes eu me recusava 
a comer. Mas eles me incentivavam sim, a comer fruta e tudo.  
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A: Eu gosto no almoço de comer arroz, feijão, carne salada..ou frango, 
carne vermelha, peixe, frango... Eu geralmente almoço no Kilo ou no “PF”. 

P: Voce já teve algum mal estar em função da alimentação? Voce 
comentou que teve gastrite mas que atribui ao psicológico, é isso? Voce 
comentou também que comia muito doce e teve colesterol alto.. Voce acha 
que isto é genético ou vem mais alimentação? 

 A: Sim... minha mae não tem colesterol alto. Eu que comia muito, muito 
doce! 

P: A sua alimentação é algo seu, natural, ou você realmente se 
preocupa em comer bem? 

A: Ah, eu me preocupo em comer bem. 
P: Você acha que a saúde e o bem-estar da saúde tem a ver com 

alimentação? 
A: Tem, muito. Acho que tem a ver muito... 
P: Então vamos entrar no consumo de alimentos saudáveis... 
Você acha que é mais difícil consumir alimentos saudáveis? 
A: Se você não tiver tempo para preparar comida eu não tiver um lugar 

para comprar comida é mais difícil.. No meu caso, a minha mae faz a comida 
e quando eu como fora eu vou em lugares que tem comidas saudáveis... 

P: E você acha que para comprar estes alimentos é mais caro? Ou você 
consegue comer bem, saudável com o mesmo desembolso? 

A: Ah, dependendo do lugar que você for... Meu trabalho é na Santa 
Cecília, que é no centro. Então lá tem uns lugares de alimentação saudável e 
são “em conta”, mas dependendo do perfil do lugar onde estou, é mais caro 
sabe? Uns  restaurante mais chiques...Acho que dependendo do lugar, sim, é 
mais caro. 

 P: E você chega a se informar sobre comidas que fazem bem? Voce 
pesquisa sobre isso? Te interessa? 

A: Não... Mas eu já vi tanta coisa... Digo assim... Por exemplo: dizem 
que ovo faz bem, faz mal.  

Tem alguma coisa que você não gosta de comer?  
A: Gordura, geralmente eu corto sabe? 
P: Legal. Ok, tô aqui pulando algumas coisas que a gente já falou. 
P: Voce aqui na faculdade ou em algum lugar, Você já viu alguma 

palestra sobre benefício de alimentação saudável, algo neste sentido? 
A: Na faculdade não. Mas eu já cheguei a ver vídeos no YouTube que 

fala sobre isso..eu estava vendo vídeo de academia, tipo isso. 
P: Ok, então acho que ficou claro que você se considera um cara que 

come bem e que está saudável. 
P: Agora queria conversar um pouquinho sobre o café. Tá? E acho que 

a pergunta que me me vem muito assim quando eu falo café é: Quais são os 
primeiros pensamentos e Sensações imagens que vem à cabeça,?  

A: É... “Com leite” é gostoso; “Ficar ligadão”; “Acordar” e “não tomar 
antes de dormir”. Ah, e energia!  

P: Quais os tipos de café que você conhece, Andre?  
 A: Olha, eu não manjo muito de café... mas eu tomo café com leite 

quase todo dia.. E minha mãe tem uma livraria que tem uma “maquininha” de 
café, e de vez em quando experimento lá.  

P: Ah legal. É aquela maquinas que tem as capsulas? 
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A: Isso.. que tem as cápsulas. E de vez em quando eu experimento lá. 
Mas não manjo, sabe?  

P: E quando você esta na livraria da sua você toma na capsula porque 
é mais fácil? 

A: Na verdade faz pouco tempo que ela colocou lá e eu experimentei 
uma vez no final de semana passado porque eu estava lá e falei: “Ah, vou 
experimentar”. E experimentei...  

P: E que tem que ter um café para você?  Você toma café sem leite? 
A: É raro.. mas de vez em quando tomo. 
P:  E o que que faz você tomar café? É o leite? 
A: Eu não sei... minha mãe sempre me deu café com leite. Então acho 

que eu acabei pegando o gosto. É isso. E eu gosto bastante. 
P: Você sabe dizer se tem um café melhor que o outro? 
A: Ah, pra mim café é café... 
P: E você já preparou o café alguma uma vez na vida?  
A: Eu já preparei na capsula... e nunca coei café, eu já dilui no leite 

sabe? Com o solúvel... 
P: Quando você toma café com leite você usa o café solúvel então? 
A: Sim, solúvel... 
P: E qual a marca? 
A: Acho que é 3corações que minha mãe compra 
P: E quando você toma café de modo geral, existe algum ponto negativo 

que lhe vem a cabeça? Algum coisa ruim do café? 
 A: Olha... eu acho que é só se estiver muito de noite, assim... ai eu não 

tomo. Porque minha mãe sempre disse que é meio ruim pra dormir, ne? Só 
isso... Mas quando eu acordo sempre tomo café com leite, mesmo quando 
acordo tarde. 

P: E não tem nada mais negativo que você atribui ao café que seja 
diferente disso?  

A: Só isso mesmo... 
P:  E você acha complicado preparar o café?  Se você tiver que fazer 

um café com leite que não seja o solúvel...Você tomaria se tivesse que 
preparar o seu café?  

A: Se alguém me ensinasse sim. Porque eu sou muito bobo na cozinha, 
nunca parei pra fazer café, fazer arroz por exemplo. A única coisa que eu sei 
cozinhar é ovo. É que eu sou meio dependente da minha mãe... 

P: Você falou que falou que a capsula você consegue preparar ne? E 
se a capsula tivesse café com leite, você tomaria? 

A:  Ah, tomaria...  
P: Entao vamos lá... Voce comentou que toma o café solúvel 3 Corações 

certo? 
A: Isso. Na casa da minha vó eu tomo o coado mesmo...Mas na minha 

casa minha mae compra o solúvel porque acha mais prático. 
P: Você lembra da marca que sua avó consome?  
A: Eu já vi lá o café Pelé, já vi ela comprando 3corações, o Melitta...eu 

já vi vários lá. 
P: E mesmo coado você consome com leite? 
A: Sim, o meu é com leite. Mas meu avô ele pede o cafezinho dele lá o 

dia inteiro e vai tomando sabe? 
P: Qual a imagem do café que você consome da marca 3corações?  
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A: Ah, eu acho bom. 
P: E a marca? Fala alguma coisa contigo? 
A: Olha, nunca parei pra pensar. Eu acho uma marca boa sim. 
P: E o café, você consome mais em casa ou fora de casa? 
A: Mais em casa... 
P: Ok. E você toma quase todo dia o café com leite? 
A: Sim, quase todo dia. Uma vez ou outra eu tomo um chocolate. 
P: E a tarde, você toma todo dia também? 
A: Entao, quando eu não estava no estagio sim. Mas agora, 

raramente.... 
P: Legal, André. Vamos fazer uma espécie de dinâmica? 
Aqui neste papel tem um relógio...a gente fez um relógio de 24 horas. é 

um o relógio que tem duas voltas..  Então imagina que é que tá o contrário né 
aqui ó tô é meio dia certo? Aqui é 13h da tarde, 15h da tarde  e aqui é meia-
noite.  

Queria pedir para você me falar a sua rotina.  Então vamos pegar um 
dia normal tá? Que horas você acorda? 

 A: 8:30  
P: Então você acorda aqui então 8:30 você acorda.. Ok, o André 

acordou! Certo. Ai o que você faz primeiro? Voce toma café, banho? 
A: Ah, eu me arrumo... não na verdade eu como antes. Eu tomo café! 
P:  Mais ou menos que horas aqui você está tomando café? 
A: Eu tomo café com leite né... Até umas 08:50h.  
P:  Aí você sai certo? Ai você vai para o estági? 
A: Saio  umas 09:15 para chegar lá às 10 horas. 
P: Ai você fica no estagio até que hora? 
A: Até as 17h.   
P: E durante o estágio, como você se alimen//ta? 
A: Entao, as vezes eu levo uma banana, uma maça...Quando eu estou 

com muita fome umas 11:30 eu já como uma banana...uma fruta. 
P: Ok. Ai depois você almoca, certo? 
A: Isso... de 12:30h ate 13:30h...  
P: aí depois você volta e trabalha mais um pouco ne... E aqui você se 

alimenta? 
A: Sim...minha mae sempre faz um sanduiche pra mim ne... ou se não 

um pacote de bolacha... 
P: Que horas mais ou menos? 
A: Acho que umas 15:30h, 16h...  
P: aí você sai e vai para faculdade? 
A: Tem dias e dias... tem dias que sim e tem dias que eu passo em casa. 
P: E qual o mais normal? Passar em casa?  
A: Não, é ir direto pra faculdade.. 
P: E horas você chega? 18h?  
A: Um pouco antes..  Umas 17:30h . 
P: É muito longe daqui?  
A: É uma estação depois da republica 
P: então não é tao longe ne? 
A: Não, não... Se eu saio as 17h em ponto é rapidinho, se eu saio 

depois, ai fica muito cheio. 
P: E quando você chega na faculdade, você come alguma coisa? 
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A: Quando eu não comi o lanche eu como... se não eu espero 
P: Ai você fica na aula até o intervalo que é? 
A: 21:30 
P:Ai você come algo? 
A: Sim, como no espetinho... um espeto de carne. Ai a aula termina as 

23h. 
P: E você chega em casa que horas? 
A: Chego umas 23:45h 
P:  E o que você faz quando chega em casa? 
A: Eu tomo banho...como e janto. 
P: O que você janta? 
A: Geralmente arroz, feijão, carne, frango ou peixe. 
P: e ai você deita ou faz outra coisa? 
A: Tem vezes que eu fico vendo minha serie favorita, South Park... ou 

lendo. 
P: E você vai dormir que hojes? 
A: 00:30h , 01h da manhã estourando... 
P: Agora aponta pra mim neste relógio, em que momentos normalmente 

o café entra e no seu caso é com leite, ne? 
A: Entra aqui... de manhã.  
P: Existe algum dia de exceção que entra em outro momento? 
A: Sim, aqui. De tarde. 
P: Café com leite também? 
A: Sim 
P: Café puro você não gosta? 
A: Não é que eu não gosto.de vez em quando eu tomo, mas não tenho 

costume... mas não é que eu acho ruim, eu gosto até. 
P: Voce disse que umas coisas que o café faz é ficar alerta. Mesmo o 

café com leite você acha? 
A: Não... é mais o que minha mae fala. Mas ajuda sim a dar uma 

acordada de manha.  
P: Mas você toma então mais pelo sabor? 
A: Sim!  
P: Então agora a gente vai entrar na última parte. Vamos falar um pouco 

de café assim pensando na projeção para futuro.  
P: Você acha que o café de hoje evoluiu? Quando você pensa no café 

quando você era pequeno e hoje, o que você vê? O café evoluiu, ou é a mesma 
coisa? 

A: Olha, pra mim, continua a mesma coisa.  
P: Você lembra de ter visto alguma novidade sobre café? 
A: Sim, as maquininhas com as caspulas... 
P: E onde você viu estas maquinas? 
A: A primeira vez foi numa propaganda e a segunda vez foi na casa do 

meu amigo. 
P: Você lembra da propaganda? 
A: Acho que era aquela da Nespresso com George Clooney. 
P: E na casa do seu amigo, ele que te ofereceu? 
A: Não não. era a mae dele, eu era muito pequeno ainda e criança não 

pode tomar muito café..  
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P: E como que você imagina que o café vai ser, as opções de 
café,quando seus filhos tiveram sua idade?  

A: Eu não sei exatamente o que vai ter, mas acho que vai ter mais 
opções. 

P: Tipo o que? 
A: Ah, imaginar é difícil. Mas acho que vao inventar alguma coisa sim, 

vai acabar tendo coisa nova também. Imaginar o que vai ser, não sei..Talvez 
uma maquina que tenha café com leite ne? Não ter que misturar?  

P: Será que já não tem?! 
A: Talvez tenha! 
P: Então vamos retomar agora os temas dos hábitos saudáveis. Ta? 

Então vou mostrar para você algumas figuras, e você vai me dizer se acha 
saudável ou não e porquê.  

Vou mostrar algumas figuras com alimentos e você me diz se acham 
saudável ou não e porquê? (Fotos de: maça, vinho, chá, hambúrguer, suco de 
laranja de caixinha, chia) => imprimir as figuras 

E o café? Você acha que o café é saudável? Porque? (listar as razões) 
Que aspectos que ele tem que o faz percebe-lo desta forma? 
Quais benefícios para saúde você acha que o café tem? Porque? 
Você está atento ou tem interesse sobre informações relativas a 

saudabilidade do café e seus benefícios? 
Vou ler uma lista de benefícios relativo ao café e quero que me diga se 

é verdadeiro ou falso e porque:  
P: O que te vem nessa imagem?  
Vou ler: “o prazer de beber café traz benefício à saúde”. Isso para você, 

parece verdade? 
A: verdade... parece verdade. Se não for exagerado. Mas po, um 

cafezinho por dia acho gostoso.  
P: Mas um bem estar ou um benefício pra saúde? 
A: Ah, não sei, nunca li nada sobre isso. 
P: O próximo: “O café contribui para memória e concentração” Faz 

sentido? 
A: Concentração com certeza! Memoria, não sei, acho que não. 
P: E este: “o consumo do café contribui  para pratica de esportes” 
A: Contribui. 
P: “O café contém antioxidantes que inibem o risco de doença” 
A: Eu não sei. É possível, mas eu nunca vi nada disso. 
P: “o café é um energético natural” 
A: verdade! 
P:  “Beber café contribui para a saúde do coração” 
A: Acho que não... 
A:  “O café reduz o risco de doença como Mal de Parkinson e diabetes 

tipo 2” 
A: Eu não faço ideia.  Mas pode ser, tem chance. 
P: “O café reduz risco de doenças ligadas ao fígado” 
A: Tambem não faço ideia.  
 P: “O café reduz a cefaleia, dor de cabeça” 
A: Sim? Eu não sei! Parece verdade... 
P: Considerando tudo o que foi dito aqui, o quanto você gastaria para 

consumir alimentos saudáveis quando ele está disponível? Entao, sabendo 
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que se você tivesse a informação de que o café tem benefícios para saúde 
como por exemplo além do energético natural tem antioxidantes essas essas 
coisas que a gente leu aqx ui, você estaria estaria você consumir mais café.? 

A: Não sei se consumir mais, mas faria eu querer continuar consumindo 
café de manha...  

P: Um café que tem algum benefício a mais para saúde faria você pagar 
mais por ele?  

A: Não. Eu sou pao duro. 
P: E quais destes benefícios que a gente vai relembrar, falamos em 7 

beneficios... qual deles você mais acredita e qual você menos acredita? 
P: Vai falando o numero e depois se você quiser a gente repassa ok? 

Qual você mais acredita? Eu vou passando aqui pra ti... 
A:  Esse! (Energético natural) 
P: Ok. Entao vou passar pra você ver segundo ta? “O prazer de beber 

café traz benefício à saúde”? 
A: Esse... 
P: Ok! E o terceiro? “O café contribui para pratica de esportes?” 
A: Ah, é esse! 
P: Aqui estão o que sobraram...  
A: Volta dois... 
P: “O café contem antioxidantes...” 
A: Esse! 
P: Depois sobram estes... 
A: Memoria e concentração. A parte da concentração ajuda, mas a 

memoria... algumas vezes estava estudando, com sono e tomando café e 
ajudou. Tenho conhecimentos empíricos (risos) 

P: E qual você menos acredita daqui? 
A: Ah, o coração... 
P: Então o 7 é o coração..e o penúltimo é o Mal de Parkinson. É isso? 
A: Isso mesmo! 
P: E qual desses benefícios que faria você paga mais? Ex: Se tivesse 

um café que fosse um energético natural e te comunicasse...Isso te faria pagar 
mais por ele? Ou consumiria mais? 

A: Acho que não viu. Eu já estou satisfeito com o que eu consumo. 
P: Bom, eu acho que é isso Andre. Deixa eu ver se esqueci de alguma 

coisa... não! Foi rápido até ne? Está perfeito querido. Te agradeço muito. E 
agora a gente queria te dar um presente...Para agradecer a sua participação e 
toda a sua disposição mesmo de falar sobre sua vida.pra gente. Ta bom? 
Obrigada, Andre! 

A: Que isso! 
 
Caso 3: Bárbara 
Data da entrevista: 09/11/2017 
 
P: Então para começar eu gostaria que você me contasse um pouco de 

você. Como é você, o que você faz, o que você gosta, como é o seu dia-a-dia, 
me conta um pouco. 

B: Sou estudante de direito, estou terminando agora a faculdade. 
Larguei o estágio fazem 2 meses. Que eu estagiava desde o primeiro ano da 
faculdade aí eu larguei tudo para estudar para a OAB. Que como eu falei, agora 
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que eu vou começar mesmo a vida adulta quando eu acabar a faculdade, então 
eu falei, então eu vou me dar um tempinho de descanso. Vamos estudar só 
para a OAB aí. Eu sou bem tranquila, mas eu sou muito agitada, tenho várias 
crises de ansiedade. Deixa eu ver que mais. Eu gosto bastante de sair, mas 
eu sou caseira, não vou para balada essas coisas. sou caseira. Sou Mariana 
bem Ariana. Não sei muito o que falar. Tenho 23 anos. 

P: Fala um pouco de como é o seu dia, assim, o que você costuma 
fazer? 

B: Então, nesse período da minha vida mesmo, como eu estou no último 
ano eu não tenho aula todos os dias. E como eu estou estudando para OAB 
eu faço cursinho todos os dias à noite. Então, de manhã é faculdade, mas não 
todos os dias. A tarde eu vou para casa, aí eu fico estudando, às vezes eu 
durmo um pouco e aí eu volto a estudar. Aí quando dá umas 6 horas eu me 
arrumo e vou para o cursinho. Aí o cursinho começa às 7 horas e acaba às 10 
horas. Aí eu volto para casa, janto e vou dormir. E no dia seguinte começa tudo 
de novo. 

P: E final de semana o que que você costuma fazer? 
B: Com essa rotina de OAB eu durmo. Eu durmo e estudo, mas quando 

dá eu passeio com os meus pais, com o namorado, mas, assim, cinema, 
shopping, nada de balada essas coisas eu não gosto. Então, às vezes quando 
eu saio com os amigos com eles a gente vai em bar, mas também não volto 
tarde porque não gosto de voltar tarde para casa. O máximo, máximo, que eu 
chego em casa é meia-noite e olhe lá. E é isso. Essa é a minha rotina. 

P: Que bom. E para o futuro, quais são os seus planos para o futuro? O 
que você espera alcançar? 

B: Estou dando uma leve surtada também por causa disso. 
P: Já está pensando nisso? 
B: Eu não sei o que que vai dar do meu futuro porque o leque do direito 

é muito grande e eu entrei com uma coisa em mente e hoje o leque é tão 
grande que eu não sei o que que eu faço. Só sei que eu quero ser rica, mas 
como chegar nisso a gente não sabe.  

P: O seu futuro agora é passar na OAB? 
B: O meu futuro agora é passar na OAB, entendeu, é isso. 
P: Depois, assim, família, filho você pretende? 
B: Eu quero. Minha ideia de vida eu sempre quis ser mãe nova. Sempre 

quis ser mãe jovem, mas com nossa vida de hoje não tem nem como. Tenho 
23 anos, então se tudo der certo daqui uns 5 anos aí eu quero ter dois gêmeos. 
Quero ter gêmeos. Dois filhos ao mesmo tempo, meninos, tem até nome já: 
Noa e Sebastian. 

P: Já está tudo planejado. 
B: Mas é isso. 
P: Assim, no seu dia-a-dia que veículos de comunicação que você usa? 
B: Eu sou viciada em rede social. 
P: É mais internet? TV você vê? 
B: Vejo, mas eu não fico no Netflix, essas coisas, esse negócio de Netflix 

e derivados eu não gosto de ficar me prendendo a série. Eu não gosto de ter 
que ficar acompanhando coisa assim, não gosto de me prender, mas eu amo 
série de televisão. Então eu fico assistindo aqueles canais de televisão a cabo, 
aquele AXN, sabe, que fica passando criminal mind essas coisas? Eu fico o 
dia inteiro nesse canal, mas eu não fico colocando em outros canais. Eu não 
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assisto TV aberta, raramente eu assisto. Eu até gosto de assistir novela, essas 
coisas, mas por causa do cursinho eu não consigo ver. Então, a minha 
televisão fica em um canal só. Mas celular é o dia inteiro. 

P: Que rede social que você tem? 
B: Então, tenho Instagram, tenho Facebook, aí tenho esse de 

mensagem, o WhatsApp, tenho Twitter, mas quase não uso, mas, assim, 
acordo, vou olhando ver se tem mensagem e dou uma acordada no meio da 
noite vejo alguma coisa, ah deixa eu olhar o Instagram e ah não tem nada, eu 
volto a dormir. 

P: E você posta muito? 
B: Posto.  
P: Você é bem ativa? 
B: Eu postava mais, mas hoje em dia eu não posto tanto assim. 
P: E é todo dia? Toda hora? 
B: É. Facebook hoje em dia até mais. instagram mais acompanho, curto 

muita coisa. Os dedinhos não param. Postar agora eu dei uma segurada. 
P: E o Facebook ele é também uma fonte de informação para você? 
B: Demais, eu sigo quase todos os jornais até essa ligação de 

informação que tem. Na faculdade tem a matéria de direito à informação e é 
até engraçado que você entra em um site e essa comunicação que tem entre 
os sites, essa venda, não sei nem se pode falar maléfica que tem entre o 
submundo da internet. Você entrou em um site, no segundo seguinte você está 
no Facebook e no Instagram e todos eles estão se remetendo aquele site. É 
até engraçado. Isso acontece bastante e eu acabo sempre caindo nisso. Eu 
tenho muito negócio com biquíni. Eu sou louca por biquíni. Eu sempre olho no 
Instagram, gente, Instagram é a minha desgraça com biquíni. Porque eu entro 
em um site, em um negócio de biquíni e toda hora eles me mostram biquíni e 
sempre tem os biquínis que eu quero. Então, realmente Facebook me dá muita 
informação, me remete muito a lojas das coisas que eu quero. Realmente, 
Facebook é tudo.  

P: E agora eu queria saber um pouco de você em relação a sua saúde. 
Você se sente saudável? Você acha que você é uma pessoa saudável hoje? 

B: Já fui. 
P: Já foi? O que que mudou? 
B: Eu voltei a comer carne. Eu já fui. Quando eu não comi carne eu me 

sentia realmente saudável. Porque além de eu não comer carne eu sentia que 
eu tomava mais água, comia legumes e não comia bicho morto, né, não tinha 
toda aquela energia ruim dentro de mim. E aí eu voltei a comer carne e aí pesa 
tudo de novo, né?  

P: E por que você voltou a comer carne? 
B: Sou fraca. Eu sempre amei carne. Muito. Sempre amei muito e eu 

não comia pelos animais mesmo, só que não era fácil. Minha família inteira 
nunca me ajudou. Meu pai nunca me apoiou, nunca deixou de fazer nada por 
minha causa, a comida sempre foi a mesma. Se eu quisesse alguma coisa, eu 
que me virava. E aí eu fui voltando aos poucos, eu tô com muita vontade de 
comer isso, meu pai via lá e fazia, sabe? Aí eu ia lá e comia um pedacinho. Aí 
eu fui voltando aos poucos. Até que hoje eu voltei a comer tudo menos porco. 
Menos carne de porco e minha saúde, até meu pai brinca comigo. Ele fala, 
você não chega na minha idade. Com 23 anos eu tenho muito problema de 
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saúde. Desde gastrite, problema da junta, assim, tenho muito problema de 
saúde. Colesterol, já fiquei pré-diabética, um monte de coisa.  

P: Isso por algum motivo específico? 
B: Colesterol é hereditário. Pré-diabético também, mas obviamente 

dava para controlar e eu não controlo. 
P: É alimentação? 
P: É. Alimentação. Problema com água. Eu tomo muito refrigerante e 

não toma água. De gastrite, poderia cuidar só que para cuidar eu teria que 
restringir totalmente a minha alimentação. Minha gastrite é muito forte, eu tinha 
refluxo essas coisas, só que para restringir a minha alimentação eu deixo de 
comer carne, então, e como as outras coisas. Se é para restringir, vou receber 
por um motivo bom e não para mim. Que para gastrite mesmo o que dizem, eu 
li um monte de coisas sobre o assunto, eu não posso comer muita coisa. Muita 
coisa mesmo assim. Nada com farinha branca, não posso tomar leite. Não 
posso nada ácido, nada que tem acidez, assim, nada mesmo, nem um tomate, 
assim, nada. Daí vai ter uma alimentação muito restrita. Aí voltei a comer 
justamente por isso, assim, com 23 anos ter uma alimentação tão restrita 
assim.  

P: Mas aí como é a sua alimentação hoje, o que que você come? 
B: Ah, eu como de tudo. 
P: Você se preocupa em escolher alimentos que vão melhorar a sua 

saúde, que ajuda para alguma coisa? 
B: Não. Não. Durante um tempo eu escolhia comer coisa orgânica. 

Pedia para o meu pai. 
P: Por que? 
B: Por causa de agrotóxicos, essas coisas, mas hoje em dia nem isso. 
P: Na sua casa eles têm essa preocupação de alimentos saudáveis ou 

não?  
B: Minha mãe tem mais do que eu meu pai. Minha mãe tem mais. Tanto 

que o meu pai estava com problema de saúde, minha mãe, não, vamos parar, 
arroz branco aqui em casa não entra mais, só arroz integral. Só que meu pai 
que cozinha em casa. Na verdade, meu pai quem faz tudo em casa, minha 
mãe nem cozinha. Meu pai que faz tudo em casa e ele já está de saco cheio. 
Ele falou, meu arroz integral demora muito mais para cozinhar do que arroz 
branco. Vai voltar o arroz branco. Se vocês não quiserem, vocês que façam, 
mas minha mãe que está no regime mais rígido. Que ela está tentando 
emagrecer e quando minha mãe entra nos regimes meu pai entra de cabeça 
com ela. Meu pai super ajuda. Tudo. E ela consegue emagrecer bastante 
quando meu pai entra com ela, ela realmente emagrece. Aí a casa inteira vai 
junto.  

P: Eles ditam que vai comer? 
B: Isso. EU emagreci agora. Eu tinha engordado muito, vai fazer dois 

anos agora. Eu emagreci 14 kg. Porque eu nunca tinha pesado o que eu estava 
pesando antes. Uma questão de 6 meses engordei muito e agora emagreci 14 
kg. Eu voltei ao meu peso normal, mas tudo com remédio. 

P: Você mudou alimentação? 
B: Na verdade eu tomei um remédio que não me dava fome, mas não 

foi sibutramina nem nada, foi remédio que não me dava fome. Porque eu 
estava comendo compulsivamente. Comida saudável, não estava comendo 
besteira. Assim, salgadinho, essas coisas, mesmo por causa da minha gastrite 
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eu não poderia comer, mas eu comia que nem uma louca. Assim, prato de 
comida mesmo, mas eu comia dois, três. O meu, não é intestino, o meu 
estômago estava desse tamanho. Tipo gigante. Devia estar 3 vezes o tamanho 
dele. Dizem que dilata, né? Até se sentir saciada ele vai dilatando. Devia estar 
3 vezes o tamanho dele. 

P: Se você pudesse mudar a sua alimentação hoje você mudaria? 
B: Ah, sim. 
P: O que que você mudaria? 
B: Eu pararia de comer carne. 
P: De novo?  
B: De novo. Eu tiraria o refrigerante. Se desse sim, né, claro. O universo 

inteiro conspirasse ao meu favor. Pararia de tomar refrigerante, tomaria mais 
água, não comeria carne. 

P: Mas te preocupa sua alimentação hoje, você é preocupada? Que, 
nossa, eu como mal, eu deveria mudar? É uma coisa que te incomoda? 

B: Sim. Me incomoda. Às vezes, inclusive eu choro por causa da carne. 
Sim, vira e mexe estou assim no meu quarto e puta merda eu estou comendo 
carne. Meu Deus, o bichinho lá. 

P: É mais por causa do bichinho e não por causa de saúde, de você? 
B: Também. Assim, o que me faz chorar mesmo é por causa do bicho, 

claro, mas eu penso, gente tudo aquilo lá é porque também vai por aquela 
coisa toda filosófica e tal, de toda energia negativa, a maneira que eles são 
tratados, toda aquela crueldade, toda aquela energia vai para a gente, né. 

P: Então você acha que isso teria um impacto negativo na sua qualidade 
de vida? Se você mudar isso, você vai melhorar? 

B: Totalmente. 
P: Você acha que você, pela sua alimentação de hoje, você vai ter algum 

problema a longo prazo? Você teria algum problema a longo prazo? Quais? 
B: Por exemplo, café, essas coisas, eu ponho muito açúcar. 

Refrigerante eu tomo muito refrigerante e açúcar. Certeza que o meu 
colesterol, diabetes, eu como muito a fritura, meu colesterol, diabetes, essas 
coisas vão estar lá em cima. Estou com um déficit de vitamina D, tenho que 
tomar vitamina D em cápsulas mesmo, em remédio. Estava, sei lá, dois anos 
sem tomar sol. Porque vi que eu tinha engordando não ia botar as banhas para 
jogo não. Não estava tomando sol. Aí eu tinha que tomar a vitamina D. Agora 
eu estou tomando sol, mas mesmo assim continuei com déficit de vitamina D. 
Então, essas coisas assim que uma mulher de 23 anos não deveria ter. 

P: Então tem essa relação direta entre alimentação e saúde, bem-estar, 
você se sentir bem? Você acha que se você melhorar a sua alimentação você 
vai se sentir melhor? 

B: Ah sim. Tanto que eu sou super sedentária também. Eu não consigo 
subir uma escada sem ficar ofegante. 

P: E comer assim saudável é mais difícil? 
B: Para mim até que não, viu. Eu como bem. Tem uma coisa ou outra 

que eu não como. 
P: O que seria uma alimentação saudável para você?  
B: Acho que uma alimentação balanceada. Sem comer essas coisas 

industrializadas. 
P: Coisa industrializada é ruim? 
B: Sim. 
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P: Tem alguma barreira de você comer saudável, além do gosto? 
B: Como assim? 
P: É mais caro comer saudável? 
B: Sem dúvida. Se fosse para, por exemplo, orgânico. Você comer coisa 

orgânica é extremamente caro. Se você for comparar os alimentos normais 
que têm agrotóxicos, essas coisas, é extremamente caro. 

P: É mais difícil de preparar, de achar? 
B: De achar também é mais difícil. Não é qualquer lugar que você acha, 

é mais caro, se você for ver o preço de um arroz branco, de um arroz integral, 
e olha que nem é uma coisa tão saudável assim, que mesmo assim não é 
100% arroz integral. Também é super caro. A soja, a soja no Brasil é a pior 
soja que tem no mundo. A soja boa mesmo não está aqui. 

P: E você se imagina mudando para uma alimentação totalmente 
saudável? 

B: 100%? Não. 
P: Por quê? O que que você ia sentir mais falta? 
B: Refrigerante. De Coca-Cola. Até fiquei um tempo sem tomar Coca-

Cola. Saiu aquela notícia que eles patrocinavam a corrida de cachorro que 
puxa trenó, que eles patrocinavam e vários cachorros morriam nessas 
corridas, tudo. Fiquei tipo uns 4 meses sem tomar. Falei, não patrocino mais a 
coca, nada da Coca-Cola, nenhum produto da coca eu vou tomava, mas aí não 
deu. Voltei para Coca. 

P: Os alimentos na sua casa quem compra? 
B: Meu pai. 
P: É ele quem escolhe? 
B: Isso. Ah, é claro, às vezes eu falo pai compra alguma coisa, compra 

X coisa. Ou minha mãe também, compra X coisa. 
P: Se você fosse fazer as compras, você ia dar preferência para 

alimentos mais saudáveis? 
B: Sim. 
P: Mais o quê assim? 
B: Arroz. Eu amo aquele arroz com dez, sete grãos. Gosto bastante de 

frutas, verduras, mas isso o meu pai compra bastante, mas meu pai não 
compra do mercado. Meu pai compra em hortifruti. Deixa eu ver que mais. 
Refrigerante o meu pai compra mesmo por mim. Porque nem ele nem minha 
mãe tomam. Minha mãe não toma porque não gosta muito e meu pai tem 
gastrite pior do que a minha, então ele não toma. Ele evita o máximo. 

P: Você costuma buscar informações sobre alimentos saudáveis, 
alimentação, os benefícios dos alimentos? 

B: Eu vejo isso direto.  
P: É? O que você busca? Aonde? 
B: Internet. 
P: E o que que você já descobriu de legal? 
B: Olha, teve uma época que eu estava muito assim querendo 

emagrecer, ser a saudável, eu sempre comi muita fruta, sempre gostei muito 
de fruta, então qualquer coisa que eu queria comer era mundo verde ou fruta. 
Então, toda fruta que eu comia eu queria ver os benefícios dela. A jabuticaba 
eu vi que era bom para ir ao banheiro, eu amo fruta do conde e falou que era 
bom para colesterol, essas coisas, tomate, tomate é caloria zero. Tem zero 
caloria tomate. É o único alimento que é caloria zero. Tá, se você colocar o sol 
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vai ter por causa do Sa, mas é o único alimento que tem zero calorias, essas 
coisas. 

P: E você já leu alguma informação de algum alimento que reduz o risco 
de doenças? 

B: Nossa. Já. Mas eu nem lembro também. Tem vários, né? É que agora 
não vem nada na cabeça. Eu sei porque esse remédio que eu tô tomando zoa 
a memória. Deixa a memória meio ruim.  

P: E tudo que você busca é na internet ou tem alguma outra fonte que 
você vai atrás para perguntar, pesquisar? 

B: Então, tem uma nutricionista que eu sigo no Instagram que ela fala 
bastante sobre isso. Ela é vegana. Ela fala muito sobre isso e várias pessoas 
mandam perguntas e cada dia, não lembro se a cada 3 dias, ela fala sobre um 
assunto. Ela fala muito sobre isso, dá as informações sobre alimentos ou dicas. 
Também é onde eu pego informação.  

P: Sua faculdade costuma fazer palestra sobre alimentação saudável? 
B: Não. Não fala nem sobre direito. 
P: Agora vamos falar um pouco sobre café. Quando eu falo, assim, café 

o que que vem na sua cabeça? O que que você imagina? Quais são as 
sensações, pensamentos que vem?  

B: Olha, café. Quando fala café eu imagino a plantação de café. É isso 
que vem na minha cabeça. Exatamente a frutinha, vem a cena da vó fazendo 
café, sabe? É isso que vem na cabeça. 

P: Mais alguma coisa? 
B: Não. De primeira vem isso.  
P: Quais tipos de café que você conhece? 
B: Tipos de café que eu conheço. Olha, lá em casa ultimamente só tem 

tido Nespresso porque hoje em dia nem tempo mais para a gente fazer café 
direito tem. Lá em casa tinha muito café. Aí depois que atacou gastrite em todo 
o mundo diminuiu 100%. 

P: Ele prejudica na gastrite como? 
B: Café sim. Ataca a gastrite. Tanto que eu sempre amei café só que eu 

sou uma formiga, então o meu café é muito doce. E café agora para mim é só 
o café com leite, cappuccino. 

P: E ai se mistura não tem problema? 
B: Tem porque o leite também não faz muito bem. Mas não tá para tanto. 

Tanto que eu evito. Amo café, mas eu to evitando. 
P: É uma questão de quantidade ou qualquer café já vai atacar? 
B: Qualquer café. Café não é bom para gastrite. Café ataca a gastrite.  
P: Mas ai se mistura da uma aliviada. 
B: Da uma aliviadinha porque o leite também não faz bem pra gastrite. 
P: Então você falou do Nespresso, algum outro tipo de café que você 

conhece? 
B: Olha, todos os dias de manhã eu tomo aquele Nescafé, mas é porque 

é o que tem na Faculdade. Que é o da máquina. 
P: Sua mãe faz café em casa? 
B: Meu pai que faz. Meu pai sai mais cedo que a gente, então ele faz e 

deixa pronto. 
P: Ele deixa na jarra? 
B: Não, ele deixa no negocinho mesmo de fazer café, sabe? 
P: Na cafeteira? 
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B: Isso.  
P: E esse café é como? É o de pó? 
B: É o de pó. 
P: E o que que um café tem que ter para você assim para ser um bom 

café? 
B: Eu gosto de café forte. Tanto que no da Nespresso mesmo eu gosto 

daquele ristreto ou do romo que são os mais fortes que tem. 
P: E por que que você toma café? 
B: Olha, durante o meu TCC era para ficar acordada, mas eu gosto, 

gosto muito de café. Não sei, o sabor, eu gosto muito de café. Eu gosto tanto 
que aquela balinha e café, gente, ela é minha vida. Quando eu era mais nova 
minha mãe não deixava eu tomar café, era bala de café que me deixava feliz. 

P: O café traz algum benefício para você assim? 
B: Acho que café dá aquela sensação de, não sei, dá uma sensação 

boa, da uma animada também. 
P: Tem um café que para você é melhor do que o outro? Esse café é 

melhor por causa disso ou esse é pior por causa disso? O que que faz um café 
ser melhor do que o outro? 

B: Olha, na verdade como eu nunca fiz café. Todas as vezes que eu 
tentei fazer café ainda deu errado, que ainda foi numa cafeteira eu botei água 
no lugar errado, eu acho que é mais da quantidade de água mesmo. Não gosto 
de café, aquele chafé assim não dá. Aqueles extrafortes são sensacionais. 

P: Entre os tipos de café, o café da máquina o café lá do coador que 
seu pai faz? 

B: O coador. 
P: E por que, assim, o coador é melhor? 
B: Ah, acho que fica mais aquele gostinho de café mesmo. Tanto que 

quando vai viajar para o interior, minas, essas coisas, aqueles cafés que a 
gente toma no interior mesmo, da fazenda mesmo, nossa, são sensacionais, 
né? Aqueles cafés mesmo você sente que é café, né? 

P: Você falou um pouco do preparo, é difícil fazer café? 
B: É simples, gente, mas o meu fica horrível. Sempre deixo aguado ou 

se não fica muito forte. Não sei. Meu pai já falou um milhão de vezes. Não 
Bárbara, coloca isso, coloca aquilo, mas não da certo o meu café. Eu nem me 
atrevo mais. 

P: E o da maquininha, tranquilo? 
B: Ah é, né, só botar lá e está tudo certo. Dá até para escolher o 

tamanho. 
P: Tem algum ponto negativo o café, uma barreira? Você falou da 

gastrite, né, que é uma coisa ruim. Tem mais alguma outra cosa? 
B: Ah, tem, né, quando você toma muito café o coração não para. 
P: Acelera demais? 
B: Demais, demais. 
P: Tem mais alguma coisa? 
B: Amarela o dente e só. 
P: A marca de café que você costuma é Nescafé, tem mais alguma? 
B: Nespresso. E o de pó eu não sei qual que o meu pai compra. 
P: E você bebe mais dentro ou fora de casa? 
B: Mais fora.  
P: Na faculdade, mais algum outro lugar? 
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B: Na faculdade, na rua. 
P: Quanto café que você bebe mais ou menos num dia assim? 
B: Tomava mais. É que hoje em dia não tomo por causa da gastrite, 

umas 3 vezes no máximo. 
P: De manhã em casa... 
B: Na rua e... umas 2 vezes por dia no máximo. Agora que eu tô em 

casa assim full day praticamente eu tomo. Ah, agora também no cursinho eu 
tô tomando bastante. Tomo tipo umas 2 vezes. Então, verdade, tô tomando 
mais. Tomando assim umas 4 vezes por dia. No cursinho quando eu chego 
tomo um e no intervalo eu tomo outro. 

P: E em casa quem compra é o seu pai mesmo? Ele quem escolhe? 
B: Isso. Meu pai é assim. 
P: Você não influencia? Fala eu quero esse? 
B: Não. 
P: Só fora de casa que ai é você? 
B: Isso. 
P: Ai fora de casa você se preocupa em escolher o café ou é o que tem? 
B: Eu escolho porque eles perguntam. Eu sempre peço coado, nunca 

espresso. Eu sempre pergunto: tem do coador? Se só tem espresso eu não 
tomo. 

P: Ai você toma o que, uma xícara? 
B: Uma xícara. 
P: Então vai umas 2, 3 xícaras por dia mais ou menos? 
B: De vez em quando, quando eu fumo, eu tomo também. 
P: A gente vai falar agora um pouco do seu dia. Vou te mostrar aqui um 

relógio. É um relógio de 24h, tá? Ele mostra as 24h do seu dia. E ai eu queria 
passar pelo seu dia e que você me contasse o que você faz no seu dia. Desde 
que você acorda até a hora que você vai dormir. Um dia normal, comum. Dia 
básico. Que horas que você acorda, mais ou menos? 

B: 6h30. Vou colocar que eu deveria acordar. 
P: E depois que acorda você faz o que? 
B: Vou tomar banho, me troco, ai minha mãe me deixa no metro, e ai eu 

vou pra faculdade. 
P: Que horas que você entra? 
B: As 8h começa a minha aula. 
P: Você toma café aqui? 
B: Tomo, tomo café porque eu chego na faculdade umas 7 e pouco. 
P: E o que que tem nesse café da manhã? 
B: Eu compro pão de queijo e tomo cappuccino, se não um café puro. 
P: E aqui é em casa ou na faculdade? 
B: Na faculdade. 
P: Em casa você não toma café? 
B: Não. Em casa não. 
P: E ai a sua aula começa as 8h... 
B: Isso, assim, o dia que eu tenho as 2 aulas. Ai vai até as 9h30 por ai, 

ai intervalo e a gente vai para uma lanchonete que tem ali perto, ai as vezes 
eu fumo um cigarro, tomo mais um café. 

P: Acaba a aula você sai, vai na lanchonete, tem mais um café e que 
café é esse aqui? É o da máquina lá? 
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B: É, o da máquina, mas é em outro lugar. Não é na faculdade. Ai 
dependendo eu compro alguma coisa para comer ou não, depois volto para a 
aula as 10h. Ai acaba as 11h30. Dai normalmente eu vou para casa, vou fazer 
alguma coisa. 

P: E você almoça que horas? 
B: Eu vou para casa, eu chego 12h, por ai, dai eu vejo um pouco de TV 

até 13h, 13h30. Dai nesse meio tempo almoço. 
P: Você almoça 13h mais ou menos. O que que tem nesse almoço? 

Como é o seu prato? 
B: Normalmente é a janta do dia anterior. Como não tem ninguém em 

casa, meu pai deixa a comida pronta para mim. Deixa a comida pronta eu só 
esquento e como. Ou se não, as vezes, dependendo do dia se é alguma coisa 
que eu não quero comer, ai meu namorada sempre vai comigo e a gente passa 
no mercado, compra um bife, alguma coisa, ai ele frita para mim. Se não, tem 
alguma coisa em casa a gente faz. A gente não, ele faz. 

P: Tem um bife, tem mais alguma coisa? 
B: Ai arroz, feijão, um tomate e refrigerante.  
P: Ai você fica em casa aqui? 
B: Fico em casa, fico estudando até as 18h. 
P: E você come alguma coisa aqui entre o almoço e a janta? 
B: Raramente. 
P: Você janta, costuma jantar? 
B: Nesse tempo não. Ai eu vou para o cursinho, ai é as 19h. Esse tempo 

eu pego e vou para o metrô. Eu tomo café antes de começar a aula, como 
alguma coisa. 

P: Então entre 18h30 e 19h tem um café na lanchonete. 
B: Isso. Como alguma coisa. 
P: E esse café na Lanchonete é de máquina, né? 
B: Isso. Não. É coador. Desculpa. 
P: E o que você costuma comer? 
B: Um salgado ou um pão e queijo também. Depende o que tem. 

Quando eu não tomo um café, eu tomo um refrigerante. 
P: E ai aqui depois do almoço, é a primeira coisa que você come? 
B: Isso. 
P: Ai tem a aula, começa as 19h e vai até? 
B: Até 22h15. 
P: E você come alguma coisa? 
B: Tem um intervalo as 20h30. 
P: Você come alguma coisa aqui? 
B: Quando dá sim. Quando tô com fome eu como alguma coisa. Ai 

geralmente eu tomo ou um café ou um chocolate quente. 
P: Ai acaba o co cursinho. 
B: Ai eu vou para casa. 
P: E que horas você dorme? 
B: Ai dependendo do que o meu pai fez, eu janto. 
P: O que que você gostaria que ele fizesse aqui? 
B: Não. Dependendo. Se ele fez alguma coisa que eu quero assim, que 

eu tô com vontade, que eu realmente gostei, ai eu janto. Por causa do horário. 
Então, se eu estiver como fome mesmo, eu janto. Se não eu não janto não. 

P: E você bebe alguma coisa aqui? 
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B: Não. É isso que eu tô falando, é muito difícil eu tomar água. Tomo 
água só quando eu tenho que tomar remédio. E eu vou dormir normalmente 
meia noite e pouco, 1h. 

P: Muito bem. Falando ainda de café, você acha que o café desde 
quando você era pequena até agora ele evoluiu, ele mudou? 

B: Nossa. Demais. 
P: O que que mudou assim para você? 
B: Para começar que mudaram os tipos, né? Nescafé veio e eu não 

sabia nem que existia tanto tipo de café assim. Uma vez eu fui na loja com 
minha mãe comprar as cápsulas e daí eu fui perguntar da onde surgiu tanta 
cápsula assim? Ai eles explicaram que cada cápsula daquela é uma plantação 
de café. Cada plantação de café daquela para ter um gosto, um sabor 
diferente, tem que ser uma plantação em um lugar diferente. E cada plantação 
daquelas é deles. A plantação é deles, o local é deles. A fazenda é deles, eu 
falei, gente, nem sabia que existia isso. E realmente eu não sabia tanto que eu 
vez a gente teve um processo no escritório que eu trabalhava que era de uma 
plantação de café. e nosso, é em minas, quando a gente foi visitar eu fiquei 
assim abobada com o tamanho do que era aquilo. Eu fiquei assim chocada 
mesmo. Tanto que essa empresa eles são bem conhecidos, mas eles quase 
não vendem aqui no Brasil. O café deles é muito conhecido, mas lá fora. Eles 
mais exportam do que outra coisa. Aqui dentro eles quase não são conhecidos 
esse cliente nosso. E nossa, o café deles é muito bom. Do jeito que eu gosto, 
né, forte e a plantação assim era sensacional e o nosso problema justamente 
com safra. Era a questão de perder em safra. Como é que a gente vai trabalhar 
com cota sendo que a gente trabalha com safra. Como é que eu vou ter uma 
cota certa sendo que a gente trabalha com safra. E eu fiquei assim chocada 
com a automação das coisas, ne. Porque antes a imagem que eu tinha era 
daqueles livros de história. O povo recolhendo com a mão as coisas, 
plantando. Agora é tudo automatizado. Tudo máquina. É tudo 100%, mal 
precisa de gente na lavoura. Sensacional. 

P: E além dos tipos, assim, o que mais mudou no café? Você acha que 
eles está diferente? 

B: Acho que vai e café para café. Tem uns cafés que estão mais 
tostados. Outros não. Acho que depende muito do sabor, né? Acho que tem 
uns que mantiveram. Meu pai mesmo fala que, não lembro o nome do café, 
mas ele até brinca e fala esse aqui é o único café que manteve o sabor esse 
tempo todo, mas eu não lembro se é o café Pelé. Eu não lembro. Que minha 
tia e ele são apaixonados por café. 

P: O que você acha que o café mudou? O gosto mudou, tá diferente? 
B: O gosto mesmo eu não sei. 
P: É mais o jeito, as formas, os tipos? 
B: Os tipos. 
P: Você compara o do coador com a máquina, por um exemplo, isso foi 

uma evolução? Isso é melhor? 
B: Pra mim não porque eu gosto do coador, né, mas depende. Eu acho 

que isso mudou para facilitar, né. Porque hoje em dia é tudo tão corrido. É 
muito mais fácil você chegar e botar a capsula lá e mandar fazer do que você 
ligar, pedir para a copeira fazer, esperar ela fazer, vir trazer, vir servir. Do que 
você deixar lá a máquina. Tá numa reunião, tipo, alguém quer café? Ta aqui, 
pronto, tá aqui. 



123 

 

P: E como você imagina que vai ser o café quando os seus filhos 
começarem a tomar café lá na frente? Você acha que ele vai ter mais alguma 
evolução, que ele vai mudar mais? 

B: Acho que até pode ter, mas não faço a menor ideia. Não sou desse 
mundo. Pode até ter, mas não faço ideia do que pode ter. 

P: É o jeito de tomar, vão ter mais tipos, o que você acredita? 
B: Pode até ser, né? É. Tipos pode ser. Porque pela plantação, achar 

novos lugares para plantar, novos sabores, acho que tudo isso é uma ciência, 
né? Não deixa de ser uma ciência. Achar um lugar para plantar, que dê certo, 
que dê um sabor bom. Isso tudo é uma ciência incerta. 

P: E falando da máquina, você acha que a máquina vai evoluir para 
outras coisas ou só as cápsulas que vão mudar? 

B: As máquinas com certeza vão evoluir. Ah não sei. Sair de pó. Ficar 
menor. Ficar de pó para uma geleca. 

P: E você acha que o café de coador vai sumir ou ele sempre vai existir? 
B: Vai sumir não. Ele é clássico, gente. Não tem como sumir. É um sabor 

que não tem como. 
P: Vamos falar agora mais um pouco de alimentos saudáveis. Então eu 

vou falar alguns alimentos e ai você me diz se você acha que ele é saudável 
ou não. Maçã, você acha que é saudável? 

B: Sim. 
P: Vinho? 
B: Sim. Dizem que vinho é bom para o coração. 
P: E chá? 
B: Sim. Apesar que chá ataca gastrite fortemente. 
P: Chá é mais saudável que café? 
B: Acho que não. Até porque dizem que aquele saquinho do chá, claro 

depende do chá, mas aquele o clássico saquinho do chá, não faz bem pra 
gente. Ele tem componentes que não faz bem para a saúde. 

P: Entendi. Hambúrguer? 
B: Fritura, né? 
P: Não acha que é saudável? 
B: Não. 
P: O suco de laranja de caixinha? 
B: Não é saudável. Tem um índice enorme de açúcar. 
P: Água de coco? 
B: É saudável. 
P: E a água de coco de caixinha? 
B: É industrializado, né? entre a água de coco do coco e a agua de coco 

de caixinha, 100% a água de coco do coco. 
P: E o café, você acha que ele é saudável? 
B: Sim. 
P: O que que tem de saudável no café? Por que que ele seria saudável? 
B: Não deixa de ser um fruto. Natural. 
P: O fato de ele ser industrializado isso não deixa ele mais ou menos 

saudável? 
B: Não, ele é industrializado porque ele é modificado, mas ele é 

industrializado naquele ponto que ele é uma fruta, ele tem que ser torrado, ele 
tem que ser moído, mas o componente dele não tem como mudar. Não que eu 
estudei com um café é feito, mentira, eu já estudei como um café é feito porque 
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eu já fui em um negócio desse, mas eu não lembro muito. Muito mais nova. 
Mas o componente em si não era mudado. 

P: E quais benefícios para a saúde você acha que o café tem? 
B: Não sei. 
P: Algum beneficio, alguma coisa que ele ajude na sua saúde mesmo? 

Você falou a coisa de energia, essas coisas, mas e para a saúde? 
B: Ah, não sei, mas ele deve ter alguma cosa. Não é possível. 
P: Você nunca foi atrás para saber benefícios do café para a sua saúde? 
B: Pior que eu já tinha visto isso, mas eu não lembro. 
P: E tinham benefícios? 
B: Então, tinham, porque eu vi quando eu era mais nova tinham várias 

viagens sobre culturais e a gente tinha ido muito nisso já. Várias lavouras tudo. 
Plantação de café e tal e tinha muito dessas coisas. Fui nesse negócio de café, 
mas eu não lembro. 

P: Legal. Eu vou ler para você aqui, vou te mostrar na verdade alguns 
benefícios que algumas pessoas disseram e falam sobre café. Não 
necessariamente é verdade e nem necessariamente é mentira. Eu queria 
saber de você o que você acha que é verdade e o que você acha que é mentira. 
O primeiro que eu vou ler é: o café contém antioxidantes que inibem o risco de 
doenças. 

B: Verdade. 
P: Por que, você já leu isso em algum lugar? 
B: Já. 
P: Beber café contribui para a saúde do coração. 
B: Não lembro. 
P: Mas você acha que é verdade ou mentira? 
B: Bom, ele acelera o coração, né? Em excesso faz mal, mas tudo em 

excesso faz mal. 
P: Mas você acha que ele contribui para a saúde do coração? 
B: Pode ser. Sim. 
P: O café é um energético natural. 
B: Sim. 
P: Você acha que ele é energético e natural? 
B: Bom, é industrializado, mas não deixa de ser uma fruta. É vai, é. 
P: O café contribui para a memória e concentração. 
B: Não. 
P: É falso por que você acha que não? 
B: Justamente por ele ser estimulante ele te deixa muito acelerado, ele 

não te deixa concentrado. 
P: O café reduz o risco de doenças como Parkinson e diabetes tipo 2. 

Verdadeiro ou falso? 
B: Verdadeiro. 
P: Não botei muita fé, não. 
B: Não sei, é que Parkinson é tão, ate hoje não acharam nada que 

pudesse ajudar. 
P: Você acha que o café poderia ajudar? 
B: Coloca falso. Eu não sei. 
P: O consumo de café contribui para a prática de esportes. 
B: Verdadeiro. 
P: Ele ajudaria em qual sentido no esporte? 
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B: Ah, da energia, né. 
P: E o prazer de beber café traz benefícios a saúde. 
B: Verdadeiro. 
P: Você sente prazer em beber café? 
B: Sim.  
P: E isso te faz bem? 
B: Sim. 
P: Falando um pouco sobre benefícios e alimentos que trazem esses 

benefícios. Você costuma procurar alimentos que trazem benefícios para a 
saúde? Você prioriza, assim? 

B: Hoje em dia não, mas já procurei. 
P: Falando em café, se você soubesse que o café te traria esses 

benefícios, isso te faria beber mais café? 
B: Não por causa da gastrite. Porque dói. Dói. Da refluxo e não me faria 

beber mais, mas eu beberia com mais vontade ainda do que eu já bebo. 
P: Você pagaria a mais por um café que trouxesse esses benefícios 

para você? 
B: Sim. 
P: Quanto mais? Quanto custa um café hoje? Quanto você paga em em 

cafezinho? 
B: Eu pago caro, viu. No café da Faculdade eu pago 3 reais um negócio 

desse tamanhinho. 
P: 3 reais o copo. E ai quanto você pagaria a mais se ele desse esses 

benfícios para você? 
B: 5 no máximo. 
P: Não mais do que isso? 
B: Não. Pelo amor de Deus. 
P: Pensando nesses benefícios aqui, tem algum específico que você 

falaria: Esse aqui me faria pagar mais pelo café? Ou esse me faria consumir 
mais? 

B: Bom, na minha atual fase, esse aqui. 
P: O café contribui para memória e concentração. Esse faria você pagar 

mais e consumir mais. 
B: Faria. Pagaria até mais que 5. 
P: Então eu queria que você fizesse para mim um ranquinho mesmo de 

qual benefício é mais importante para você e você realmente acredita que o 
café possa te dar com o que é menos importante ou que você não acredita. 
Qual seria o primeiro? 

B: Na minha vida atual ou na vida em geral? 
P: Na sua atual, para você hoje. 
B: Então, esse. 
P: O café contribui para memória e concentração é o 1. 
B: Antioxidante. 
P: O café contém antioxidantes é o 2. 
B: Saúde do coração. 
P: Saúde do coração é o 3. 
B: Doenças. 
P: O risco de doenças como Parkinson e diabetes, 4. 
B: O prazer. 
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P: O prazer de beber café traz benefícios para a saúde 5. O café é um 
energético natural 6. E o café contribui par a prática de esportes é o 7, certo? 

B: Isso. 
P: E, assim, porque contribuir para memória e concentração seria 

importante para você hoje? 
B: Porque é tudo que eu preciso para a OAB, gente. 
P: Por causa do seu estudo? 
B: É. 
P: Você acha que ele ajudaria e você ficaria mais? 
B: 100%. 
P: Mais alguma coisa sobre café que você leu, ouviu e que você acha 

que ele ajudaria, que ele traria de benefício? 
B: Agora assim eu não lembro. 
P: Tá bom. Bem Bárbara, Obrigado. 
B: De nada. 
 
 
Caso 4: Caio 
Data da entrevista: 09/11/2017 
 
P: Vamos lá Caio. Como eu te falei, eu vou colocar o áudio no gravador, 

se você puder chegar um pouquinho mais perto para garantir que vai sair 
certinho. É um bate-papo, não tem resposta certa, nem resposta errada. É um 
papo bem leve, assim, e rápido. Você vai ver que é um assunto que passa 
rápido. Me conta um pouquinho de você Caio, assim, o que que você faz? Você 
mora com seus pais? 

C: Moro com os meus pais. Tenho 23 anos. 
P: Você tem irmãos? 
C: Sou filho único. Sim, mimado. Me formo agora esse semestre em 

economia na PUC e trabalho no banco Santander já fazem 4 anos. 
P: Que legal. Então você começou a estagiar lá, é isso? 
C: Comecei estagiando lá a partir do terceiro semestre e estou desde 

então. 
P: Que legal. E qual seus planos para o futuro, assim, quando a gente 

pensa para frente o que que você imagina? 
C: Coincidência ou não, estou indo para Portugal ano que vem. Vou 

junto com minha namorada. A gente está indo junto. O plano é eu fazer uma 
segunda formação lá. Eu trabalhar. E, não dá para afirmar, mas a ideia é 
construir uma vida lá mesmo. 

P: E você, na verdade, quer fazer uma faculdade e ela também tem os 
planos muito parecidos? 

C: Isso. Bem alinhados, assim, na verdade eu já tenho um pouco mais 
direcionado o que eu quero fazer, até pela experiência que eu já tenho. Ela 
ainda tá meio assim, mas a ideia mesmo é ela, realmente, se redescobrir lá. 

P: Entender a rotina também? 
C: Isso, exatamente. E eu estou um pouco mais direcionado, já sei o 

que eu quero. 
P: Perfeito. Então, pelo que eu entendi, os seus planos têm a ver um 

pouco com a sua carreira, né? Com trabalho, com qualidade de vida, sair um 
pouco do Brasil. 
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C: Sair um pouco do Brasil, ter essa experiência que eu sempre quis ter 
de vivência fora do Brasil e, quem sabe, não sei para onde eu vou, mas se 
daqui 5 anos eu vou voltar, se vou voltar daqui 3, enfim... 

P: É um bom plano, né? 
C: É um bom plano. 
P: E o que que você usa, assim, no dia a dia como rotina? Quais 

veículos de comunicação você costuma usar para se informar? 
C: Muito das informações vem de redes sociais, não tem como fugir 

disso. 
P: E como é que é, assim, você procura informação na rede social ou a 

informação vai passando ali? 
C: Vai passando. Informação um pouco mais direcionada talvez venha 

do linkedin. Ai você acaba criando uma rede de conectividade com as pessoas 
que tem mais ou menos a ver com a sua carreira e acabam postando noticias, 
enfim. Notícia mais direcionada é Linkedin, não deixa de ser uma rede social. 
Notícia que é jogada em você vem via facebook. 

P: Você tem Facebook, Instagram, todo o pacotão? 
C: Facebook, instagram, linkedin. São só esses 3. 
P: Eu vou entender um pouquinho agora com você sobre a sua relação 

com a saúde. Você se sente saudável hoje, como você se sente? Se perguntar, 
assim, hoje? 

C: Me sinto balanceado. 
P: Balanceado? Me explica essa palavra. 
C: Acho que essa é a palavra. Eu sou um cara que pratico esporte. 

Então eu jogo o meu futebol. Hora eu corro, enfim? 
P: Toda semana, assim, frequência? 
C: Sim. Semanalmente. Tento ter uma alimentação balanceado, mas eu 

também não deixo de enfiar o pé na jaca também. Então eu não tenho essa 
neura de vida fitness e também não sou um cara sedentário. Então, eu acho 
que estou bem... 

P: Equilibrado, balanceado? 
C: Equilibrado. Exatamente. 
P: Entendi perfeitamente. Explicou muito bem. OK. E você já teve algum 

problema, assim, ligado a alimentação, enfim. Alimentação ela faz parte, você 
acha que impacta na saúde?  

C: Sim. Com certeza. 
P: Seus hábitos alimentares são saudáveis, assim, de maneira geral? 
C: Sim.  
P: E você se sente, você já teve algum problema em relação a saúde 

por causa da alimentação? Você já passou mal por alguma coisa que você 
comeu ou você tinha alguma coisa que... 

C: Acho que passar mal, não. Porém, quando eu era mais novo eu era 
um pouco, talvez um pouco mais gordinho porque também não tinha essa 
noção de saúde. 

P: De balancear? 
C: Exato. Então, eu acho que, ali, colegial pra faculdade que eu criei um 

pouco essa percepção, um pouco dessa educação alimentar. A minha vida 
passou a ser mais saudável. Passou a ter uma qualidade de vida melhor. 

P: Você acha que você começou, também, a saber, tomar consciência? 
C: Exato. 
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P: Perfeito. Então, hoje, assim, se eu te perguntar, você se sente 
balanceado, né?  

C: Isso. 
P: Uma boa palavra. E você foi criado com uma alimentação saudável, 

na sua casa? 
C: Engraçado. Não. Não que meus pais não tivessem uma alimentação 

saudável, mas eu era uma criança difícil de comer e engraçado que foi 
naturalmente. Acho que acontece também naturalmente em todas as pessoas 
e você vai adquirindo hábitos mais saudáveis. 

P: Tipo comer salada essas coisas? 
C: Isso. Exato. 
P: Não é que você acordava falando que quero chicória.  
C: Exato. 
P: E você acredita que os alimentos que você ingere, assim, eles podem 

evitar problemas futuros que você tenha? 
C: Com certeza. 
P: Tá. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, assim, hoje a sua 

alimentação ela te preocupa? Tem alguma coisa que você gostaria de mudar 
ou não? 

C: Não. Não porque eu não sou uma pessoa neurótica com isso. Existe 
muito uma vibe fitness rolando por ai e eu não sou dela. Mas eu sei que tem 
que ter um equilíbrio na alimentação. Eu não me privo de nada. 

P: Você não se priva de ter um prazer? 
C: Não. Mas eu também não jaco. 
P: É a coisa do equilíbrio, né?  
C: É. 
P: Perfeito. Tem umas coisas que você já respondeu e eu não vou ficar 

repetindo. E, assim, quando a gente fala de alimentação saudável, assim, 
consumir alimentos saudáveis é mais difícil?  

C: Deixa eu ver como eu posso explicar. Eu tenho o hábito de cozinhar 
junto com a minha namorada. Então, é um hobby. Eu acho que quando eu 
cozinho alguma coisa saudável eu como com mais prazer. Se eu vou pegar e 
comer em algum lugar pra pedir alguma coisa saudável, acho que é um pouco 
mais difícil. Acho que quando você prepara, no meu caso, quando eu preparo 
alguma coisa mais saudável eu como com mais prazer. 

P: Mas tem a coisa de ter que preparar? 
C: Tem. Sim. 
P: Então, assim, a barreira é o preparo. Dá um pouco mais de trabaho, 

talvez, mas ao mesmo tempo mais prazer. 
C: Sim. É isso. 
P: E demanda mais tempo comer saudável? 
C: Não. Como eu trabalho na Vila Olímpia e existem milhares de opções, 

a maioria é por quilo, comida por quilo, ali na sua frente tem muitas opções de 
salada, enfim, sempre tem um buffet de salada, enfim, não é difícil. Eu não 
gosto tanto, não vou falar que eu amo salada verdura, enfim, mas como tá ali 
no dia-a-dia, sei a importância. Eu sei que isso faz bem pra minha saúde. Eu 
sei que tenho que ser balanceado, eu acabo comendo. Não tenho uma 
barreira, mas é mais questão de gosto mesmo. 
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P: Você está atento, assim, você se pega atento a informações de 
alimentos saudáveis, seus benefícios? Você se pega procurando, assim, ou 
pelo menos ouvido ligado nisso? 

C: Sim. Eu me considero uma pessoa antenada. Até hoje eu não tô 
frequentando academia, prefiro fazer mais atividades ao ar livre, mas quando 
eu frequentava acabava indo para nutricionistas, enfim, buscava sempre uma 
informação. 

P: E era mais um especialista, assim? 
C: Sim. Mais o especialista. Apesar de que, não dá pra falar que são 

especialistas, mas Instagram, rede social o que não falta é gente postando 
alimentações saudáveis. Então, acho que informação todo mundo tem acesso. 

C: E você lembra, assim, de ter lido alguma informação de algum 
alimento que, enfim, pode reduzir risco de doença, alguma coisa que você 
eventualmente incorporou por ter, ah não isso aqui faz bem então vou comer. 
Ou isso aqui faz mal vou parar. Você lembra, assim, de ter alguma coisa? 

C: Não. Nada específico. Mais a linha de balancear mesmo. 
P: Então, os pontos de informação é mais especialista e instagram. 
C: Por exemplo, nunca fiz um suco detox pra mim. Não. Nunca fiz. Isso 

eu nunca fiz. 
P: Tá. Por mais que esteja na moda? 
C: É. Por mais que esteja na moda eu nunca fiz. 
P: Então agora, Caio, eu queria conversar com você sobre café. Acho 

que é um assunto que a maioria das pessoas gostam de falar, assim, né? E 
quando eu falo café, o que que você imagina, assim, quais seus primeiros 
pensamentos que vem na sua cabeça? Sensações, imagens? 

C: Não tem como fugir, eu acho que é energia. Eu sinto como... Não 
sempre, mas eu sempre vi meu pai tomando e acho que adquiri um gosto. 
Primeiro psicológico, assim, de querer tomar. 

P: Porque seu pai tomava? 
C: É. Sempre via ele tomando e tal, enfim. Mas após começar a 

trabalhar eu sentia uma necessidade porque não tem como, né? Fazia 
faculdade, trabalhava, tinha que estudar pra prova, enfim, semana de prova 
era super corrido, então eu recorria ao café pra dar um gás. 

P: Sim. O café, ele. 
C: Mas ele é parte de um hábito meu sim. Eu tomo por prazer e por 

necessidade. 
P: E por necessidade talvez de, quando você falou do trabalho, de 

produzir mais, assim? 
C: Sim. Exato. Até pra me manter focado. Ele auxilia nesse sentido pra 

mim, assim. 
P: Sim. O foco? 
C: É o foco. 
P: E quais os tipos de café que você conhece? Existem tipos de café 

diferentes? 
C: Existem. Conheço. Isso veio muito após a onda na Nespresso. Então, 

se passou a conhecer mais tipos de café: tem o colombiano, tem o mais forte, 
não sei o que, enfim, tem o frutado. Acabo conhecendo mais pela propaganda 
e, enfim, mas pra mim é o espressozinho, não tem erro. 

P: O espresso. Então você acha que a cápsula em si trouxe mais coisas 
novas, é isso? Nesse sentido do café? Tipos de café? 
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C: Sim. Inclusive eu sei que existem casas em SP que são 
especializadas em café. Já frequentei e vou atrás e super me interesso pelo 
assunto. 

P: E ai nesse caso você, então, falou da cápsula, das casas de café e 
tem um café de casa também? Você na sua casa você tem... 

C: Não. Em casa é só maquininha. 
P: Nespresso? 
C: É. 
P: O que que um café tem que ter pra você pra ser um bom café? Quais 

são, assim, dá 3 razões ai pra o que que o café tem que ter pra você. Ele tem 
que ser... 

C: Forte. 
P: Forte. Por que forte? É o sabor? É a energia? 
C: Acho que os dois. Mas eu gosto de, por exemplo, eu gosto bastante 

de cerveja. Então, eu gosto, por exemplo, de uma cerveja IPA, que é um pouco 
mais forte. Uma book. Encorpada. Vai pra esse lado o gosto mais amargo, 
mais forte, mais intenso, enfim. 

P: Você lembra a primeira vez que você tomou café? O que você sentiu, 
assim? 

C: Não lembro. Eu acho que foi mais na onda do meu pai. Talvez algum 
amigo que eu tenha visto tomando. Acho que eu não gostei. 

P: Não gostou? 
C: Acho que não. 
P: Existe, assim, alguma barreira ou algum ponto negativo no café, pro 

consumo do café na sua opinião? 
C: Acho que hoje após 4 anos de faculdade mais trabalho um cafezinho 

a tarde, alí depois do almoço tem que ter. então, não sei se é a palavra correta, 
mas me sinto um pouco refém. Um pouco do vício na cafeína. É um hábito que 
eu tenho que ter, assim. 

P: Quantos, assim, em média, quanto que você consome de café? 
C: Não mais que 3. Na média são 2 cafés. Alí na hora que acorda e 

depois do almoço. 
P: Mas, assim, você entende que é, vamos dizer, existe um potencial de 

ter um vício ali no café. Como ponto negativo. 
C: Sim. 
P: Mas isso te preocupa? 
C: Não. Apesar de às vezes recorrer ao café se eu tô com uma dor de 

cabeça eu tomo um café e passa. eu prefiro tomar um café do que tomar um 
remédio. Não sei por que? 

P: É mais natural, será? 
C: Acho que sim. eu vou mais pra esse lado. 
P: Mais barreiras, assim, o preparo é complicado? Você falou que você 

toma capsula, no trabalho também é cápsula? 
C: No trabalho é a famosa maquininha de café. Você só aperta um 

botãozinho ali... 
P: E é bom? 
C: Puta café ruim, mas você tem que tomar porque é o que tem. A pesar 

de não ser difícil, por exemplo, eu trabalho no banco Santander que fica ali no 
shopping JK, você ode ir no shopping tomar um café. 

P: Alí tem muita cafeteria. 
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C: Tem um monte. A gente acaba optando. 
P: Santander fica dentro do shopping ou fica perto? 
C: É o mesmo terreno, mas não fica dentro. Mas a gente fica optando 

mais por tomar o café dentro da torre pela praticidade, pela correria, enfim. 
P: E qual tipo e marca de café você costuma consumir? Você falou de 

nespresso. 
C: Sempre nespresso porque é o que tem em casa. 
P: E você consome, assim, você falou que você consome no trabalho e 

em casa, assim, bem equilibrado? 
C: Mais no trabalho, mas em casa eu tomo, sei lá, de manhã não é 

sempre, não é recorrente. Só quando eu sei que o dia vai exigir bastante eu 
falo: Puta, eu vou acordar, vou tomar um café. E, por exemplo, de final de 
semana é mais pro prazer. Durante a semana talvez um pouco mais por 
necessidade. 

P: Você falou que você toma 2, no máximo 3 cafés por dia, né? 
C: Isso. No máximo. 
P: Eu vou, na verdade a gente vai fazer um... queria saber um pouquinho 

mais da sua rotina mesmo, assim. Pegar um dia clássico seu, tá? Um dia-a-
dia comum que você trabalha. Você ainda tá, desculpa, você já se formou? 

C: Eu me formo nesse semestre. Estou entregando agora minha 
monografia, praticamente. 

P: Terminou ou não? 
C: Não. Ainda não. 
P: Tá quase. Tá quase. 
C: Cabelos branco surgiram. 
P: Nossa. Eu imagino. 
P: Vamos lá. Que horas você acorda, Caio. Eu vou fazer uma espécie 

de relógio aqui. E você só vai me dizendo, assim, que horas você levanta, você 
desperta? 

C: Entre 8h30, 9h. 
P: Tá. entre 8h30, 9h você acordou, tá. E o que que você faz? Você 

toma café logo que você acorda: Café da manhã, você come? 
C: Eu ponho o corpo pra fora da cama, escovo meu dente e tomo um 

banho. Me troco, desço, tomo café, as vezes. Quando eu não tomo, eu pego o 
carro e vou direto pro trem, pro trabalho. 

P: Sem comer? Você não toma café? 
C: Sem comer. Sem comer. Eu não tenho o hábito de comer de manhã. 
P: Que horas você sai de casa? 
C: Levo em media meia hora para me arrumar. Se eu acordo 8h30, 9h 

eu tô saindo. 
C: 9h você sai de casa. Então, aqui você sai em jejum, certo? 
C: Sim. 
P: E você as vezes toma um café? 
C: As vezes. 
P: Nessa caso seria um Nespresso, né? 
C: Sim. 
P: Ai 9h você saiu de casa, que horas vc chega no trabalho? 
C: 9h30. 
P: 9h30 você chega no trabalho. Ai você chega lá, você come alguma 

coisa? 
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C: Eu fico em jejum até a hora do almoço. 
P: Tá, vc fica em jejum até... que horas você vai comer? 
C: 12h30 
P: Tá. 12h30 você come. E você não sente fome? 
C: É engraçado. 
P: Você se distrai? Você não come nenhuma banana? 
C: Eu me distraio. Então, de vez em quando eu como uma banana antes 

de sair de casa, mas não é sempre. Na maioria das vezes eu tô em jejum 
mesmo. E eu acho que eu acostumei. Antes eu sentia muita fome, deu meio 
dia eu precisava ir almoçar. Hoje não. Hoje em dia eu almoço 12h30, 12h40. 

P: E aqui entre 9h30 e 12h30 você toma alguma café nesse intervalo? 
C: Não. Eu não tomo café de barriga vazia. Apesar de eu não ter gastrite 

nem nada eu evito tomar. 
P: E você almoça o que, assim? O que normalmente você come? 
C: Eu sou simples, assim. Eu sempre pego o meu alface, mais alguma 

coisa. 
P: Salada? 
C: Um brócolis, uma saladinha, arroz integral, feijão. E uma proteína. 

Um frango, uma carne. 
P: Fritura, essas coisas? 
C: Não. Não como. 
P: Mas você se priva dia de semana ou você não é muito chegado? 
C: Não sou muito chegado.  
P: E doce, assim, sobremesa? 
C: Durante a semana não. Sinto vontade zero. Final de semana eu acho 

que eu sou muito mais influenciado pela namorada que ama o doce, eu acabo 
comendo também, mas por mim eu não comeria. Eu sou muito mais ligado ao 
paladar salgado, assim, do que o doce. 

P: Tá. Então você almoço, ai aqui você volta pro trabalho. Você treina, 
alguma coisa, na hora do almoço? 

C: Não. 
P: Ai que horas você volta a comer? 
C: Umas 5h eu tô sentindo meio a fome. 
P: Ai você come o que, um lanche? 
C: Eu desço na lanchonete do trabalho ali e eu como ou um iogurte com 

granola ou um pão de queijo integral ou um lanche de peito de peru com queijo 
branco. Algo sempre um pouco mais leve. 

P: Então as 5h você toma um lanche. 
C: Entre 5h e 6h. 
P: Entre 5h e 6h vc toma um lanche que pode ser um iogurte ou um 

lanche assim leve. Alguma coisa leve. Perfeito. Ai depois, que horas que você 
sai do trabalho? 

C: Umas 6h30, 7h. 
P: Ai você vai pra faculdade? 
C: Esse semestre não vou todos os dias. Eu vou poucas vezes, mas 

nos últimos 3 anos e meio eu sempre saia do trabalho e ia direto pra faculdade. 
P: Tá. Ai Faculdade, PUC, né, que você falou? 
C: PUC. 
P: Ai aqui você, quando você vai para a faculdade você come lá? 
C: Normalmente no intervalo que é umas 9h. 
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P: Ai você se alimenta o que? 
C: Maioria das vezes é uma tapioca. 
P: Alguma coisa para tapar mesmo a fome, literalmente? 
C: Exato. 
P: E toma algum café nesse período aqui? 
C: Não. É uma coisa que eu evito. Até por não acordar tão cedo, eu não 

durmo cedo. Então eu evito tomar mais cafeína após as 4h da tarde. Eu sempre 
me primo. Eu não tomo. Não tomo porque eu sei que vou demorar pra dormir. 

P: E você falou que você gosta do gosto do café né? O café sem a 
cafeína a noite farias sentido pra ti? 

C: Talvez, mas eu nunca tomei. Eu tenho a impressão de que, pelo fato 
de eu estar tomando café, mesmo sem ter a cafeína, psicologicamente eu vou 
me sentir assim. Ai eu acabo não tomando. 

P: Ai, aqui as 9h você come uma tapioca e você sai da faculdade, o que, 
11h? 

C: 10h30. 
P: Ai você sai da faculdade 10h30 ai você vai pra casa? 
C: Isso. 
P: Que horas você dorme? Você come alguma coisa aqui quando você 

chega? 
C: Dificilmente. As vezes eu belisco alguma coisa. 
P: Mas não janta? 
C: Não. Não janto. Ai vou dormir 12h30, 1h da manhã. 
P: Mais ou menos, né? 12h, 1h você dorme? 
C: 1h. Meia noite eu não durmo. 1h. 
P: 1h com certeza você dorme? 
C: Sim. 
P: Então, assim, aqui mais ou menos tem esse café ai de manhã, né? 

Aqui tem ou não tem. E aqui, assim, tem algum café a tarde? Que horas mais 
ou menos que você toma café? 

C: O café ai entra após o almoço. 
P: Lá pra 1h30? 
C: 1h30. 1h30 da tarde tô tomando o meu café. 
P: Aonde? 
C: Na maquininha do trabalho. Se eu tiver cansado, não é sempre, pode 

colocar ai 60% da vezes, eu tomo café lá pelas 15h30, 16h. 
P: Ai maquininha também? 
C: Maquininha também. Apesar de que eu tenho nespresso no trabalho 

e acabo optando por ele. 
P: Você tem opção que você tem que levar a capsula é isso? 
C: Tenho que comprar a capsula. 
P: Eles vendem lá ou você quem leva? 
C: Vendem. 
P: Vamos falar assim, um pouco do que que você acha que o café 

evoluiu de quando você era pequeno até agora, assim. Você acha que o café 
mudou? Existem coisas novas do café? 

C: Difícil falar porque acho que quando eu me dei conta de que eu gosto, 
eu já estava inserido nesse mundo de cápsulas e várias opções. Eu acho que 
eu não peguei essa transição e eu nem sei como era antes. Acho que era só 
o café espresso ali na padaria alguma coisa do tipo. 
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P: O coado, filtrado? 
C: O coado, é. Mas eu não peguei essa transição. Quando eu peguei 

gosto, eu peguei muito gosto pelo café quando eu comecei a trabalhar. 
Inevitável. 

P: É um hábito pra te deixar acordado ali, produtivo. E como você 
imagina o café quando seus filhos tiverem a sua idade, assim? Como que as 
empresas de café vão estar, vão fazer de novidades de café? 

C: Eu sei que por um certo tempo teve um investimento, talvez, muito 
forte em produzir as máquinas de café. E eu sei que hoje o foco mudou para 
mais tipos de capsulas, sabores, enfim. Eu acho que isso só tende a evoluir. 

P: Então, mais opções? 
C: É, mais opções. Sair um pouco do mercado da patente da 

maquininha, do jeito da capsula para experiência do cliente mesmo. Então 
você vai ter muito mais opções. Muito mais tipos, enfim. Acho que caminha 
para esse sentido assim. Agradar diversos públicos. 

P: Então, é nesse sentido de sortimento, né? Opções, mas sempre 
dentro do universo do café ali e você acha que a capsula é o futuro assim?  

C: Sim. 
P: E o cafézinho filtrado, ali, que o pessoal toma? 
C: Mas eu sei que evoluiu também bastante o gosto pelo café em si. 

Então, essas casas de café, eu não vou lembrar o nome agora. 
P: Coffee Lab. 
C: Coffee Lab. É esse ai. Então eu sei que existe esse... 
P: Essa tendência? 
C: Esse segmento que ta crescendo também. 
P: E que isso não tinha? Não tinha antes? 
C: Eu acho que não tinha. Eu não posso afirmar. 
P: Então essas casas entorno do café, do ritual do café. 
C: Isso. Que é um pouco mais tradicional. 
P: Vai mais pro filtrado, né? Não tem capsula. 
C: Você passa lá um tempo, você vai lá pra conversar. 
P: Porque a capsula é igual, né? 
C: Exato. Sai um pouco do espresso. Eu sei que tem a linha do espresso 

e também tem a linha do pessoal que... 
P: Do filtrado e tal? 
C: É. Que sente prazer. 
P: É contemporâneo, mas é tradicional, né? 
C: É. 
P: Então vamos retomar aqui um pouco os hábitos saudáveis. Vou falar 

aqui alguns alimentos aqui, bebidas e você me diz se você acha saudável ou 
não. O vinho ´pe saudável? 

C: Sempre se ouve falar que uma tacinha de vinho por dia faz bem pro 
coração. Eu acho que sim. Acho que tudo que você faz sem excesso não te 
faz mal, assim. 

P: Você é do time do balanceado, né? 
C: É. acho que sempre... 
P: Equilíbrio? 
C: É. Eu sou mais essa linha. 
P: Suco de Laranja é saudável? 
C: Acho que sim. Acredito que sim. 
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P: O de caixinha é saudável? 
C: Eu sempre opto pelo natural, mas é que tudo é muito meio 

industrializado então vc não tem muito controle ali. A quantidade de açúcar, 
enfim, conservantes. Eu sei que tem marcas que tentam vender a imagem de 
saudável, mas que no fundo no fundo ... 

P: Tipo o que? Você lembra de alguma, assim? 
C: Ah, eu sou ruim de nome, mas tem o... me ajuda. 
P: Del Valle? 
C: Não. Não é o Del Valle. Caixinha bonitinha? 
P: Suco do bem? 
C: Suco do bem. Eu sei que no fundo não é tão suco do bem assim, 

sabe? Mas eu sei que é uma tendência sempre a embalagem... É uma nova 
tendência. Então a embalagem mais bonitinha, rola todo um marketing por traz, 
mas que no fundo no fundo é o mesmo da Del Valle. Eu acho. É que é difícil 
afirmar mas acho que é mais ou menos isso. 

P: É muito essa coisa de trazer uma percepção. Mas o produto em si 
não entrega tudo isso. 

C: É. Acho que sim. 
P: Perfeito. E o café, você acha que o café é saudável? 
C: De novo, em excesso não. Mas eu acho sim que faz bem. Apesar de 

ter a cafeína que é viciante, enfim, tudo mais que é um estimulante, mas que 
é saudável. Acho que é saudável sim. 

P: Tá, que que te faz percebe-lo dessa forma assim: Você falou que a 
cafeína é uma coisa que te faz não percebe-lo como saudável. Que que te faz, 
quais são os aspectos que ele tem que te faz percebe-lo como saudável? 

C: A dependência. Eu sei que hoje eu sempre tomo um café ali depois 
do almoço, talvez nem tanto por necessidade, mas talvez pelo hábito. 

P: Mas isso, a dependência é uma coisa ruim, né?  
C: Sim. 
P: Mas você comentou que café tende a ser saudável. Ou não? Eu 

entendi que vc tinha falando que o café tende a ser saudável. 
C: Eu acho que sim. Eu não sei as propriedades 
P: Não. Eu digo assim, quando você pensa no café você falou que 

procura ser balanceado. O café ele te ajuda a ser balanceado ou ele te ajuda 
a ser desbalanceado? Se você pudesse escolher a caixinha assim de coisas 
que você faz que te desequilibram em relação a saúde. Coisas que te 
equilibram. 

C: Eu não coloco o café na caixinha de desequilíbrio. 
P: Ele é mais um aliado ele é mais um positivo assim? Ele te ajuda mais 

do que te atrapalha? 
C: Isso. No meu caso, mas eu sei que tem pessoas que tomam 5, 6 

cafés por dia e que isso faz super mal. Porque é em excesso. 
P: Tá. E quais benefícios para a saúde assim, você acha que ele tem? 

Se você pudesse, você falou que vc não conhece as propriedades e que não 
sabemos aqui se tem. Você já se pegou lendo, alguém já te falou alguma coisa 
que você guardou além da energia, da cafeína e tudo mais/ 

C: Não. Tem esse lado de ser uma substância altamente viciante que é 
a cafeína, mas nada além disso, assim. Acho que eu nunca fui muito a fundo 
também. 
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P: Também não era relevante para você saber. Você gosta do café e tá 
bom. 

C: Gosto. Me faz bem., 
P: Eu vou falar algumas frases aqui para você que tem a ver com alguns 

possíveis benefícios relativos ao café, tá? Ai você vai me dizer se você acha 
que é verdadeiro ou falso, tá? O prazer de beber café traz benefícios a saúde. 
É verdadeiro ou falso? 

C: O prazer de beber café traz benefícios a saúde. O prazer acho que é 
verdadeiro. 

P: Verdadeiro? 
C: O prazer, sim. 
P: E  o benefício a saúde? 
C: Sim. Eu concordo. Se o benefício está atrelado ao prazer de tomar, 

eu acredito que é verdadeiro. 
P: Sim. Ou seja, você sentir o prazer, isso te faz bem. 
C: Se você toma por necessidade, eu acho que te faz mal. 
P: O café é um energético natural. 
C: Verdadeiro. 
P: O que que você acha que é verdadeiro? 
C: Porque a cafeína já está dentro do grão, ali. Eu nao sei, mas acho 

que naturalmente já é uma substancia... 
P: É diferente de um Red Bull, por exemplo? 
C: Que é artificial. É a cafeína que vem do café que eles que colocam e 

injetam, sei lá. É manipulado. 
P: O café contribui para a prática de esportes. 
C: Acredito que sim é verdadeiro.  
P: Por que que você acha? 
C: Talvez te der aquele animo, por exemplo, eu não tenho o habito de 

praticar atividade física pela manhã. 
P: Quando que você treina? Você falou que você joga futebol, alguma 

coisa, mais final de semana? 
C: Não. Futebol eu jogo a noite, durante a semana. 
P: De vez em quando tem umas peladinhas a noite? 
C: É fixo, né.  
P: É fixo, 1 vez por semana? 
C: O futebol 1 vez por semana de noite. De final de semana é sábado 

de manhã. 
P: Deixa eu só colocar aqui no relógio, na sua rotina, posso colocar um 

futebol aqui a noite? 
C: Pode. Que é as 10h30 da noite. 
P: Então as 10h30 você vai jogar futebol. 
C: É. Um dia da semana. E um dia na semana, que é no caso sábado é 

as 10h da manhã. Por exemplo, se você quiser acrescentar, ultimamente eu 
não estou com o hábito de correr, mas se eu for correr, eu vou correr a noite. 

P: Também. Então tem o futebol e a corrida. 
C: Pós trabalho. 
P: Tá. Então depois do trabalho quando você não tem que ir para a 

Faculdade. 
C: Isso. Eu sempre opto pela atividade física noturna. 
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P: Então você faz atividade física a noite e antes da atividade física você 
toma algum café alguma coisa? Você se alimenta? 

C: Eu me alimento. Não tomo café. 
P: Aqui é corrida, né? 
C: Sim. 
P: Então você falou que é verdadeiro que ajuda na prática de esportes 

pelo ânimo, né? 
C: Acho que sim. 
P: Tá. O café contribui para a memória e concentração. 
C: Sim.  
P: Sim? Ok. O café contém antioxidantes que reduzem o risco de 

doenças. 
C: Sim. Eu sei que o café é básico. Tem o PH básico. Então, acho que 

é antioxidante. 
P: Faz sentido? 
C: Sim. 
P: Mas, assim, você nunca pararia para pensar nisso, assim? Eu falei ai 

você falou ah, faz sentido, mas não... você não iria elaborar isso dai por você 
estar bebendo café? 

C: Não. 
P: Tá. O café contribui para a saúde do coração. 
C: Eu acho que eu discordo. 
P: Discorda? Falso? Por que? 
C: Porque eu sei que não é aconselhável, por exemplo, quem tem um 

problema cardíaco, assim, abusar do café. Porque vai aumentar a frequência 
cardíaca. Enfim, eu sei que não é aconselhável. 

P: Então não faz sentido? 
C: Não. 
P: O café reduz o risco de diabetes tipo 2 e mal de Parkinson. 
C: Não sei afirmar. Acho que. Qual que é? Mal de Parkinson e... 
P: Diabetes e mal de Parkinson. 
C: Faz bem ou faz mal? 
P: Se é verdadeiro ou falso, assim? Se isso contribui... Reduz o risco... 

O café reduz o risco de diabetes tipo 2 e mal de Parkinson.  
C: Acho que é falso. Porque o hábito de tomar café vem junto de 

acrescentar açúcar, acrescentar adoçante, enfim. Tem um a mais alí no hábito 
de tomar o café que pode contribuir, por exemplo para uma diabetes. Enfim, 
eu acho que é falso. 

P: Tá. Você acha que é falso. Não, tudo bem, não tem resposta certa 
aqui não. Deixa eu só ver se eu não esqueci de nenhum. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7. Tá certo. Tá, então dito tudo isso, se você soubesse, né, que o café possui 
benefícios para a saúde, né? Isso faria você aumentar o consumo do café, ou 
seja, se tivesse um café que , como você comentou dos antioxidantes, né, que 
tivessem antioxidantes ou que te ajudasse a performar mais ainda no esporte, 
você consumiria mais café? 

C: Talvez por um tempo limitado. Não sei, pensando na cabeça de um 
atleta de alta performance. Num período de treinamento pré prova, talvez eu 
usasse o café. 

P: Mas não mais constantemente? 
C: É. 
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P: Mas pro exercício sim? 
C: Ahã. Talvez sim, mas eu sei que por tempo limitado. Eu me policiaria 

nesse sentido. 
P: Pra não ficar viciado, como você falou. Qual desses benefícios assim 

se eu pedisse para você ranquear de o maior pro menor dos benefícios que eu 
li aqui, dos possíveis benefícios, do que você acredita mais ou que tem mais 
relevância pra você e do que você acredita menos, tá? Eu vou passar aqui a 
listinha pra você. Eu vou escrever aqui porque esse roteiro não tá limpo, mas 
eu vou escrever aqui pra você as palavras chaves pra você lembrar. O café é 
um energético natural. O café contribui pra memória e concentração. Café 
contribui pra saúde do coração. Reduz o risco de diabete, certo? E mal de 
Parkinson. Ajuda na prática de esporte. Seis, contém antioxidantes que inibem 
o risco de doenças. Espero que você entenda a minha letra. E tem um último 
aqui que é o prazer de beber café. 

C: E qual que é a ordem? 
P: Eu vou fazer pra você. Então aqui, de 1 a 7, só pra você ter mais ou 

menos uma memória aqui. De 1 a 7 qual que você acha desses aqui, qual que 
é o que você mais acredita, qual o mais verdadeiro, qual o mais legitimo que 
você acha que você pode atribuir ao café?  

C: Por na ordem? 
P: É, de 1 a 7. 
C: 1, 2, 6. 
P: 1, 2, 6. Deixa ler pra pegar no áudio. Primeiro é o energético natural. 

Segundo é memória e concentração. O terceiro é contem antioxidante, que 
você falou que é neutro? 

C: Ele tem um PH mais básico. O 7 é o quatro na minha lista. 
P: 7 é o prazer de beber café, é o quarto. Ai vai sobrar saúde do coração, 

reduz o risco de diabetes mal de Parkinson, ajuda na pratica de esportes. 
C: Ajuda na pratica de esportes é o quinto. 
P: Saúde do coração 6 e por último diabete. Perfeito, Caio, acho que tá 

super check. Passou rápido, né? 
C: foi rápido. 
P: Super te agradeço. 
 
Caso 5: Diego 
Data da entrevista: 09/11/2017 
 
P: Oi Diego, eu queria primeiro agradecer você por ter vindo até aqui. 

Então muito obrigado por você ter dado esse tempo pra gente conversar. Eu 
queria que você me contasse um pouco de você. Como você é, como você se 
descreve, como é sua família, onde você mora, o que você faz, me conta um 
pouco de quem é o Diego. 

D: Acho que é sempre difícil falar da gente, mas, bom, por enquanto sou 
estudante, já de saco cheio da faculdade, querendo me mandar logo pro 
mercado de trabalho. Principalmente pelo fato que eu estudo de manhã ainda, 
que na ESPM eles funcionam são 2 anos obrigatoriamente de manhã e 2 anos 
obrigatoriamente a noite. E ai eu fiz 2 anos de engenharia antes, acabei saindo 
por n motivos e ai comecei tudo de novo, né. Minha família é bem tradicional. 
Moro com minha mão, com meu pai, com minha irmã e uma cachorra. Meu pai 
é empresário e minha mão dona de casa. Acho que mais tradicional do que 



139 

 

isso impossível, pelo menos o que a galera julga. E, não sei, eu tô cansado da 
rotina de ficar em casa, tô querendo logo me mandar para fora, pegar a noite 
e procurar emprego, vê se eu consigo me mudar talvez. 

P: Quantos anos você tem? 
D: 21. 
P: E você faz administração. O que você está achando do curso? Você 

mudou, né? Começou na engenharia e mudou. E ai? 
D: Engenharia é, primeiramente, é um curso de quem realmente gosta 

realmente de número porque você vai se afogar em matemática. Bem nesse 
viés. E ai eu já vi logo de cara que eu não ia conseguir dar certo, mas tentei 
mais um ano porque meu pai gostaria que eu fizesse engenharia, mas 
realmente eu olhei para a cara dele e falei, não dá mais. Depois que eu sai eu 
escolhi administração e na ESPM principalmente por causa do marketing, 
primeiramente por causa disso e depois que você entra na faculdade você vê 
que marketing não é tudo aquilo que você pensava. Que tem outras 300 mil 
coisas que compõe tudo aquilo e vai entendendo melhor. eu acho que dentro 
de adm. tem algumas matérias que são relevantes, pelo menos para as áreas 
que eu tenho de atuação hoje, que eu faço um festa com algum outros amigos. 
Uma festa de Techno. E basicamente eu uso bastante coisa da faculdade. 
Desde coisa de pesquisa de focus group de mercado até estratégia de venda, 
estratégia de marketing, coisa mais online que seria um facebook essas coisas 
de, não é bem programação, tem um nome específico, Social Media em geral. 
E ai a gente usa bastante até, mas eu ainda acho que tem algumas matérias 
muito organizacionais, para empresas mais quadradinhas. Tipo, a área ainda 
que eu ainda tenho ou que talvez tenha o meu futuro não abrange isso e eu 
acho que, sei lá, as vezes me falta interesse e eu acabo pegando bode da 
matéria. Mas no geral estou gostando do curso. Estou aprendendo bastante 
coisa com ele. 

P: E me conta um pouco do seu dia a dia, como que é a sua rotina, o 
que que você faz geralmente? 

D: Eu acordo cedo para ir para a faculdade. De manhã, umas 5h50 já 
toca o primeiro despertador, vou levantar umas 6h10 por preguiça, obvio. Já 
até atrasado. Tomo um banho, nem como nada e já vou direto pra faculdade. 
E normalmente quando eu chegar lá eu passo na cantina, compro um café, um 
salgado e subo pra sala. Acho bom falar por causa do café. O que é verdade, 
tomo todos os dias uns 3, por ai. Mas é basicamente isso, depois que eu saio 
da faculdade, em torno de 1h, as vezes eu fico a tarde para fazer alguns 
trabalhos para dar uma adiantada e depois eu já volto para casa e fico 
adiantando o que eu tenho que fazer de trabalho e consolidando isso com as 
coisas da festa que eu te falei que eu faço. 

P: Essa festa acontece de quanto em quanto tempo? 
D: Ela acontecia em um tempo mais esporádico. Agora a gente já está 

crescendo, pegando mais uma força no mercado, a gente está fazendo festa 
mensalmente praticamente. De um mês e 15 dias ai. 45 dias de uma festa pra 
outra. 

P: E é sempre no mesmo lugar? 
D: Não. A gente normalmente faz em galpões abandonados ou que 

estão pra aluguel. É que é assim, antes era mais fácil fazer porque tinham 
menos legislações sobre. Podia fazer uma festa sem alvará sem muitas 
consequências. Hoje eu posso ir preso. E apara tirar os alvarás você precisa 
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de vários requisitos da prefeitura e dos bombeiros e dos médicos. Por exemplo, 
evacuação, a primeira festa que a gente fez foi num galpão que tinham 3 
andarem com uma escada desse tamanho e a festa era no 3 andar. Se der 
uma merda, todo mundo morreu. Não tem como vazar. A primeira e segunda 
foram sem alvará até que a polícia parou a festa e a gente resolveu mudar. Ai 
você tem uma restrição muito grande de galpão porque você precisa de 2 
saídas e de 2 entradas. Então ele precisa ser de esquina e dar para duas ruas. 
Para você ter um ponto de acesso e evacuação de pessoas a mais do que a 
entrada original do evento. E para bombeiro você precisa de um espaço grande 
para colocar umas 1000 pessoas mais ou menos que é o que a gente leva por 
edição, uma média. E basicamente é isso. Mais difícil é achar um lugar, mas a 
gente sempre acha na Mooca tem bastante galpão. Pari. Brás. E vai mudando. 
Já foi uns 4 ou 5 diferentes. Está indo para a 8 edição da festa. 

P: E final de semana o que você faz? 
D: Festas. Festa no geral. Bastante inclusive. Quando não, ou fico em 

SP de boa, o que é difícil ou vou para a praia. Prefiro. Já que é para ficar aqui 
sem fazer nada, desce para a praia. 

P: Legal. E para o futuro. O que você imagina? Quais são os seus planos 
para o futuro? O que você espera pra frente? 

D: Em princípio eu gostaria de seguir no ramo. Não sei se tipo continuar 
fazendo uma festa independente ou realmente entrar numa produtora maior e 
aí partir pra uma coisa mais profissional e tal, mais estruturada no geral, ou 
começar a minha mesmo porque nessa são 2 amigos que foram os 
idealizadores ai eu entrei como promoter já na primeira edição e ai com o 
tempo fui crescendo, criando espaço e faço toda a parte coordenador dos 
promoters, RH da galera que vai entrando e saindo, faço um poquinho de tudo. 
Desde produção do evento no dia até desmontagem. Já fui buscar artista em 
aeroporto. 

P: Então para frente você espera seguir em festa? 
D: É o plano. Não sei se festa. Mas em evento no geral. 
P: Na da corporação? 
D: Talvez quem sabe um dia dar uma passada. Até porque você tem 

grandes empresas hoje que fazem isso.  
P: Mais ainda no ramo de eventos? 
D: É. Comparado com outras empresas, por exemplo, comparar a 3 

corações com essa, uma corporação muito maior, com muito mais 
funcionários, muito mais estruturada, organizada. Uma festa, obvio, um pouco 
mais informal e tende para esse lado, mas tem bastante empresas fazendo 
coisas bastante legal. Por exemplo, a Plus talent fez o tomorrowland Brasil. 
Festival de nome na europa, trazer isso pra cá, toda estrutura, 12 palcos, um 
monte de artista. Tem que organizar sempre planejamento. 

P: E pensando assim nos veículos de comunicação que você usa, que 
você vê, onde você costuma buscar informações sobre as coisas que estão 
acontecendo? 

D: Desse meio você diz? 
P: Não. De tudo. 
D: Ah, Internet. 
P: O que na Internet? 
D: Primeiramente o google pra gente já achar um caminho melhor ai no 

meio. Acho que depende do que você está querendo achar. Tem sites que são 
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mais enviesados por certos assuntos e acho que a partir do google dá pra 
chegar a bastante coisa. facebook também. 

P: TV você vê? 
D: Pouco. Mais série e tipo canais pagos. Mais canal fechado do que 

aberto. 
P: Rede social tem facebook, tem mais alguma? 
D: Facebook, Intagram, Snap. 
P: E você posta bastante, interage? 
D: Não, Não sou muito de postar minha vida pessoal. Mais coisas a ver 

com trabalho. Uma foto ou outra. 
P: Ai você usa eles como uma ferramenta de pesquisa? 
D: Um pouco. Não existe como a gente contratar uma empresa para 

contatar um cara que foi numa festa em um dia X. É até difícil achar esse cara 
depois. Mas os que a gente conhece a gente vai atrás e pergunta. Vê em outra 
festa e começa a conversar e pega um feedback ali no boca a boca e a partir 
disso você vai tomando rumo do que você ouvi. Por exemplo, muitas pessoas 
reclamaram que tinha pouco banheiro na festa, isso foi uma reclamação que a 
gente constatou até eu quando cheguei também olhei e realmente tinham 
poucos, até reclamei com os caras, eu falei não dá para errar nisso, a gente 
não está fazendo a primeira festa. eles concordaram, mas como o budget 
estava curto a gente teve que cortar dinheiro de algum lugar. Ai a galera vai 
reclamando e você escuta. Então se 20 pessoas falaram isso você tem uma 
referência ai que realmente teve um erro e esse erro precisa ser concertado. 
Independente de qual seja. 

P: E informação, notícias mesmo, você usa. 
D: Internet também. Ai vai no UOL da vida, Folha, pesquisa e se vira 

para aprender e saber o que tá ai. 
P: Você costuma olhar bastante as redes sociais? 
D: Bastante. E ainda mais que eu trabalho como chefe de promoção eu 

preciso analisar o trabalho dos outros então eu fico meio full time no facebook. 
P: Vamos falar um pouco agora em relação a sua saúde. Você se sente 

saudável? 
D: Não. 
P: Por que não? 
D: Vendo a onda saudável, vegana, bonitinha que a galera entra, eu 

realmente não me vejo saudável. Eu tenho alguns costumes ruins. Eu tomo 
bastante café durante o dia. 

P: E isso é ruim? 
D: Não é uma coisa tão saudável assim. 
P: Por que você acha? 
D: Eu já li alguns estudos dizendo isso, mas eu também não tenho muito 

certeza para afirmar que o café faz mal. Mas eu também sou fumante já há 
alguns anos. Então, também é um péssimo hábito. Exercícios umas 
caminhadas ai perdidas na vida, mas esporte, jogar bola de domingo já é 
grande coisa. Não malho, não tenho um atividade regular e alimentação é mio 
o que tem as vezes na faculdade. Se tiver pra comer a gente come um lanche. 
Se é pra comer porcaria, come uma porcaria. Se é pra comer comida, sei lá, 
salada, arroz, feijão, bife, normal eu como isso ai também. Mas não tem uma 
dieta que eu sigo, alguma atividade física regular. Então, não me sinto 
saudável. 
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P: Você vê algum problema a longo prazo por você ser assim? 
D: A longo prazo sim. Atualmente não. 
P: Atualmente alguma coisa te preocupa? 
D: Não. Hoje eu não tenho nenhum problema de saúde pra te falar. Tipo, 

meu pulmão dói, meu rim dói. Não dói. Tô bem. Mais pra frente eu tenho plena 
noção que isso pode trazer. Esse life style pode trazer uma consequência não 
tão positiva. 

P: Pensando nos seus alimentos, o que você costuma comer? 
D: Como eu te falei. Meio que depende do que eu tô fazendo do que 

tem, mas normalmente em casa e comida é meio básica arroz feijão e alguma 
proteína. Seja frango, carne, uma carne moída, algum tipo, um peixinho. As 
vezes minha mãe faz massa mais a noite, o que também não é saudável comer 
carboidrato a noite. E não é que eu como muita besteira, sei lá, vou no 
Mcdonalds 2 vezes ao dia, mas também não sou saudável. Não como um 
pratão de salada cheia de legumes e verduras, com variedade. Não. É tipo o 
básico e é isso. 

P: Você falou da onda vegana. 
D: Eu tenho uns amigos que são. 
P: Você acha que eles são saudáveis por serem veganos? Por que você 

acha que eles viraram veganos? 
D: A priore o argumento do vegano que eles usam é pela crueldade 

animal que a gente tem com o processo de matadouros até o que eles chamam 
de estupro com a vaca por causa quando você tira o leite da vaca, você 
ordenha. E eles acham que não é certo, tipo, essa escravidão animal que a 
gente usa pra obter alimentos sendo que você pode comer de outras fontes. 
Ai eles tem N argumentos que, sei lá, para plantar uma plantação de batata 
você usa 100 litros de água. Para você ter o mesmo número de coisas em 
gado você usa 100 mil litros de água. Então é uma diferença ecologicamente 
falando que faz sentido você colocar e ponderar isso. Agora eu não sei se eu 
conseguiria passar o resto da minha vida comendo vegetal, fruta e outras 
coisas que não vem do animal. 

P: E você acha que eles são mais saudáveis por isso? 
D: Tendem a ser pelo menos em alimentação, né. Tipo, o vegano que 

realmente consegue comer em variedade e está disposto a pagar por isso, 
porque comida vegana é mais cara do que a comida tradicional digamos assim, 
acho que sim. A longo prazo. 

P: Na sua casa, você a sua mãe, a sua irmã, seu pai, eles têm um hábito 
saudável? eles procuram se preocupar com alimentação? 

D: Minha mãe mais. Ela luta com a balança já faz um belo tempo. Coisa 
que ela acha que tem que emagrecer. Então ela quem impõe isso pra ela. Acho 
que é bem isso. Se você impõe alguma coisa, se ela acha que está acima do 
peso e isso está incomodando, então você tem que realmente mudar o rumo 
do que você tá fazendo. Agora, se você tá bem com você mesmo, ok. Mas meu 
pai faz um pouco mais de atividade do que eu. Não agora que ele tá 
machucado, mas ele jogava tênis 2 vezes por semana e fazia pilates também. 
E minha mãe vai direto na academia, anda no CERETE, é mais preocupada. 

P: Você acha que esses alimentos que você ingere que não são 
saudáveis, que tipo de problema que você pode ter no futuro por causa desses 
alimentos que você ingere? Você acha que tem algum ou não? 
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D: Talvez tenha problema, não sei exatamente falar, apontar é esse. 
Acho que alguns problemas podem vir devido uma alimentação ruim. Sei lá, 
uma veia entupida, que pode causar um AVC, infarto, alguma coisa desse tipo. 
Não sei. 

P: Você já teve algum problema, mal estar, por causa de alimentação 
mesmo? 

D: Ah, só quando exagera na comida, bebida e fica um pouco zoado do 
estômago, mas nada que um estomazil também não resolva. 

P: Mais por excesso e não por má alimentação? 
D: Má alimentação não, mas intoxicação alimentar. Já tive uma vez que 

fiquei zoado por causa de comida, mas não sei se foi por causa da comida 
especifico. Era churrasco, uma coisa que todo mundo come normal, mas eu 
realmente fiquei 1 semana zoado, quase internado. Ai a mulher falou, é 
infecção, não sabe da onde saiu, mas alguma coisa que eu comi devia estar 
estragado então. 

P: Então sua alimentação te preocupa hoje? 
D: Sinceramente, não. 
P: Você não acha que ela pode te levar a algum problema a longo 

prazo? 
D: Acho que talvez possa levar, mas é aquela história que você aceita 

e assume os riscos. Beleza. 
P: Tá tudo bem? 
D: Troca de Prazeres, né. 
P: Se você pudesse mudar alguma coisa na sua alimentação você 

mudaria? 
D: Talvez acho que eu mudaria. Tentaria entrar em algum estilo de 

regime meio a base de marmita. Como eu fico bastante na faculdade e tenho 
que comer umas tranqueiras as vezes, eu poderia juntar o último ao agradável 
de trazer comida de casa e não gastar vs. comer e também comer mais 
saudável a partir disso. Ai eu selecionaria o que eu tô comendo todos os dias. 

P: Por que a comida de casa é mais saudável? 
D: É. O problema é colocar isso em prática. De fazer as marmitas um 

dia antes. 
P: É difícil? 
D: Eu esqueço, fico com preguiça ou não faço. Só não sai a marmita. 
P: Você acha que a alimentação ela pode influenciar no seu bem estar, 

na sua saúde em qual sentido? 
D: Acho que sim, mas é aquilo que eu te falei. Acho que você está bem 

consigo mesmo independente do que você come ou não, acho que isso é mais 
acima de outras coisas. Mas eu já vi bastante, por exemplo, esse meu amigo 
que é vegano ele fala, quando ele não come carne ele sente muito melhor 
fisicamente, mentalmente do que quando ele começa ingerir de novo. Porque 
ele já teve umas recaídas. Aniversário dele ele ficou muito louco no churrasco 
porque ele fez um churrasco de aniversário. Ele é o único amigo vegano da 
turma e ai ele falou, ah gente eu como berinjela na brasa, mas vocês comem 
carne. Ai uma hora acabou os vegetais e ele comeu um monte de carne. Ai ele 
passou mal. Eu ele fala: Me zoa. Depois de um certo tempo que você fica sem 
comer, sei lá, cai meio mal no estômago. Então eu imagino que deve ter 
alguma ligação. 

P: Então você acha comer mais saudável é mais difícil? 
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D: Sim. Acho que manter uma rotina de alimentação acho que é difícil. 
P: Você acha que é mais caro comer saudável? 
D: Depende. Normalmente não. Normalmente junk food ele é mais 

barato. Ou melhor, normalmente sim. Porque eu acho que junk food tende a 
ser mais barato que comidas naturais, orgânicas, essas coisas. Até se você for 
no supermercado, você comparando preço você consegue ver alguma 
diferença entre eles. Não sei se no somatório de uma alimentação mais 
saudável, comer nesse estilo de marmita sairia um pouco talvez mais barato 
do que você comprando um lanche, um almoço ali toda hora. Mas eu não sei. 
Talvez tenha. 

P: Mas é difícil você ter essa rotina? 
D: Sim. Eu acho difícil. Eu pelo menos não tenho. Eu sou complicado 

com rotina.  
P: É difícil imaginar você passando a ter uma alimentação saudável 

hoje? 
D: Se for uma transição assim meio imediata, sim. Algo com um tempo, 

acho que talvez. 
P: Dependeria só de você comprar alimentos saudáveis? É uma coisa 

que depende de você comprar, preparar. 
D: Primeiramente depende de mim querer mudar minha alimentação. Ai 

depois depende um pouco da minha mãe de também ajudar no cardápio de 
casa. Falar, olha, então corta a massa a noite, corta a fritura. 

P: É ela quem escolhe e faz, ela quem compra? 
D: Ela quem faz tudo. A gente só come. Chego em casa, a comida tá 

pronta e é isso. 
P: E fora de casa, quando você come? 
D: Ai vai pelo gosto, pelo que eu tô afim e comer e ai eu peço. Entre as 

opções também. 
P: Você procura informação sobre alimentos saudáveis, benefícios de 

alimentação? É uma coisa que você.. 
D: Pouco. Mais se eu vejo alguma coisa no feed de facebook do que eu 

mesmo indo atrás para procurar. Tipo, chegou, eu vi, assimilei a informação e 
OK. 

P: Não é uma coisa que você vai atrás pra saber? 
D: Não vou. 
P: Você leu sobre alguma informação de alimentos que podem reduzir 

o risco de doenças, que são bons? Ultimamente recebeu alguma coisa? 
D: Já vi. Mas na terra da internet cada vez fala uma coisa. Já li 300 

vezes que ovo faz mal, depois ovo é a cura do câncer, ai ovo faz mal de novo 
e ai ovo é bom. Sei lá, também não dá pra confiar em tudo que a gente lê sem 
ter uma base científica por traz. 

P: Tem algum lugar que você confiaria mais ou menos? 
D: Se tivesse algum instituto, eu não sei citar um especifico, mas algum 

que fosse renomado, que tivesse um tempo de mercado e não só tivesse essas 
coisas, mas como realmente cumprisse com essas coisas. 

P: A sua faculdade ela organiza algum tipo de palestra para dar 
informação sobre alimentação saudável, você já viu? 

D: As vezes, eu já vi. Depende. Quem faz, organiza as palestras é o CA 
e o DA, Centros e Diretórios acadêmicos. Ai depende de temas que estão em 
pauta. De que rola de galera querendo vir e falar. 
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P: Ultimamente eles fizeram alguma assim, esse ano? 
D: Esse ano não. Teve ano passado que teve uma semana saudável 

que foi do CA. Ai eles falaram de tudo. Desde prática do Yoga na sua vida até 
veganismo essas coisas. Então falou bastante coisa. 

P: Se você fosse atrás hoje, eu quero saber mais sobre alimentos 
saudáveis, quais benefícios que eles me trazem, tem algum lugar específico 
que você iria? Não tô falando só de internet, mas geral. Perguntar para alguém. 
Como seria. Onde você iria atrás? 

D: Talvez um nutricionista. Um nutricionista mesmo. Se eu tivesse 
realmente afim. 

P: Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre café. Quando eu 
falo café, o que vem na sua cabeça, pensamentos, sensações, imagem? 

D: Nespresso. de marca Nespresso. 
P: E sensação, pensamento, tipo café, o que que é o café para você? 
D: Para mim o café ele é bem parecido com o cigarro. Ele normalmente, 

não é que todos são assim, mas ele é aqueles 5 minutos que você tira do seu 
dia para dar um break. Você vai lá, vai tomar um café, vai fumar um cigarro, 
vai pensar na vida e vai torar 5 minutos das coisas que você está fazendo. 

P: Mais emocional? 
D: Um time para você digamos assim. Eu tenho essa sensação com 

café. Café e cigarro é uma coisa que combina bastante. Não sei se você fuma, 
mas quem é fumante todo mundo fala dessa ligação.  

P: E quais tipos de café que você conhece? 
D: Em casa a gente tem a nespresso e ai eles tem um portfólio enorme 

de café. Tem que eu saiba de tudo que é lugar do mundo. Forte, fraco, o 
portfólio dos caras é bem extenso. Mas de tipos de café, essas coisas eu não 
conheço muita coisa não. 

P: Na sua casa só o café da Nespresso que toma? 
D: De manhã a minha mãe faz café coado também, que meu pai gosta. 

Mas eu não sou muito fã. Mas ela faz café de coador, eu não sou muito fã 
porque eu gosto de tomar café sem açúcar e acho café de coador muito forte. 

P: Você acha que tem um café que é melhor que o outro? 
D: Diferenças de gostos assim com certeza. Uma principal diferença, 

por exemplo, do coado pro café espresso é a cremosidade que o café tem. No 
coado você não faz aquela espuma. Você faz uma espuma mais espessa. O 
outro é uma coisa mais densa, uma coisa mais cremosa mesmo acho que é a 
palavra. 

P: E o que que um bom café tem que ter para você? 
D: Amargor, um belo perfume, que café é cheiroso, eu pelo menos gosto 

bastante e muitos dizem que tomam café para ficar acordado, eu tomo mais 
porque eu gosto. Porque eu sinceramente não sinto muita diferença. Tipo, 
tanto um energético quanto um café acho que não me dá um ritmo a mais. Um 
gás. Tipo, vou tomar um café para acordar, não. Tanto que eu não tomo o de 
casa, saio sem comer nada e vou tomar na faculdade porque eu gosto. 

P: Uma coisa que você acha gostoso? 
D: É. De manhã é bem gostoso tomar café. 
P: Tem algum ponto negativo de café para você? 
D: Vem pouco. 
P: Tem alguma barreira, assim, que você diz: não eu tomaria mais café, 

mas eu não tomo por causa disso? 
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D: Então, porque ele não me pilha acho que ele me tira pouco o sono. 
Tipo, ele não deixa elétrico como tem gente que fala que tomar café, sei lá, 
parece que tomou droga, mas não é bem assim que funciona. Tipo, fico sem 
sono. Não é uma coisa que vai me animar, mas é uma coisa que talvez me 
dificulte para dormir. Então, depois da janta eu não tomo mais. Eu corto o café 
a tarde, é o último do dia. 

P: E em casa você costuma preparar na máquina? 
D: Sim. É rapidinho, né. O mesmo esquema que é você só abre, coloca 

cápsula, fecha e espera. Não tem segredo é muito simples. 
P: Para você como foi essa migração do café? 
D: Antes existia uma máquina daquelas que você colocava o grão, a 

água quente, ai ele triturava o grão e a máquina fazia o café. Era gostoso, era 
bem gostoso o café e u acho que é muito mais prático, né? Por mais que você 
também no outro não fazia nada, é muito simples. Você só coloca o negócio, 
fecha e espera ele sai. O outro você tinha que esperar triturar, esperar a água 
esquentar. Ai ele saia depois de , sei lá, demorava uns 5 minutos para fazer 
um café. Versus 2. Nem isso. 

P: Da questão de saudabilidade, você acha que um é melhor que o 
outro, o que é? 

D: Eu não tenho informação suficiente para responder essa pergunta. 
Acho que é a melhor resposta que eu posso dar. 

P: E de sabor? 
D: De sabor eu prefiro espresso, prefiro de máquina. 
P: Você acha que foi uma evolução positiva? 
D: Com certeza. 
P: E como você me imagina para frente, assim, para o futuro? 
D: Ah, já tem até capinha de celular que faz café, né? Umas portáteis. 

Eu acho que também já é too much. café é uma coisa que é tão fácil acesso, 
pelo menos aqui no Brasil, qualquer boteco que você entra, qualquer lugar que 
você vai os caras tem um café para te servir. Pode não ser o melhor café do 
mundo , mas você vai conseguir tomar um café. Nem que seja um cappuccino, 
um café com leite,. o que seja, mas uma hora você consegue e é fácil, não é 
difícil o acesso e ne é caro. 

P: Que marca de café que você costuma consumir. 
D: Nespresso, Saeco que a gente tinha a máquina, o que tem na 

faculdade que é meio refém as opções de lá, então é, sei lá, o do bar lá de 
cima que é no vermelho é aquele café bem de padaria mesmo que o cara abre 
uma torneirinha, eu acho que é café coado aquilo só que em grande escala e 
tem são das máquinas meio industriais eu não sei de que marca específico. 
Eu chuto que uma delas , tem duas, tem uma numa área nova e uma no seu 
João e ai eu acho que a da área nova é 3 corações. Eu posso estar enganado, 
mas eu não tenho certeza. 

P: Qual quantidade que você toma no dia, assim? 
D: Uns 3 máximo assim. 
P: Mas de qual tamanho? 
D: Uma xicrinha dessa assim, nada mais que isso. 
P: Ai todos os dias você toma uns 3 cafezinhos. 
D: Uns 2, 3 eu tomo. 
P: Eu vou mostrar para você aqui um relógio, ele é um relógio de 24 

horas na verdade, então aqui você tem as 24h do seu dia. E eu queria que 
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você me contasse mais ou menos ai eu vou anotando aqui como que é um dia 
normal, padrão seu. Que horas você acorda e o que você faz? 

D: Da 1h as 2h eu tô indo dormir. Eu acordo aqui, nossa realmente eu 
não durmo nada. 

P: Então esse tempo aqui você tá dormindo. 
D: Daqui até aqui é faculdade. 
P: Então, da 1h até as 6h você dorme. 
D: É, tem uma parte de trânsito, vai. Então das 6h as 7h é transito. 
P: Das 6h as 7h você está no caminho da faculdade. E das 7h até .... 
D: 1 da tarde. 
P: Então aqui entre você acordar umas 6h até você sair de casa o que 

que você faz aqui? 
D: Basicamente eu me troco e vou para a faculdade. 
P: Você não come nada? 
D: Nada. As vezes eu como uma torrada, tipo para não falar que eu sai 

de estômago totalmente vazio, mas eu não tenho muito o habito eu acordo um 
pouco enjoado. 

P: Ai você sai de casa mais ou menos que horas? 
D: Umas 6h30, 6h40 se não, eu já estou muito atrasado. 
P: Chega na faculdade 7h? 
D: 7h20 por ai. 
P: Ai você fica na faculdade até a 13h. Você come alguma coisa aqui 

nesse meio? 
D: Como. Normalmente ou nesse intervalo das 8h as 9h ou das 9h as 

11h. 
P: Umas 9h mais ou menos aqui? 
D: Sim. A não ser que eu acorde e no meio do caminho fique com muito 

fome ai já chego.. 
P: E o que que você come mais ou menos? 
D: Um salgado, normalmente um croissant, ou de 4 queijos ou de 

presunto e queijo, para você ver que é zero saudável, e um café ou um 
cappuccino, não sei, depende. 

P: E ai é de máquina? 
D: Sim, de máquina. 
P: E aqui você não come mais nada, vai até a 13h direto? 
D: Isso. Até a 13h que da 13h as 14h eu almoço. 
P: Ai você almoça onde, em casa? 
D: Depende. Se eu for para asa, almoço em casa, se não, almoço na 

faculdade ai eu fico até umas 18h, ai pode colocar, tipo das 13h até as 18h as 
vezes na faculdade. Não sei se conta. Bem regular a minha estadia a tarde. 

P: Você fica lá para fazer... 
D: É que eu prefiro fazer as coisas lá do que fazer em casa. Se eu for 

para casa eu durmo. 
P: E nesse seu almoço aqui o que que você come? Assim de comida. 

O que que compõe o seu prato? 
D: Suponhamos que eu realmente vou almoçar e não comer um lanche, 

um arroz, feijão, alguma mistura, tipo uma proteína no geral, sei lá, se é carne, 
frango ou peixe. Peixe não porque peixe não combina com arroz e feijão. Ou, 
sei lá, alguma massa. Massa com alguma proteína também. Eu só troco os 
carboidratos. 
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P: E você bebe alguma coisa junto com o almoço? 
D: Água.  
P: Só agua? 
D: Normalmente. Eu não sou muito fã de refrigerante. 
P: E ai quando você fica lá a tarde aqui, das 14h até umas 18h, você 

come alguma coisa aqui? 
D: Difícil. Difícil eu comer a tarde. Como bastante no almoço e ai vou só 

comer na janta em casa. em torno de umas 19h, 20h. 
P: Ai 18h você vai embora, 19 chega em casa e ai janta? 
D: Isso, umas 19h ou 20H. 
P: E o que que tem nessa janta? 
D: Mais ou menos o mesmo esquema, deixa eu tentar lembrar, eu já 

reparei isso, em casa o cardápio é tipo um looping. Segunda-feira de manhã e 
a noite é arroz, feijão com alguma carne, de terça é arroz feijão de manha e as 
vezes a noite é massa. Quarta-feira a gente vai no japonês a noite, uma 
temakeria que tem do lado de casa que é muito boa. De manhã normalmente 
eu fico a tarde na faculdade quarta então almoço por lá. Quinta-feira também 
fico e sexta eu também fico direto para pegar uns barzinhos por lá. 

P: E aqui entre 20h, mais ou menos quando você janta até dormir? 
D: Faço algum trabalho que eu preciso fazer, estudo para provas se 

tiver, se não, lazer. 
P: E você come alguma coisa nesse meio tempo? 
D: As vezes antes de dormir eu pego um iogurte, máximo. Uma meia 

noite, um pouco antes disso. 
P: Então café aqui tem esse de máquina aqui no lanche da faculdade. 
D: Depois do almoço. 
P: Depois do almoço também tem um cafezinho aqui. E é o café do 

restaurante mesmo? 
D: É. Da onde tiver. 
P: É espresso? 
D: Eu nunca almoço em um lugar só. A gente vai rodando, então é o 

que tem. As vezes é coado, as vezes é o que tiver. Seja espresso, seja o outro. 
E as vezes um a tarde, que seria o terceiro café do dia. 

P: Umas 16h por ai tem um cafezinho e você toma onde esse café? 
D: Nesse seu João que é a cantina lá embaixo. 
P: Então esse seria um dia básico assim para você. 
D: Acho da hora essa técnica. 
P: É mais para a gente entender mesmo o seu dia. Ficar fácil de você 

ver as horas e conseguir. 
D: Proporcionou algumas coisas ai no meio. 
P: Dependendo do que você quer saber você acaba explorando mais 

uma coisa do dia ou de outra. 
D: Legal. 
P: E pensando especificamente agora no café, comparando quando 

você era pequeno e agora, qual foi a principal evolução para você que você 
acha que foi importante? 

D: Antes eu acho que café era mesma coisa que cerveja. Até os 14 anos 
todo mundo odeia. Ai depois você começa a mudar o paladar e fala, não, tem 
coisas na vida que são muito boas e a gente não conhecia. E tipo eu comecei 
a gostar de café. Primeiro eu tomava ele com muito açúcar. Meu pai sempre 
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tomou sem, com pouco a sem. Ele vai tendo esse meio termo. Hoje é 
praticamente sem e ai eu comecei a aprender com ele. Então, ele falou, meu, 
prova sem. Ai ele me dava uns cafés fortes, tipo prova, você vai gostar. Ai eu 
fui começando a pegar gosto e realmente é muito bom. Ai eu gostei. E ai fui 
pegando o hábito de tomar, as vezes esquece, as vezes não tomo. 

P: Você acha que mudou alguma coisa do café que você tomava antes 
para o café que você toma hoje? Além da apresentação? 

D: Acho que primeiramente era o fato de não tomar para o fato de tomar. 
Acho que antigamente as máquinas que tinham de espresso eram só aquelas 
italianas gigantes que só tinham em alguns estabelecimentos. Então 
praticamente todo café que a galera tomava era coado. E obviamente o 
mercado muda, tecnologia chega e isso troca a cara do mercado. essa história 
de capsula não sei quantos anos isso já tem, mas é uma novidade ainda. Uma 
coisa diferente do que tem. Acho bacana a apresentação, tipo a facilidade de 
você ter um copo de café dentro de cada cápsula. É fácil. Muito fácil. 

P: Essa é a principal mudança, ficou mais fácil beber café? E você acha 
isso melhor ou pior? 

D: Não que seja difícil passar um café, mas... Eu acho que é a evolução. 
Vou nem julgar para melhor e para pior, acho que apenas é a constância que 
a gente vai sempre mudando. 

P: E como você acha que vai ser a evolução a partir daqui? O que seus 
filhos vão encontrar quando eles começarem lá com 14 anos a tomar café? 

D: Eu tenho plena consciência que é dispositivo móvel. Alguma coisa 
que eles vão ter que vai fazer um café para eles onde eles estiverem. Eu já vi 
alguma propaganda disso, eu tenho isso na cabeça. Isso vai ser futuro um dia. 
Uma cafeteira móvel. 

P: E do ponto de vista de qualidade do café, você acha que o café ainda 
pode melhorar do ponto de vista de qualidade? Você que gosta muito de sabor, 
você acha que tem alguma coisa que.. 

D: Eu acho que alguns cafés eles são, como eu posso dizer, não 
amargos o suficiente, mas ai também não sei se é o ponto que a pessoa fez. 
Isso é principalmente no coado. No coado eu sinto muito mais a diferença de 
gosto do que no espresso propriamente dito. O espresso dentre as marcas, 
por exemplo, vou falar a Nespresso, eu não sinto grandes diferenças do próprio 
sabor. Eu sinto em questão de intensidade, se ele é forte, fraco ou se ele é 
menos ou mais cremoso. Algum ou outro ali você tem tipo, você vai ler a 
descrição do café parece um sommelier falando. Ele vai ver coisa que você 
nunca vai ver na sua vida. Um toque suave de baunilha com flor de blueberry 
e traço de sei lá o que. Você não vai achar esses gostos nunca lá. Só um cara 
que realmente entende muito que vai sentir uma coisa que lembra. Tipo eu 
acho que, pro tomador de café meio padrão que não tem muito conhecimento 
que gosta de uma coisa, tipo, eu gosto de café forte e cremoso, então eu acho 
que é um referencial para as marcas fazerem. Porque gosto mesmo você não 
entende. A grande maioria do consumidor acredito eu que seja de 
desinformado a indiferente. Toma porque conhece da marca e confia naquela 
marca e segue o baile. 

P: Falando ainda mais um pouco de hábitos saudáveis, de saúde, eu 
vou falar alguns alimentos para você e ai você me diz se você acredita que ele 
é saudável ou não. 

Sim. 
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P: Maçã. 
D: Saudável. 
P: Vinho. 
D: Se tomar uma tacinha por dia é bom. 
P: Por que só uma? 
D: Porque eu já vi algum, acho que foi no fantástico inclusive, falando 

que era uma pesquisa que se você toma 1 taça por dia ela tem uma quantidade 
de nutrientes e não sei o que que tem no vinho que são benéficos a saúde a 
longo prazo. Mas é mais uma pesquisa que também você fica assim, quanto 
verdade é isso, né? Mas eu falei mesmo pela brincadeira mesmo. 

P: E cerveja? 
D: Não é saudável, mas é muito bom. 
P: Chá? 
D: Acho que se ele for natural sim. Se não, depende do chá. Por 

exemplo, pela um Lipton da vida tem mais açúcar do que coca cola. Tipo, não 
é saudável. Agora se você tá fazendo um chazinho com fruta mesmo, ná água, 
acredito que seja saudável. 

P: Hambúrguer? 
D: Não. 
P: E o suco de laranja da caixinha? 
D: Não. Porque tem açúcar para caramba nesse negócio. Você vai olhar 

a porcentagem é 5% de suco, nem isso as vezes, é menos. 
P: E a água de coco? 
D: Sim. 
P: E a água de coco da caixinha? 
D: Eu fiz um trabalho sobre água de coco de caixinha. Em teoria a gente 

busca o consumidor que tem health life style, mas eu acho que você acaba 
misturando tanta coisa para ter, você dilui tanto o seu produto em água, coloca 
açúcar, os oxidantes, essas coisas, que para fazer o produto ter um prazo de 
validade maior ou ele ter um sabor X, Y, Z, acho que você acaba perdendo a 
naturalidade do negócio do coco e talvez um pouco da saudabilidade dele. 

P: E o café, você acha que ele é saudável? 
D: Acho que não em excesso. Ou melhor, não vou falar que ele é 

saudável, mas acho que ele não é maléfico. Acho que se você realmente tomar 
muito e passa do ponto talvez seja ruim. 

P: O que ele pode trazer se você tomar muito? 
D: Você pode ter overdose de cafeína, né? Tipo, se você ingerir cerca 

de, eu não lembro quantos miligramas eram, mas davam quase 100 xicaras de 
café no dia você pode ter um infarto. Tipo acelerar mais do que deve. É muito 
cafeína para um corpo num certo espaço de tempo. Acho que todo produto ai, 
na verdade, que você fala acho que é mais na dosagem que a galera usa do 
que outra coisa. Então, hambúrguer não é saudável? Concordo, mas ele não 
vai te matar uma vez que você comer, entendeu? 

P: É mais o excesso? 
D: É. Mais o excesso, exato. 
P: E que benefícios para a saúde que o café pode te trazer? 
D: Não faço ideia. Sinceramente não faço ideia. Não sei. Realmente eu 

não sei. 
P: Você já pesquisou alguma coisa sobre saudabilidade do café, 

benefícios ou já ouviu falar alguma coisa? 
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D: Pouquíssimas vezes. Quase nada. 
P: Não é uma coisa que você vai atrás, né? Alguém já te falou alguma 

coisa? Você lembra alguma coisa de benefícios do café para a saúde? 
D: Sinceramente não. Nem positivo e nem negativo. Negativo só esse 

fato de overdose, mas pode dar com N problema, N substâncias não é a 
cafeína que é a culpada disso. 

P: Eu vou mostrar para você aqui algumas coisas que as pessoas 
disseram sobre café. Pode ser verdade ou não. Na verdade, o que eu quero 
saber de você é se você acha ou não se é verdade. O quanto que isso para 
você é verdade, o quanto que não é verdade. 

D: Beleza. 
P: Então o quanto você acredita que realmente o café pode trazer esses 

benefícios para a sua saúde. Então primeiro, beber café contribui para a saúde 
do seu coração. Você acha que isso é verdade ou é falso? 

D: Eu acho que é falso. 
P: Acha que é falso, por que? 
D: Eu acho que ele não contribui, mas também não piora. Acho que é 

meio que indiferente na real. Tipo, ele não vai melhorar, mas ele não vai piorar. 
P: Legal. O café reduz o risco de doenças como Parkinson e diabetes 

tipo 2. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? 
D: Eu acho que é falso. Se fosse fácil assim, o café viraria remédio para 

Parkinson e diabetes também. 
P: O café contribui para memória e concentração. 
D: Acho que sim. 
P: Verdadeiro. 
D: Acho que mais pela cafeína. 
P: O café é um energético natural. 
D: Em teoria é, né? Concordo. 
P: O consumo de café contribui para a prática de esportes. 
D: Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falso. 
P: O prazer de beber café traz benefícios para a saúde. 
D: Mental, concordo. 
P: Mental sim. Você sente prazer ao beber café? 
D: Sim. Sinto. Acho que como vários outros produtos o poder que ele 

traz pode ser maior que o malefício que ele traga as vezes. 
P: Legal. O café contém antioxidantes que inibem o risco de doenças. 
D: Talvez seja verdade. Não sei. Eu acho que sim. Pode ser verdade. 
P: Bacana. 
D: Mas o que que é falso ou verdadeiro, agora estou curioso. 
P: Já chegaremos lá. Então, assim, pensando nesses benefícios aqui, 

né, o que que você acha deles, assim, pensando em alimentos de uma forma 
geral, você costuma consumir alimentos que te tragam benefícios para a 
saúde, você é preocupado com isso? 

D: Olha cara, sinceramente eu não me preocupo em escolher o 
alimento, sei lá, jiló vai me trazer um benéfico ao coração, eu não vou comer 
jiló por causa disso, mas talvez dentre as opções que eu tenho ali para escolher 
e pegar e comer, talvez eu pegue o menos pior, mas não o mais saudável. 
Tipo, sei lá, vou ver uma mesa ai vai ter tipo um monte de feijoada torresmo e 
bacon ou uma massa com molho ao pesto um pouco mais saudável acho que 
um molho ao pesto vai melhor que uma feijoada. É menos pior, entende? 
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P: Mas não é uma coisa que você vai atrás por causa disso? 
D: Não. 
P: Você se esforçaria para ir atrás de alimento só porque ele traz 

benefícios a sua saúde? 
D: Dificilmente. 
P: Pensando no café, se o café tivesse algum desses benefícios aqui. 
D: Aproveitando o fato que eu já tomo, sim, seria uma boa. Você junta 

o útil com o agradável. 
P: Isso ia fazer você beber mais café? 
D: Talvez. Se realmente existisse alguma coisa comprovada mostrando, 

por exemplo, café contribui para a saúde do seu coração. Provado, assim, 
assim, assado, por A + B e realmente é verdade. Então, beleza. Ai a gente 
toma mais café. 

P: Você pagaria mais por esse café? 
D: Talvez. Quanto a mais? 
P: Então, isso que eu quero saber de você. Quanto a mais? Quanto 

custa uma caixinha de cápsula hoje, você sabe, eu acho que o valor da caixa 
é cerca de 2,5 a 5 uma média ai. Vai, vou colocar do café básico ao café 
premium uns 2,5 a 5.  

P: Então se for 2,5, uma caixinha com 10 uns 25 reais? 
D: Em teoria é isso. 
P: E quanto você pagaria a mais por um café que falasse que te dá um 

desses benefícios? 
D: Até uns 40 a caixa. 
P: Então de 25 para 40 dá um pouquinho menos que o dobro. 
D: É que a margem do café é muito alta, né? 
P: Então você estaria disposto a pagar a amais por causa disso? 
D: Sim, se realmente tivesse um benefício e ai, obviamente eles vão 

selecionar um produto só que vai ser o produto saudável da linha deles esse 
produto com certeza vai ser mais caro que os outros. 

P: Desses benefícios aqui que eu te mostrei, qual que faria você 
consumir mais café e até pagar mais pelo café? 

D: Talvez memória e concentração e acho que o do coração. 
P: Então, eu queria agora que você fizesse meio que um ranking de qual 

desses benefícios é o mais importante para você, o mais relevante, que você 
realmente acredita que o café pode te dar e que para você faz sentido, até o 
que menos faz sentido para você. Qual seria o primeiro para você? 

D: Acho que é o da memória como eu tinha falado antes. 
P: Então o café contribui para memória e concentração é o 1. 
D: Acho que talvez, eu vou seguir na linha do que eu tinha falado então 

esse aqui. 
P: Faz bem para a saúde do coração é o 2. 
D: O do café dos antioxidantes, 3. O do prazer 4. 
P: Então o prazer de beber café traz benefícios para a saúde 4. 
D: O café é um energético natural 5. Ai pode colocar o do Parkinson 

com 6 e esse aqui como 7. 
P: E o prática de esportes 7. 
D: É. Porque esse realmente não tem nada a ver. 
P: Seria mais o sétimo ai para você. Legal. Só para terminar, queria 

entender um pouco de você mais sobre café. Se tem algum benefício além 
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desses que eu falei, pensando em saúde, em você, que seria bom para você 
que você fala, pô, acho que o café poderia ter esse benefício e que é 
importante para mim. Tem algum além desses, que você imagina? Uma coisa 
que para você o café pode fornecer e que para você faria sentido. Pô, queria 
beber uma bebida que me desse isso, e o café talvez me desse. 

D: Vou bater na tecla de concentração. Eu tenho hiperatividade e défice 
de atenção, então para mim as vezes é meio complicado essa história de 
concentração, mas eu acho que é uma boa, se desse, assim, escolher, sei lá, 
a partir desse copo de café eu vou ficar mais concentrado. Ia ser legal. 

P: Bacana. Bem Diego, muito obrigado. É isso mesmo. Tem mais 
alguma coisa que você gostaria de falar? 

D: Não. Acho que tá tranquilo 
 
Caso 6: Enzo 
Data da entrevista: 09/11/2017 
 
P: Primeiro, obrigado por você estar aqui. É muito importante a sua 

participação e tranquilo não tem certo, errado fala só o que você realmente 
pensa, tá? Queria um pouco que você contasse um pouco de você. Quem é 
você, como você se descreve, como é a sua rotina, o que que você faz no dia 
a dia? 

E: Bom, Eu sou o Enzo testa. Tenho 23 anos, hoje eu sou estudante de 
relações internacionais, estou no penúltimo semestre. Até um tempinho atrás 
eu estava estagiando, aí acabaram cortando o meu departamento, então isso 
daí não tem nem um mês, mas estou aí buscando alguma coisa nova também. 
Gosto bastante de ler, de sair, de beber. Que mais? Vai ajudando. 

P: Você mora com quem? Mora sozinho? 
E: Moro com os meus pais, minha irmã, aqui perto no Ipiranga. Numa 

casa. Moro lá quase que a vida inteira e o que não foi a vida inteira foi 2 anos 
que ainda morei aqui na região. Então, nascido e criado aqui no Ipiranga desde 
sempre. 

P: Legal. E no seu dia-a-dia, o que você costuma fazer no dia? 
E: Bom, agora que estou desempregado costumo ler bastante. Gosto 

de ler notícia, notícia de vários periódicos do mundo inteiro. Até por fazer 
relações internacionais a gente acaba tendo um pouco mais dessa visão de 
tentar ver um pouco mais de fora, ver filme e ir para a aula. 

P: E final de semana, o que que você faz? 
E: Sair. 
P: Você sai bastante a noite? 
E: Eu tento manter, assim não saio também todo final de semana, toda 

quinta, toda sexta, sábado, mas pelo menos sábado sair para um bar ou para 
uma festa. Porque ninguém é de ferro, né, tem que ter um pouquinho de ar 
puro. 

P: E para o futuro, qual seria os seus planos o que você espera para o 
futuro?  

E: Bom eu tenho, assim, bem claro os meus objetivos. Tanto profissional 
quanto pessoal. Pessoal, por um exemplo, o obejtivo mais próximo eu espero 
ir para a copa. Estava juntando dinheiro com estágio, no outro trabalho que eu 
estava. Eu estou com um dinheiro bom já, mas agora que eu fiquei sempre vou 
ter que dar um jeito. E ai eu estou procurando estágio de novo, mas, por 
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exemplo, para a vida pessoal em menos de 5 anos eu já quero estar morando 
sozinho, quero voltar logo a um emprego na área comercial que eu gosto 
bastante. Meu maior sonho é viajar o máximo de país que eu consegui até os 
30.  

P: Porque até os 30? 
E: Porque aí depois eu sei que entra coisa de provavelmente estabilizar 

em um relacionamento, casar, as prioridades mudam. Então, imagino que até 
os 30 se eu viajar bastante tá legal. O que eu conseguir depois é lucro. Como 
eu disse, morar sozinho e um objetivo meu, que eu sonho muito, é fazer um 
curso de paraquedas ainda. 

P: Você quer ser instrutor? 
E: Não. Só poder fazer o salto sozinho. 
P: Entendi. De carreira, assim, o que você espera trabalhar? Onde, 

como? 
E: Então, eu gostei muito de trabalhar com a área de eventos. Se 

aparecesse algo assim, nessa parte, eu com certeza mergulharia de cara. Ou 
na parte de relacionamento com clientes também que é algo que eu gosto 
bastante. Trabalhei já como um consultor financeiro em uma associação, então 
eu gostava dessa parte de lidar com pessoas bastante e é mais nessa área 
que eu estou procurando de novo.  

P: Pensando nos veículos de comunicação, o que você usa para saber 
das coisas, se informar? 

E: Acho, assim, antes de veículo a gente tem que pensar no meio, então 
hoje o celular facilitou. Você consegue ter vários tipos de veículos de 
comunicação em um único dispositivo, que antes você não tinha. Para ouvir 
uma notícia, vamos pegar a 40 anos atrás, você só tinha o rádio, ou a TV ou o 
jornal. Hoje não. Hoje você pode ouvir uma rádio no celular, enfim, ler. Então 
eu acabo usando muito pelo celular e pelo computador, mas leio muito jornal. 
Vários periódicos, Folha, Globo, alguns internacionais como a Al Jazira. 
YouTube é um meio de comunicação, não tem como negar mais isso. Hoje 
você consegue trazer ideia e acho que as próprias mídias sociais hoje estão aí 
como meio de comunicação. 

P: Quais redes sociais que você tem? 
E: Principalmente as que eu uso são o Instagram e o Facebook. 
P: Você posta muito ou mais acompanha? 
E: No Instagram eu até posto uma coisa outra, no Facebook eu mais 

acompanho. 
P: E todo dia você acessa a rede social? 
E: Hoje é difícil achar uma pessoa que não fica não só todo dia como o 

dia todo numa rede social. Então, não tem muito como fugir disso e estou 
nessa bolha também. 

P: Eu queria entender um pouco como você se sente em relação à sua 
saúde, você se sente saudável? Você se acha uma pessoa saudável? 

E: Eu acho que eu tenho hábitos saudáveis eventualmente no meio de 
uma vida com os vícios. Por exemplo, eu fumo e bebo, mai eu tento me 
alimentar bem. Por mais que eu esteja um pouco acima do peso, eu me 
alimento equilibrado, como bastante fruta. Então, no geral, de saúde, de 0 a 
10 eu colocaria ali 7, na média, só para passar. 

P: Tem algum problema de saúde que te preocupa agora? 
E: Não. Hoje não. 
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P: Os seus hábitos alimentares, então, você considera que eles são 
saudáveis hoje? 

E: Na maior parte da semana, sim. O problema é quando eu entro ali 
quinta, sexta, de vez em quando que você vai comer uma pizza ou lanche, aí 
já vai na sequência a pizza, o lanche, aí uma esfiha e um sorvete para 
completar, mas acho que no geral, como eu ainda moro com os meus pais, eu 
tento ter uma alimentação bem saudável. 

P: E na sua casa eles se preocupam em ter uma alimentação saudável? 
E: Bastante. 
P: Quem que faz as compras lá? 
E: Meus pais e eu de vez em quando. 
P: Tem algum alimento, alguma coisa, que você come que é para te 

trazer algum benefício de saúde. Tipo você fala eu como isso porque é bom 
para isso. Você se preocupa com isso? 

E: Ah, eu acabo até me preocupando um pouco, por exemplo, minha 
mãe ela fazia uma refeição boa, mas um pouco pobre. Aí ela começou a tirar 
o feijão. Falei, bom, você tá tirando o feijão, você tem que substituir isso de 
alguma forma. Então, ia ser legal se eu pegasse um espinafre. Ai eu coloquei 
também o espinafre. Então eu tento, como eu já li um pouco sobre o assunto, 
eu tento manter isso daí presente. Por exemplo, trazer alguma coisa que tenha 
proteína, alguma coisa que tenha ferro. Eu penso nessas coisas.  

P: Porque aí essas coisas te ajudam a prevenir doenças, tem alguma 
relação com doença? 

E: Acho que tem um pouco dessa relação com doença, mas eu acho 
que, assim, a gente precisa ter uma alimentação variada. Você precisa ter 
diversos tipos de nutrientes, querendo ou não, no fim você vai eventualmente 
evitar uma doença ou mal porque você está se alimentando correto. 

P: A sua alimentação hoje te preocupa?  
E: Não. 
P: Tem alguma coisa que você mudaria? Se você pudesse mudar a sua 

alimentação? 
E: O hábito de comer besteira. Diminuiria um pouco. Não cortaria. 

Porque cortar isso daí é uma pessoa triste. Eu gosto de comer. Eu gosto do 
prazer de comer, mas eu diminuiria, por exemplo, ao invés de comer três vezes 
na semana pizza, duas só, ou uma, já estaria bom. 

P: Você já teve algum problema, alguma doença relacionada à 
alimentação? Por causa de coisa que você comeu ou que você deixou de 
comer? 

E: Então, eu tive um tempo atrás. Eu peguei uma gastroenterite, mas eu 
não sei se foi por causa da alimentação, ou por algum fator externo. Mas fiquei 
um tempinho mal. Fiquei 15 dias mal mal mal. Aí também alimentação nesses 
15 dias foi sopa, sopa e arroz e maçã e só, mas aí depois também eu fiquei 
normal. Não tive grandes problemas. 

P: Você acha que a sua alimentação ela interfere na sua qualidade de 
vida. Se você se alimentar bem ou mal isso vai influenciar? 

E: Isso com certeza. Porque eu tento pelo menos comer a cada 3, 4 
horas. Eu digo não só tem gente que fica mal humorada quando não comem, 
lógico, você vai ficar um pouco mal-humorado, mas você manter um hábito 
correto de alimentação você aumenta algumas coisas como atenção, à 
disposição do seu dia. O próprio mal estar, por exemplo, eu acho que eu não 
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sinto mal estar mais, de comer alguma coisa que me faz mal porque eu comi 
demais. Porque eu tento não comer demais. 

P: Você acha que esses escapes que você dá quando você come pizza, 
isso pode te trazer algum problema a longo prazo? 

E: A longo prazo, se eu desandar muito, acho que com certeza, o 
colesterol vai aumentar, vai aumentar a gordura. Acho que tudo isso aí você 
vai influenciar. Vai baixar a imunidade do sistema porque você não está 
colocando o tanto de nutriente o que o seu corpo precisa. Então eu acho que 
no longo prazo isso pode afetar. 

P: E você se preocupa com isso hoje assim. Você fala que evita comer 
muitas vezes por causa disso? 

E: Não. Eu não evito comer, mas eu voltei a fazer exercício. Que é uma 
coisa que eu estava sedentário, hoje eu já não estou. Estou pedalando pelo 
menos duas vezes na semana e correndo as outras três e fazendo exercício 
em casa. Então, acho que aos poucos eu vou voltando para uma vida melhor. 

P: Você acha que comer alimentos saudáveis é mais difícil? É mais 
difícil de achar, tem alguma dificuldade? 

E: Eu acho que não, na verdade. Eu acho que às vezes é falta de 
conhecimento da pessoa. Às vezes um pouco de preguiça. Porque querendo 
ou não vai ter um prato congelado ou comprar os ingredientes. E preparar 
também isso daí envolve muito. Hoje em dia os mercados você tem muita 
variedade de produto. Mesmo que você queira pegar algo orgânico você tem 
opções que são viáveis. Então, eu acho que não é difícil acesso só que é difícil 
a pessoa absorver a cultura. Que ao invés de, por exemplo, ela comer uma 
barra de chocolate ela pode comer uma fruta.  

P: Mas é mais caro comer saudável? 
E: Eu acho que não necessariamente. Eu acho que você pode deixar 

caro comer saudável. Se você for em lugares que dizem orgânico, mas como 
eu disse mesmo esses orgânicos você tem lugares mais acessíveis em São 
Paulo. Por exemplo, no Paraíso tinha a horta do MST. Tem alguns Hortifruti 
menores. Que o preço é mais barato porque ele já compra direto do pequeno 
produtor e traz o produto. Diferente de, lógico, algumas que colocam quase 
como uma marca o comer orgânico, comer saudável, mas também eu não vejo 
um erro nisso. Eu acho que o problema maior é a cultura. A pessoa ter noção 
que comer uma fruta é tão gostoso quanto comer um chocolate.  

P: Você se imagina passando a ter uma alimentação totalmente 
saudável? Indo para um caminho totalmente saudável, bem regradinho?  

E: Eu acho que assim bem reguladinha, tipo Gabriela Pugliesi, eu acho 
difícil. Eu gosto de comer. Como eu disse, mas eu tento manter saudável. Eu 
tento comer pelo menos duas vezes no dia fruta, ao invés de comer um doce 
ou de tarde eu como uma fruta, ao invés de comer um lanche. Então, eu tento 
manter o máximo de saudável possível.  

P: E por que não daria para ser assim 100%? 
E: Porque eu acho que tem muita coisa que não tem graça. Eu gosto do 

sabor de provar coisa nova. Muito do viajar é disso. É de ouvir sons e provar 
sabores diferentes. 

P: Você costuma ir atrás de informação sobre alimentos saudáveis, os 
benefícios que ele traz? 

E: Eu tento dar uma lida na internet quando, por exemplo, eu fico com 
dúvida em alguma coisa. Porque é como eu disse eu não tenho problema para 
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comer. São poucas as coisas que eu não como. Então, por exemplo, eu falei: 
eu gostaria de ter uma alimentação saudável, eu vi que minha mãe não estava 
fazendo, eu falei, pô vamos ver o que tem com ferro o que eu poderia comer. 
Que minha irmã que começou a ter um princípio de anemia também porque 
ela comia muito mal, ela comia arroz só e um pedacinho de frango. Não 
colocava nada, não colocava uma salada. Eu falei: bom, mas você precisa 
equilibrar isso de alguma forma. O que que você pode comer? Você gosta de 
lentilha, não. Você gosta de espinafre, não. Você gosta de verdura verde 
escuro? Ah, mais ou menos então eu tento dar uma lida pelo menos no que 
está no alimento. Se é alguma coisa nova. 

P: Você já leu alguma coisa falando de alimentos que reduzem o risco 
de doença, de alguma coisa assim? 

E: Ah, já li algumas notícias na internet, mas nunca parei para ler um 
artigo científico sobre. Sendo sincero. 

P: Mas que tipo de alimentos, você lembra o que era? Para o que ele 
servia? 

E: Um monte. De oxidante para melhorar a qualidade do sangue, da 
purificação das coisas. Chás, alguns chás, mas assim, que eu consigo de 
cabeça, por exemplo, cenoura ouvi dizer que faz bem para a pele por causa 
do betacaroteno. Enfim, mas a minha noção não é muito grande. É bem noção 
geral. 

P: A sua faculdade ela costuma organizar palestra sobre alimentos 
saudáveis, alimentação você já viu alguma coisa assim? 

E: Eu estou pensando, acho que em quatro anos eu não vi nenhuma 
palestra pensado em alimentação. Mas eu acho que se você pegar com 
relações internacionais você sempre vai conseguir fazer uma relação, mas 
acho que nunca ninguém trouxe isso daí numa palestra não. 

P: Algum outro lugar, você falou de internet que tem bastante 
informação sobre isso, tem algum outro ponto de contato? Se você fosse 
procurar informação sobre alimentos saudáveis, além da internet, tem algum 
outro lugar que você procuraria? 

E: Tem. Uma nutricionista com certeza. Que aí ela tem tudo um estudo 
para falar. Toda a parte do artigo científico que eu li na notícia que tem um 
artigo científico artigo científico ela leu o artigo científico. Então ela tem 
conhecimento. 

P: Credibilidade para falar.  
E: Também. 
P: Agora vamos falar um pouco sobre café. Quando eu falo café o que 

que vem na sua cabeça? Que pensamentos, sensações, imagens? O que que 
vem? 

E: Eu vou ser sincero. Eu acho que eu tomo café desde os 13 anos, 
então me traz um gosto quente já na boca, algo gostoso. Por exemplo, o café 
que eu tomei lá embaixo era um café macio. Mas no geral o café me remete a 
coisas boas.  

P: Que coisas boas? 
E: Não sei. Por incrível que pareça eu não fico estressado quando eu 

não tomo café, mas eu também me sinto, lógico, mais energizado, mais atento. 
Eu gosto dessa sensação que o café traz. Ou mesmo, por exemplo, de vez em 
quando à tarde tomar um café, fumando um cigarro, lendo. Eu adoro fazer isso. 
Acho que é a combinação perfeita. Cigarro, café e um livro, um jornal. 
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P: Legal, que tipo de café que você conhece? 
E: Nossa, vários. Assim, de grãos você diz? 
P: De tudo. Cápsula. Intensidade. 
E: Cápsula, a prensa francesa, Espresso. Eu tomei um outro que eu 

nem lembro o nome que era tipo um tubo de ensaio que você tinha que 
pressionar para sair do outro lado. Eu queria até provar o café árabe que falam 
que é mais, enfim. Então eu realmente acho uma bebida saborosa mesmo para 
drink o café é lindo. Como o café irlandês, por exemplo. Então, eu acho que 
tem muita coisa que dá para fazer com café é um universo muito grande. Eu 
gostaria até de conhecer mais. 

P: Você acha que tem um café que é melhor do que o outro? Em qual 
sentido? O que faz um café ser melhor do que o outro? 

E: Essa é uma pergunta bem difícil, mas, por exemplo, algumas coisas 
que eu sinto que pega no meu paladar. Às vezes, um café um pouco mais 
ácido, um pouco mais cítrico eu acho saboroso. Mas também ao mesmo tempo 
se chegar com blend que é mais doce, talvez para baunilha, que seja bem 
equilibrado, eu também vou achar interessante. Então, é difícil, mas eu gosto, 
assim, de um café mais encorpado, mais forte no geral. 

P: Pensando nos tipos. Então tem o do coador, tem o da máquina, tem 
o espresso, tem o outro lá. Então, desses, tem um que é melhor do que o 
outro? 

E: Não. Eu gosto de todos.  
P: Você acha que eles são iguais? 
E: Não. Não são iguais. Acho que, por exemplo, espresso ele tem um 

gosto mais encorpado, mas um coado bem feito ele não vai ser tão denso 
quanto o espresso e acho que você consegue tomar uma quantidade maior 
dele. Então, por exemplo, quando eu estou no trabalho não via problema 
nenhum em tomar um café coado. Eu até gostava só não deixava ficar frio, 
tomava rápido. 

P: Para você qual que é o café ideal? 
E: Forte.  
P: Quanto mais forte melhor ou tem um ponto? 
E: Tem aquela linha tênue porque se chegar no forte que o negócio está 

espesso parece petróleo, não vai ficar gostoso de tomar. Cheio de borra no 
fundo. Mas eu gosto do café forte, no geral, tanto de cápsula. Que em casa, 
eu tenho uma cultura de café em casa muito forte. A gente tem, para você ter 
uma ideia, uma máquina de Expresso, uma máquina italiana, uma de cápsula, 
um moedor de grão. Então tem quase tudo. Eu queria até dar uma prensa 
francesa para o meu pai, mas ele falou que não gosta muito de colado. Ele não 
gosta. Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que é, assim, é o que eu tô 
com menos preguiça de fazer eu vou e faço. 

P: E por que que você bebe café? Quais são as razões, os benefícios 
que você vê no café para você beber café? 

E: O primeiro motivo de beber café é que eu via meus pais bebendo 
bastante, minha mãe beber bastante. Aí eu comecei a pegar um pouco do 
gosto. Queria tentar ser parecido com eles. Só que aí eu comecei a 
desenvolver meu próprio gosto dentro do café. Meu pai detesta café coado, eu 
não tenho problema. A única coisa que eu não fico muito feliz é se põe açúcar 
no café. Eu acho que você corta o gosto. Mas o café com leite não pode ser 
sem açúcar. Entendeu?  
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P: E que benefícios que o café te traz? 
E: A disposição, não tem como. Por exemplo, se eu estou lendo um 

texto da faculdade para fazer uma dissertação sobre, lógico vai ter a parte do 
gosto, do sabor que eu gosto, mas vou ficar muito mais concentrado, focado 
no que eu tô fazendo. Então eu acho que essa é a parte que é um benefício. 
É a concentração que ele traz. 

P: Tem alguma coisa ruim no café para você? 
E: Já teve um dia que eu estava de ressaca no outro trabalho. Estava 

mal, virado. E aí eu tomei muito café nesse dia. Tomei tipo umas 17 horas 
xícaras assim. E no dia seguinte a isso eu acordei com uma azia muito forte. 
Aí eu aprendi. Falei, não, não dá para sair tomando todo o café achando que 
eu vou ficar acordado. Tudo bem, até conseguir trabalhar, mas fiquei muito mal 
no dia seguinte. Então, aprendi que tem que ter um pouco de limite, como tudo 
nessa vida. 

P: O café tem algum ponto negativo para você? Tem alguma coisa que 
você fala: eu poderia consumir mais, mas eu não consigo por causa disso? 

E: Eu acho que é isso de ficar um pouco ligado. Por exemplo, eu tento 
evitar consumir café depois das 6 horas. 6h, 6:30, Ok, mas depois disso eu 
não vou beber café que eu sei o que já vou ter problema para dormir. 

P: E preparar o café para você, é fácil, é difícil?  
E: É uma tranquilidade. Não tenho problema. É o que eu falei, tem várias 

formas de preparar café em casa, eu preparo de todas. 
P: Quais tipos que você mais consome? 
E: Hoje eu tenho bebido bastante de cápsula, sei lá. 
P: Tem alguma marca específica? 
E: Meu pai compra bastante a Dolce Gusto, mas no trabalho eu tomava 

da Três Corações que tinha um preço legal no outro trabalho que eu tava. E 
aí, por exemplo, ele tenta comprar alguns grãos orgânicos eu tento de vez em 
quando moer e fazer um espresso ou na italiana porque eu sei que é diferente 
de eu tomar o da cápsula. Não que o da cápsula seja ruim, muito pelo contrário, 
é um café bom que o pessoal estudou como fazer um blend dele, mas eu 
costumo preparar hoje mais na cápsula pela comodidade de só chegar lá e 
tirar a xícara.  

P: E você bebe mais café em casa ou fora de casa?  
E: Agora em casa porque eu tenho saído menos não estou trabalhando, 

mas quando eu estava trabalhando tanto quanto de consultor financeiro nos 
outros trabalhos, eu bebia bastante no trabalho. Bebia o café do almoço 
sempre ali no restaurante. Então, bebia mais fora de casa e hoje acho que pela 
situação acabo bebendo mais em casa por estar em casa. 

P: O café da sua casa quem escolhe? 
P: Meus pais. Mas, por um exemplo, eu compro às vezes. E às vezes 

que eu comprei foi Pilão ou três corações. Porque eram os que tinham em 
casa. Minha avó comprava muito Três Corações e o meu pai o Pilão.  

P: Então, às vezes você compra também? 
E: Sim. 
P: E quanto de café você costuma tomar no dia? 
E: Hoje? Umas três a quatro xícaras. Bem menos que as 17 daquele 

dia. É uma ou duas de manhã e uma ou duas de tarde. 
P: E todos os dias você bebe café? 
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E: Todos os dias não, mas assim, de 7 dias na semana pelo menos 
cinco ou seis. Um ou outro que eu vou ficar com preguiça de fazer café e vou 
beber outra coisa. 

P: Legal. Eu tenho aqui um relógio que ele tem as 24 horas de um dia. 
Aí eu queria entender com você como que é o seu dia. Que horas você acorda 
e o que que você faz até a hora de você ir dormir. Que horas que você costuma 
acordar mais ou menos? 

E: Umas 9 horas. 
P: E aí o que que você faz? 
E: Eu faço 20 minutos de exercício no quarto. 
P: Antes de comer nada? 
E: Não sei, essa aí foi a fórmula que funcionou. Eu levanto e já faço. Aí 

eu tomo um banho e tomo café. 
P: Aí você toma café umas 9:30 e 10 horas? 
E: Umas 10 horas. Até tomar banho e descer. 
P: E aí o que que tem nesse café aqui? 
E: Ah, geralmente uma xícara de café e uma fruta. 
P: E esse café é qual? O coado? 
E: Hoje eu tenho tomado mais o de cápsula, mas também em casa eu 

faço bastante da cafeteira italiana. Sabe aquela que é tipo um botijãozinho e 
depois outro que você coloca o café no sifão. Então, numa dessa. Ou um 
iogurte, um café. 

P: E para comer? 
E: Ou um iogurte ou uma fruta. 
P: E você toma café e o que você faz depois? 
E: Aí, por exemplo, eu tenho desse período das 10:15, 10:30 até 12:30 

eu leio bastante, fico na internet, tomandando curriculo, leo algum texto da 
faculdade. 

P: Você come alguma coisa? 
E: Não. Aí eu almoço, entre meio-dia e meio e 1h. 
P: E como é o seu prato aqui nesse almoço? O que que tem dentro 

dele? 
E: No geral uma salada, assim, pelo menos metade do prato é salada. 

Tipo, alface, cenoura, tomate, rúcula, até cebola eu acho gostoso. Aí, sei lá, 
uma carne, arroz, feijão ou às vezes so a carne mesmo.  

P: Você bebe alguma coisa enquanto você almoça? 
E: Eu estou evitando beber, mas se eu bebo é água.  
P: E aí depois do almoço? 
E: Eu volto a ler até umas 4 horas que aí eu como alguma coisa de novo. 
P: E aí o que que você come aqui às 4 horas. 
E: Geralmente, como eu disse, ou uma fruta ou às vezes eu faço um 

lanche à tarde, mas nada demais. 
P: Você bebe alguma coisa aqui? 
E: Aí um café. Com certeza. 
P: De cápsula também? 
E: Sim. No geral de cápsula pela praticidade. 
P: Aí depois? 
E: Geralmente umas 5 e pouco eu vou correr com um amigo meu aqui 

no parque. Então, das 4 horas até às 5 horas é eu tentando ligar para ele para 
marcar que o cara não atende o telefone. E aí eu vou correr. Aí quando eu 
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volto, tomo mais um café, tomo um banho. E aí quando dá umas 7h eu janto e 
vou para a aula. 

P: E nessa janta é comida mesmo? 
E: Ah, eu tento fazer. Só que as vezes não tem nada prático em casa 

ou tudo de carne está congelado, teria que realmente preparar alguma coisa. 
Porque para ir para a aula eu janto uma hora mais cedo que meus pais e minha 
irmã. Eles jantam juntos eu vou jantar e já vou para a aula. Ai eu geralmente 
costumo comer o que sobrou do almoço. uma carne, uma salada de novo. E 
aí a aula vai das 8 horas até umas 11 horas. 

P: E aqui nesse tempo você come alguma coisa? 
E: Na aula difícil. É mais provável pegar um café do que comer alguma 

coisa.  
P: Às vezes tem café aqui? 
E: As vezes. 
P: E esse café aqui é qual?  
E: Geralmente é um coado acompanhado de um cigarro para dar o gás 

para acompanhar a aula. Que nesse horário não é um horário feliz. 
P: Aí 11 horas acaba a aula. 
E: Aí eu volto para casa. Aí até umas 11:30 eu já estou em casa. Meia-

noite eu já estou na cama. 
P: E você come alguma coisa em casa quando você chega? 
E: De vez em quando eu pego uma bolacha, alguma fruta, mas é bem 

de vez em quando. É muito mais para o menos do que para o mais. 
P: Pensando no café, desde quando você era pequeno até agora, você 

acha que ele evoluiu? Teve uma evolução do café? 
E: Você diz evolução do café produto ou evolução do meu gosto pelo 

café? 
P: O café produto, do café mesmo. 
E: Eu acho que o café de cápsula foi algo que mudou bastante no jogo. 

Lógico, foi inovadora, mas eu acho que é a forma que as empresas trouxeram 
ele para o mercado acho que trouxe de uma forma assim bem interessante.  

P: Em qual sentido? 
E: Porque, tudo bem, acho que antes disso daí o café tinha mudado 

muito pouco. Sei lá, 300 anos que se toma café, deve-se tomar até antes disso. 
O preparo era sempre o mesmo: você torrava, você moía e você colocava água 
quente nele. Aí, com a capsula isso aí, querendo ou não o processo é o 
mesmo, só que ele está dentro de uma cápsula você não tem mais que 
comprar o grão, moer, enfim. É só colocar e apertar o botão que ele já sai 
pronto. Então eu acho que nesse ponto, nesses últimos anos, isso daí foi um 
game changer no geral. 

P: E no sabor você acha que ele mudou? 
E: No Sabor eu acho que ele mudou pouco. Porque já faz tempo, pelo 

menos eu imagino, eu posso estra totalmente enganado, mas que assim como 
um whisky, como um vinho, as pessoas já tentavam fazer um blend para 
chegar em um gosto diferente. Então acho isso aí blend de café já tem pelo 
menos uns 80, 100 anos. Para você chegar em um gosto mais interessante.  

P: Então mudou muito mais o jeito de preparar? 
E: É. 
P: E como você imagina que vai ser o café quando seus filhos forem 

tomar café daqui uns anos? Qual seria a próxima evolução do café? 
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E: Nossa, tá aí uma pergunta muito interessante. Porque como eu disse, 
eu acho que antes do café em cápsula você teve, tudo bem, o café solúvel. Eu 
pessoalmente não sou muito fã, mas você teve aí que mudou, que ficou mais 
prático, mas como café mudaria para o meu filho. Nossa. Difícil. Acho que não 
mudaria muito na forma de consumo dele. 

P: Continuaria sendo a máquina? 
E: É. Porque não tem muito como você fugir disso. Acho que talvez, 

assim, você ter mais produtos industrializados à base de café. Tipo aqueles de 
Nestlé que você toma. Que já vem pronto. Acho que você teria mais variedade 
nessa parte. 

P: Pronto para beber? 
E: Sim, nesse sentido. 
P: Você acha que o café coado vai morrer? 
E: Difícil. Acho que dificilmente vai morrer. Porque é a forma, não vou 

dizer tradicional porque querendo ou não cada lugar você vai fazer café de um 
jeito, mas é a forma mais simples no fundo. Você põe o colador, taca água que 
ele está pronto. Você não precisa de grande tecnologia para fazer isso. Então, 
acho que dificilmente ele vai morrer. 

P: Dificilmente a gente vai ter um futuro em um mundo só de cápsula? 
E: Eu acho que é difícil. Eu tava até conversando com meu pai esses 

dias que um tempo atrás, coincidentemente eu estava trabalhando na câmara 
brasil-alemanha, eu lembro que eu li que Hamburgo tinha colocado uma lei que 
ia barrar café de cápsula em repartição pública. Porque eles não estavam 
sabendo como reutilizar a cápsula e estavam tomando café demais lá. Então, 
eu vi que em repartição pública lá, por exemplo, não ia ter mais. Mas eu acho 
que, assim, dificilmente você vai não ter a cápsula hoje mais. O que você vai 
estudar hoje não é como substituir a cápsula e como realmente você vai 
conseguir reaproveitar melhor. Então eu acho que dificilmente você vai perder 
nesse ponto. 

P: Vamos falar um pouco mais sobre alimentos saudáveis. Eu vou falar 
alguns alimentos ai eu queria que você me dissesse se você acha que são 
saudáveis ou não. Maçã, você acha que é saudável? 

E: Eu adoro e eu acho que é saudável. Só que, assim, se lavar ela antes. 
Porque é uma coisa que eu tento me preocupar um pouco quando eu compro 
principalmente fruta e verdura é a questão do agrotóxico. Isso é algo que me 
chama um pouco atenção. Agora eu lembrei de palestra de alimento saudável. 
A gente não teve, assim, focada em alimentação, mas a gente teve muito 
focada no uso de agrotóxicos e transgênicos e como isso poderia influenciar. 
Então, essa questão do agrotóxico é algo que me preocupa um pouco. Então, 
eu procuro sempre lavar pelo menos a fruta para tirar pelo menos o da camada 
de fora o máximo. 

P: E vinho, você acha que é saudável? 
E: Não sei. Dizem que vinho é bom para o coração. Eu não sou um 

grande bebedor de vinho, eu bebo bem de vez em quando. Não vou recusar 
se vierem como a taça para mim, mas não é algo que eu costumo. Mas 
também se realmente faz bem para o coração uma taça, aí entra uma linha 
tênue entre você beber o que faz bem e você beber o que faz mal. Porque se 
é uma taça você não pode encher a cara todo dia de vinho. Porque aí você vai 
ficar mal. 

P: E chá, você acha que é saudável? 
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E: Chá eu gosto de alguns pessoalmente. Acho que, assim, se você 
evitar colocar açúcar ele não vai ter grandes problemas. 

P: Você acha que chá é mais saudável que café? 
E: Acho que é igual. 
P: E hambúrguer, você acha que é saudável? 
E: Não. Não é muito saudável. Convenhamos que é gostoso demais 

para ser saudável. É muita gordura. 
P: O suco de laranja de caixinha, você acha que ele é saudável? 
E: Eu acho que ele é menos saudável do que o de você espremer uma 

laranja mesmo, mas ele fica bem no meio termo entre o saudável e o não 
saudável. 

P: Por que ele é menos saudável do que o natural? 
E: Eu imagino que por causa da adição de açúcar que alguns têm. 
P: E água de coco? 
E: Eu gosto bastante também, mas faz um bom tempo que eu não tomo. 

Eu não vejo muito problema nela, acho que ela é saudável. 
P: E água de coco de caixinha? 
E: Eu estava pensando mais na água de coco do coco mesmo. 
P: E a de caixinha? 
E: A água de coco de caixinha eu tenho pouco conhecimento, eu tomei 

pouquíssimo. Mas eu vi a minha tia. Ela teve câncer uns anos atrás e aí no 
período da químio, com os defeitos de vomitar muito, de diarreia, ela tomava 
muita água de coco para rehidratar e funcionava para ela, então eu não vejo 
muito problema. Não sei se tem adição de açúcar ou não na água de coco. 

P: E o café, você acha que o café é saudável? 
E: Eu acho que depende do quanto você toma. Se você tomar 17 xícaras 

num dia, todo dia da semana, com certeza ele não vai ser saudável, mas se 
você for tomar com mais consciência, tipo cinco, seis vezes, assim, uma 
pessoa que toma muito café, eu acho que ele não tem problema. 

P: O que que você acha que o café tem para ser saudável?  
E: Eu acho que ele deve ter alguma coisa de antioxidante também. 

Imagino que nem o chá. 
P: Mais algum outro benefício para saúde que você acha que ele tem? 
E: A cafeína para dar atenção, mas fora isso ele é muito mais pontual 

do que saúde mesmo. Você falar da cafeína, por exemplo, você vai ter mais 
atenção, mas não é que você vai ter atenção por uma semana, você vai ter 
atenção espaço de tempo curto. Então, eu acho que de benefício, benefício 
para saúde ele não traz grandes, mas também não traz prejuízo. 

P: Você costuma ler e ir atrás de informações sobre o café e os 
benefícios do café? 

E: Não, sendo sincero, não. 
P: Você já ouviu alguma coisa? 
E: Não. Imagino que ele deva ajudar ativar a circulação. 
P: Eu vou te mostrar alguns benefícios de café, na verdade são 

benefícios que as pessoas dizem ou disseram que ouviu por ai, não 
necessariamente é verdade. Na verdade eu queria que você me dissesse o 
que você acha. Se é verdade, se é mentira.  

E: Só de olhar a plaquinha? 
P: Só de olhar a frase. Então, o café reduz risco de doenças como 

Parkinson e diabetes tipo 2. Você acha que isso é verdade ou mentira? 
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E: Acho que a diabetes se você tomar ele sem açúcar, talvez. O 
Parkinson não sei, mas não ficaria surpreso. Porque o Parkinson, querendo ou 
não, é psicomotoro e o café pode ter alguma coisa influenciando isso.  

P: Então você acha que é verdade, o café pode entregar isso? 
E: Talvez. 
P: O café é um energético natural. 
E: Sim. Acho que essa é sem dúvida. 
P: Ele é energético e é natural? 
E: Bom, é difícil você falar natural porque você tem o café em natura. A 

gente não consome ele em natura, mas se pegar a história do café eles 
perceberam que a planta era interessante. Isso daí eu tenho um pouco de 
noção que eu vi que os Incas viam que as lhamas mascavam uma fruta e 
ficavam elétricas. Então ele é um energético natural, mas da forma que a gente 
consome ele não é natural, ele já passou por um processo. Seja de torra, de 
moer, enfim. 

P: O consumo de café contribui para a prática de esportes. 
E: Eu vou ser sincero, quando eu treinava rugby, eu treinei por um 

tempo. Eu gostava de tomar um copo de café que eu achava que eu ficava 
mais agitado. Eu sei que ele é termogênico. Isso daí eu li porque um amigo 
meu falava, não gasta dinheiro com termogênico toma café que é a mesma 
coisa. Que você vai ficar ligado e você vai acelerar o seu metabolismo. Então 
acho que sim. 

P: O prazer de beber café traz benefícios para saúde. 
E: Eu acho que não. Acho que o prazer é muito mais psicológico do que 

físico. 
P: O café contribui para a memória e concentração. 
E: Sim.  
P: Beber café contribui para a saúde do coração. 
E: Então, eu vou seguir a linha de raciocínio que eu segui aqui. Por ele 

ser termogênico e acelerar o metabolismo acho que ele contribui para o 
coração manter o ritmo de batimentos. 

P: Você acha que é verdade. 
E: Sim. 
P: O café contém antioxidantes que inibem o risco de doenças. 
E: Eu ouvi dizer. Como eu disse, vi atrás na resposta do antioxidante, 

mas essa daí é o que eu menos fui atrás de informação. 
P: Mas você acha que o café pode? 
E: Acho que sim. 
P: Pensando em alimentos que dão benefícios funcionais para você. 

Você costuma ir atrás desses alimentos? Tipo, eu quero esse alimento porque 
ele faz bem para isso. Você escolhe alimentos por ele ser assim? 

E: Mais ou menos, eu tenho uma ideia do que seria uma alimentação 
balanceada. Por exemplo, quando eu vou fazer exercício ou quando eu estou 
fazendo exercício para o que eu quero. Então, eu tento, por exemplo, estava 
comendo umas coisas mais focadas em proteína ou como o próprio café que 
eu disse que eu tomava antes do treino. Então, eu tento dar uma lida. O próprio 
espinafre que eu sei que é bom, que é composto de ferro. Então eu tento dar 
uma lida nisso por que o mínimo de uma alimentação, assim, balanceada e 
saudável me preocupo. Não me preocupo a ponto de estudar sobre. 
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P: Se você soubesse que o café traz esses benefícios para você, isso 
faria você beber mais café? 

E: Não porque eu acho que eu bebo uma quantidade razoável boa no 
dia 

P: E você pagaria mais por um café que te desse esses benefícios? 
E: Mas aí, então, outro café não traria esses benefícios? 
P: Você acha que o café hoje traz esses benefícios? 
E: Eu acho que sim. 
P: Ele já traz, então não seria uma novidade para você? 
E: Assim, se ele realmente provasse que traz tudo isso, eu talvez 

pagaria um pouco a mais. 
P: Quanto a mais, mais ou menos? 
E: Ah, não sei, assim, uma xícara de café? 
P: Pode ser. Quanto é uma xícara de café? 
E: Numa padaria deve ser uns r$ 3 uma xícara. 
P: Aí você pagaria quanto a mais por isso? 
E: Sei lá até uns R$4, R$4,50 
P: Se tivesse provado que ele realmente faz isso? Precisa provar, 

precisa ter estudo? 
E: Acho que seria interessante ter o estudo muito mais para, não para 

validar o produto, mas para trazer credibilidade. Entendeu? Não validar o 
produto científicamente, mas psicologicamente.  

P: Precisa ter o endosso de que aquilo realmente funciona? 
E: Exato. 
P: Tem algum desses aqui que seria para você, tipo, se tiver esse 

benefício eu consumiria mais, eu pagaria mais por causa desse benefício ou 
mais de um? 

E: Essa daqui é bem interessante. A do Parkinson. Porque o do 
parkinson não, mas mais a diabete. Porque, querendo ou não, o Parkinson é 
genético. Então você teria que ter já uma prediposição para ter. A diabetes, por 
mais que você tenha genética, você pode adquirir de outra forma. Desde uma 
infecção até o consumo excessivo de açúcar. Então, eu acho que pensando 
na diabetes ele é mais interessante. 

P: Algum outro? 
E: E a prática de esportes. Talvez um café mais concentrado eu pagaria 

mais. 
P: Legal, então eu queria que você fizesse um ranking desses 

benefícios. Qual que para você é realmente o mais importante e que você 
acredita que o café traz e qual que para você seria mais relevante em primeiro 
lugar e depois a gente vai em segundo, terceiro. 

E: Para um produto, assim, diferenciado você diz? 
P: Isso. Quais desses benefícios que para você faz mais sentido? Que 

o café entrega e para você diz: para mim eu gostaria que o café entregasse 
esse benefício. 

E: Acho que é um energético natural. Porque querendo ou não essa daí 
você já tá englobando já a parte de memória, de concentração, aparte de 
esporte. Então eu acho que esse daqui é o melhor. 

P: O energético é o primeirão. Aí em segundo? 
E: É bem como eu disse, porque como esse daqui já engloba a maior 

parte deles, isso é indiscutível. Eu colocaria, talvez, esse segundo. 
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P: O café contribuiu para a memória e concentração. 
E: Terceiro. 
P: O terceiro para a prática de esportes. 
E: Quarto. 
P: O e a saúde do coração. 
E: Quinto é o risco de doenças. 
P: Quinto antioxidantes inibem risco de doenças. 
E: E ai o sexto e o sétimo. 
P: Sexto é o prazer de café traz benefícios para saúde.  
E: E Parkinson e diabetes é o 7.  
P: Ok. Enzo. Muito obrigado. Era isso mesmo que a gente queria saber. 
E: Nossa, foi rápido. Obrigado. 
 
Caso 7: Fábio 
Data da entrevista: 06/11/2017 
 
P: Eu queria que você falasse o seu ,nome a sua idade, contasse um 

pouco de você, quem é você, o que você costuma fazer no seu dia-a-dia? 
F: Meu nome é Fábio. Eu tenho 23 anos. Eu sou estudante de 

engenharia química da Universidade Mauá. Instituto Mauá de Tecnologia. Eu 
tô procurando emprego agora, vamos ver aí ano que vem se da certo. Estou 
no terceiro ano agora, rumo ao quarto, faltam mais dois anos. Costumo estudar 
bastante durante a semana. Não faço muitas outras coisas além disso. Às 
vezes fico na faculdade para fazer algumas atividades, mas quando sobra um 
tempinho eu gosto de ir para academia. Eu treino muay thai. Só faço isso de 
exercício. Às vezes jogar uma bola, viajo com meu irmão, a gente tem um sítio 
e gosto de ir para lá porque é muito calmo, não tem essa coisa toda de 
estresse, esse clima pesado que é a cidade. E lá, eu vivi lá, cresci lá, gosto 
muito de ir para lá, tem os cavalos. 

P: E você mora com quem? 
F: Eu moro com a minha mãe em Cotia, mas cheguei a morar um 

tempinho com meu pai em Osasco e agora voltei a morar com ela. E moro com 
meu irmão também. 

P: E final de semana o que você costuma fazer? 
F: Eu costumo sair de final de semana, às vezes não de sexta, mas de 

sábado e domingo eu gosto de procurar fazer alguma outra coisa que não seja 
a faculdade. Porque geralmente eu acabo vivendo só isso. E procuro sair, não 
gosto muito de balada, mas se me convencer bem eu acabo indo. Mas o que 
eu prefiro mesmo é encontrar com os meus amigos. Eles moram, não é bem 
um condomínio, é mais um conjunto residencial assim que chama Parque dos 
Príncipes. Então, lá é bem tranquilo, todo mundo mora perto, as casas são 
grandes, então dá para ir, fazer um churrasco e tomar cerveja. 

P: E para o futuro? Quais são seus planos, o que você espera alcançar? 
F: Eu pretendo começar minha carreira profissional em uma indústria, 

que essa é a minha vontade. E para o futuro eu penso em abrir a minha própria 
empresa. Penso muito em alguma coisa ligada à tratamento de resíduos, mas 
também já pensei muito em trabalhar na indústria de pigmentos. Fabricar tintas 
e tudo mais, mas hoje o que eu vejo é abrir uma empresa ligada a isso. 
Tratamento de água em geral. Porque é uma coisa que vai faltar. O humano 
ele tá usando todos os recursos de uma maneira muito errada, sem ver as 
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consequências. Ou vendo e ignorando totalmente porque a maioria das 
pessoas não vai viver mais isso. Mas procuro deixar alguma coisa aí para 
quando eu partir dessa para melhor, deixar algum legado. 

P: No seu dia-a-dia quais são os meios de comunicação que você usa? 
F: Eu uso bastante o WhatsApp e Facebook. Esses são os dois maiores 

que eu uso. 
P: TV você costuma assistir? 
F: Eu não assisto muito. Quando eu assisto TV é Netflix. 
P: Além do Facebook alguma outra rede social que você tem? 
F: Eu uso o Instagram, mas não uso muito, não costumo postar muita 

foto. Acabo só vendo mesmo o que as pessoas postam. Mais o Facebook. 
P: Facebook você posta bastante? 
F: Não. Às vezes compartilho alguma coisa, mas não chego a postar 

nada meu. 
P: Tem alguma coisa específica que você gosta de acompanhar no 

Facebook?  
F: Eu topo bateria. Hoje em dia eu estou meio parado, não tenho tido 

muito contato com isso, mas eu procuro sempre tá ligado nisso. Então, eu sigo 
bastante página de bateria e tudo mais, onde eles postam vídeos de técnicas 
ou alguém tocando um solinho. Então, eu gosto de ver essas coisas. 

P: Bacana. Vamos falar um pouco aqui sobre a sua saúde. Como você 
se sente em relação à sua saúde. Você se sente saudável hoje? 

F: Hoje eu não me sinto saudável. 
P: Por quê? 
F: Eu sempre tive uma vida muito ativa, assim, no sentido de fazer 

esportes, tudo mais, comer direitinho. Tipo até acabava extrapolando um 
pouco essa dieta, mas nunca tive problema em engordar muito porque sempre 
pratiquei bastante esporte. Vivia indo para o sítio. Então, lá não tinha carro, 
não tinha nada, era andar a pé, subir morro, descer morro. Então, estava 
totalmente ligado a isso. Gostava muito de jogar futebol, parei. Dos esportes, 
assim, nunca me vi gostando muito de basquete, vôlei, handebol. Era mais 
futebol e natação. Natação eu faço desde pequeno. Porque eu tinha uma 
predisposição para ter bronquite, então minha mãe me colocou na natação. 
Então, é uma coisa que eu levei bastante tempo também. Aí muay thai eu 
comecei agora fazem cinco anos e é isso que eu tenho levado. Mas hoje eu 
não me vejo saudável porque tenho engordado muito, não tenho me dedicado 
tanto assim ao esporte, até por causa da faculdade, e aí alimentação também 
fica tudo errado. 

P: O que você costuma comer, assim? 
F: Eu gosto bastante de fritura. Eu gosto muito de batata frita, não resisto 

a um McDonald's, um Burger King, é muito difícil, mas procuro fugir disso. 
Porque se ficar comendo sempre não dá. 

P: Tem algum problema de curto e longo prazo que te preocupa por 
causa da sua alimentação? 

F: Engordar bastante, só. Agora que eu me vejo, tipo, eu relaxei um 
período da minha vida e agora eu retornei e falei, não. Preciso fazer alguma 
coisa porque eu não era assim, por mais que não aparente, mas no esporte, 
fazendo a luta, eu percebo que eu estou bem diferente em relação ao meu 
corpo. Porque eu não me sinto cansado, mas minhas pernas sentem todo peso 
extra que está em mim. Então fico muito cansado, às vezes dá câimbra, é uma 
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coisa bem diferente. E foi isso que me chamou bastante atenção. Porque fazer 
esporte era sempre tão natural para mim e hoje parece que está sendo uma 
coisa mais difícil. 

P: E aí você acredita que é por causa da sua alimentação? 
F: Por causa da alimentação, com certeza. 
P: Que está influenciando na sua qualidade de vida? 
F: Sim. É um pouco de alimentação misturado com estresse da 

faculdade que acaba tirando um pouco do meu tempo. 
P: Na sua casa as pessoas costumam ter uma alimentação saudável, 

balanceada? 
F: Então, a minha mãe ela era obesa e ela fez redução do estômago. E 

hoje ela procura se alimentar melhor. Não que ela faça uma dieta e tudo mais, 
quem fazia dieta mesmo era eu na minha casa. Sempre fui eu. Eu comia só 
frango, batata doce, brócolis, regradinho de 3 em 3 horas, comer sempre, 
comer vitamina, tomar vitamina e tudo mais. E hoje ela que come menos, come 
um pouquinho melhor. Ela que está introduzindo essa dieta, essa alimentação 
mais saudável de novo. 

P: Você procura comer algum alimento que faça bem para saúde, que 
tenha algum benefício específico para saúde? Por exemplo, vou comer isso 
porque ele é bom para isso. 

F: Não. Eu procuro não ingerir muito sódio. Muito sódio e açúcar. Mas, 
tipo, consumir um alimento buscando alguma vitamina que ele tem, não. 

P: Você já teve algum problema, algum mal-estar por causa de má 
alimentação? 

F: Não. Nunca tive.  
P: A sua alimentação te preocupa hoje? 
F: Hoje não muito. Porque, como eu disse, estava pesando isso em mim, 

então eu mudei. 
P: O que você faz hoje de diferente? 
F: Eu costumo comer mais porque antes eu não comia direito. Eu ficava 

bastante horas sem comer. Então, isso é muito ruim para você se manter 
saudável e tudo mais.  

P: De alimentos mesmo, você mudou alguma coisa? 
F: Eu diminui quantidade. Porque eu sempre gostei muito de salada, aí 

eu procuro não comer muito Mcdonalds, essas coisas, de dia de semana. 
Sempre mais regradinho de 3 em 3 horas. Nem que não seja grande coisa, só 
como uma fruta, só para não ficar de estômago vazio também. Mas não 
cheguei a mudar tanto assim a minha alimentação com relação, tipo, a cortar 
totalmente carboidrato, ficar só na proteína, não cheguei. 

P: Você acha que você pode ter algum problema a longo prazo pela sua 
alimentação de hoje? Se eu continuar comendo assim eu vou ter problema. 

F: Talvez. Se eu continuasse me alimentando do jeito que estava. 
Provavelmente. 

F:  Que tipo de problema você acha. Ah, talvez um problema cardíaco. 
Meu avô tem problema cardíaco, então pode ser que venha a desenvolver 
alguma coisa, não sei. Ou ter pressão alta. Minha mãe tem pressão alta, então 
é uma preocupação também. 

P: Mas ai hoje você se vê podendo ter esse problema? 
F: Hoje não. Eu acho que não. 
P: Agora que você mudou que você ajustou? 
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F: Penso que estou longe disso. 
P: Tá ajustando. Pensando na relação entre alimentação e saúde, bem 

estar. Se eu como bem, eu tenho mais saúde, eu me sinto melhor. Essa 
relação faz sentido para você? Você acha que a alimentação pode influenciar 
na sua saúde, no seu bem estar? 

F: Com certeza. Eu tive uma época na minha vida que eu era bem 
regradinho nisso. Dieta, esporte. E foi uma época que eu reparei que eu ficava 
muito pouco doente. Então, eu acho que isso tem tudo a ver. 

P: Você conseguia se alimentar bem, então prevenia muita coisa? 
F: Conseguia me alimentar bem. Praticava meu esporte. Não era tão 

estressante porque não era na época da Faculdade. 
P: Hoje para você, consumir alimentos mais saudáveis é mais difícil? 
F: Eu creio que você acaba criando um hábito. Então, você meio que 

insistir nisso. Repetir várias vezes até que você cria um hábito de continuar 
comendo daquela maneira. Hoje eu me vejo com um pouco de dificuldade 
nisso. De criar esse hábito. Porque eu acho que você se alimentar de uma 
forma errada e passar para uma dieta, da noite para o dia, acho que é muito 
radical. Então eu procuro, por exemplo, eu não mudei nada na minha 
alimentação, mas eu diminui quantidades. O próximo passo é mudar 
alimentação. 

P: Você acha que ter acesso a esses alimentos saudáveis, então mudar: 
eu quero ter alimentos saudáveis. É mais difícil você achar? É mais difícil 
fazer? 

F: Não. É tranquilo. 
P: É mais caro comer saudável? 
F: É mais caro. Se você vai procurar alguns legumes, tudo mais, tem 

seu preço, mas os alimentos orgânicos que não tem as toxinas, agrotóxicos, 
acaba sendo mais caro. 

P: E fazer essa mudança depende de você? Se hoje você quisesse, 
você fala eu vou lá e eu vou comprar os alimentos. É só você? 

F: Sim. 
P: É uma coisa que se você quisesse hoje mudar, você conseguiria? 
F: Com certeza. Ia lá no mercado, compraria, deixaria mais ou menos 

no esquema. 
P: Mas é difícil você se imaginar passando a ter uma alimentação 

totalmente saudável hoje? 
F: Não. Eu me vejo fazendo isso. Eu sinto que é um pouco difícil ainda 

por não estar uma coisa totalmente regrada e querer fazer isso, mas eu me 
vejo fazendo isso. De novo. Porque era uma coisa que eu tinha antes. 

P: Você acha que é possível? 
F: Totalmente possível. 
P: Não agora por causa da rotina do seu dia a dia? 
F: Sim. Aos poucos daqui umas 2, 3 semanas procuro estar já me 

adequando a alimentação mais saudável. Alimentos mais saudáveis. 
P: Você procura informação sobre alimentos saudáveis, alimentos que 

podem te fazer bem? 
F: Hoje em dia não, mas na época que eu queria viver isso e eu acabei 

vivendo eu procurava bastante. 
P: Você procurava aonde? 
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F: Internet. Tenho alguns amigos que fazem nutrição. Então eu buscava 
informação com eles. Passava com uma nutricionista também. Então, puxava 
bastante dela. Conversava bastante sobre isso. Até algumas pessoas que tem 
na minha vida e tudo mais que fazem isso, tem essa vida mais saudável, que 
fazem musculação, então acabam tendo essa vida, acabo também 
conversando com eles, vendo o que eles podem me passar. 

P: Você falou que você sentiu na pele quando você se alimentava 
melhor você não ficava tão doente. Você já chegou a ler alguma coisa nesse 
sentido? 

F: Nunca cheguei a ler, mas eu acho que, eu não sei, não posso falar 
com propriedade, mas quando você se alimenta bem você tem todas as 
vitaminas necessárias. Então isso acaba suprindo toda a demanda do seu 
corpo também. 

P: Na sua faculdade tem ou já teve algum tipo de palestra sobre 
alimentação saudável? 

F: Sinceramente não sei. Eu acho que não. Porque é sempre mais 
voltado para empreendedorismo. Faculdade de engenharia, né? 

P: Agora eu queria falar um pouco com você sobre café. Quando eu falo 
café, quais os pensamentos, sensações, imagens que vem a sua cabeça? O 
que que você pensa? 

F: Vem o sitio na minha cabeça. Lá é rodeado de plantações de café. Ai 
eu tenho família lá e eles todos trabalhavam com isso. Então, quando fala café 
eu lembro do terreiro cheio de café secando. Acordando cedo, indo para a 
plantação para colher café. Sacos e Sacos. Levando tudo aqui para moer, 
torrar e tudo mais. 

P: Mais alguma sensação? 
F: Lembra bastante infância com o sitio e porque o meu pai consumia 

bastante. 
P: E que tipos de café que você conhece? 
F: Eu não sei muito bem de nomes de café. Eu conheço o do sítio que 

eu não sei dizer para você qual é, mas o que eu consumo em casa é o extra 
forte. É o que eu conheço, assim. 

P: De marcas, quais marcas você conhece? 
F: Eu não sou muito bom de nomes, mas Ponto, é nome de marca? 3 

corações. Que mais? Nespresso. Nescafé que é o sachezinho. Esse é gostoso 
também. 

P: Então, dos tipos que você conhece tem o torrado, moído que é o que 
você passa no filtro, tem o nespresso que é a máquina, tem o solúvel que é o 
Nescafé? Mais algum outro tipo? 

F: Cappuccino. E você costuma tomar café? 
F: Eu tomo. 
P: Como? Puro, com leite? 
F: De final de semana eu costumo tomar com leite. Bastante com leite. 

Mas de dia de semana as vezes eu tomo café depois do almoço. Eu acordo 
cedo, saio correndo, então não tenho o costume de tomar café da manhã. Nem 
na faculdade. Então, as vezes depois do almoço eu tomo um café. Na minha 
casa sempre tem café. Então, quando eu volto da faculdade, vou almoçar, tem 
sobrando eu tomo. 

P: Para você o que que um café tem que ter? Como ele tem que ser? 
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F: Eu gosto de café doce. Eu gostaria muito de aprender a apreciar o 
café puro, sem o açúcar, mas eu gosto do café bem docinho, quentinho.  

P: Tem algum benefício para você em consumir café? Por que que você 
consome o café? 

F: Eu acho que é mais um hábito. Sempre teve na minha casa, acabei 
adquirindo isso. 

P: Para você tem algum café que é melhor do que o outro? Desses que 
a gente falou. O coador, de máquina, o solúvel? 

F: Não. Olha, eu acho que o café gostoso que eu gosto mesmo de tomar 
é o café que eles fazem lá no sítio. Que é um filtro bem rústico, uma panelinha, 
põe a água e tudo mais. Faz uma coisa bem rústica mesmo. 

P: Então você acha que esse é melhor do que o da máquina? 
F: Eu acho. 
P: E por algum motivo específico? 
F: Tem umas máquinas que deixam o café meio aguado. Eu acho que, 

não sei, talvez não tenha experimentado máquinas tão boas. Que tem algumas 
que torram o café, o grão mesmo na hora. Dessas eu nunca experimentei, mas 
eu já tive experiências de tomar um café bem aguado. 

P: Tem algum ponto negativo do café para você? Tem alguma coisa 
quF: o café é ruim por causa disso? 

F: Acho que na hora de dormir só. Da aquele acelero assim. Ele não é 
tão bom. Se você tem que ter uma vida de acordar cedo, dormir cedo, acabar 
tomando café fora do horário perde o sono. 

F: Preparar café para você é complicado? Eu sempre fiz na cafeteira. 
Então, eu não vejo muito problema. Só colocar água, o filtro, o café e esperar. 

P: E você consome mais em casa ou fora de casa? 
F: Mais em casa. 
P: E qual a quantidade? 
F: Eu tomo uma xícara no máximo. 
P: Por dia em casa? E no final de semana com leite? 
F: Um pouco menos.  
P: Então, eu queria aqui, eu vou te mostrar um relógio, que é esso aqui, 

que ele tem 24 horas. A ideia é a gente passar por um dia seu normal, comum, 
um dia básico. E eu queria que você me contasse que horas você acorda, o 
que você faz durante o dia, até a hora que você vai dormir. Que horas que você 
acorda? 

F: Geralmente eu acordo 6:30. 
P: E aí, o que é que você faz depois que acorda? 
F: Aí eu saio de casa umas 6:40, 6:50. 
P: E aí você não toma café aqui? 
F: Não tomo café. Eu acordo e a saio. Aí eu moro em Cotia e estudo em 

São Caetano que demora uma horinha para chegar. Aí chego na faculdade 
entre 7:50 e 7:40 eu demoro mais ou menos 50 minutos. Que é o horário de 
início da aula. Aí eu fico na aula das 7:40 até às 9:30. Aí troco de aula vou até 
às 11:20 e das 11:20 até 1 hora. 

P: E você come alguma coisa? 
F: Geralmente no intervalo das 11 horas eu costumo comer alguma 

coisa. 
P: E o que que você come aqui? 
F: Um salgado. 
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P: E você bebe alguma coisa? 
F: Não sempre, mas quando eu tomo é tipo um suco de laranja. 
P: Aí uma hora acaba a sua aula... 
F: Volto para casa e 2 horas chego em casa. 
P: Ai você chega em casa... 
F: Almoço.  
P: E o que que tem nesse prato aqui? 
F: Sempre arroz, feijão. Carne ou frango, salada sempre. Não gosto de 

comer e beber ao mesmo tempo, mas se eu bebo, é água. Depois do almoço 
tomo um cafezinho. 

P: Aí o café é o coado? 
F: É. O de casa. 
P: Aí depois, o que que você faz? 
F: Aí eu vou falar um dia que eu tenho atividade física. Então, até umas 

6:30 eu fico estudando ou fazendo alguma coisa da faculdade. 
P: E você come alguma coisa aqui nessa tarde? 
F: As vezes sim. Eu gosto muito de fruta, então eu costumo comer. 
P: Mais ou menos que horas? 
F: Umas 4h aqui.  
P: E só a fruta, você não bebe nada? 
F: Não. Eu bebo bastante água durante o dia todo, mas só para comer, 

assim. 
P: Aí até 6:30 você fica estudando. 
F: Aí eu me arrumo e 7 horas tenho Muay Thai. Das 7 horas às 8 horas. 

Aí chego em casa 8:30, tomo um banho, janto. 
P: E o que que tem nesse prato? Mesma coisa do almoço? 
F: Arroz, feijão, a mesma coisa do almoço, salada também. 
P: E aí bebe água? 
F: Ou suco. Aí fico no computador ou fazendo alguma coisa da 

faculdade até umas 11:30 mais ou menos. Aí é o horário que eu costumo 
deitar. Aí fico mexendo no celular, geralmente durmo meia-noite, meia-noite e 
meia. Às vezes extrapolo e vai até uma hora. 

P: É o processo de dormir? 
F: Sim. 
P: Aí você está dormindo até acordar as 6h. Nessa noite aqui, depois 

da janta, você come alguma coisa? 
F: Antes de dormir, às vezes, um chocolate. Umas 11 horas. 
P: Perfeito. É isso. Falando um pouco ainda de café, você acha que o 

café evoluiu? Você viu alguma mudança no café desde quando você era 
pequena até hoje? Você percebe uma evolução? 

F: Não sei. Talvez. Não sei se eu consigo falar exatamente porque eu 
não consumia café quando eu era menor. Comecei a consumir café depois dos 
18 anos quando eu entrei na faculdade. Meu pai consumia bastante em casa, 
mas não me atentava muito a isso, de procurar mudanças e tudo mais, gosto, 
modos de fazer. 

P: E você acha que, por exemplo, antes você tinha o café só filtrado, 
agora você tem as máquinas de café. Você acha que essa evolução foi boa, 
foi ruim? 

F: Eu acho que foi boa porque até essas máquinas que, meu pai sempre 
fala que ele queria muito uma máquina que moesse o grão na hora, eu acho 
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que isso é bem benéfico para o gosto, talvez. Que você está comprando um 
grão, uma coisa já preparada para fazer. Então, acho que é até melhor. Fica 
um gosto mais interessante, talvez. 

P: E como você imagina que vai ser o futuro do café? Qual vai ser o 
próximo passo? 

F: Acho que hoje em dia as coisas estão meio que voltando. Você tinha 
o coado café, agora você tem as máquinas, e agora é meio cool você coar o 
café mesmo. Então, acho que vai acabar voltando um pouco, mas nunca deixar 
de ser uma coisa automatizada. 

P: Você acha que o café coado não vai morrer? 
F: Acho que não. 
P: Essas idas e vindas... 
F: Ele acaba sendo, tipo o Nescafé, é só um sachezinho, é bem prático. 

Até eu vi uma vez que tinha um aparelho que fazia um café na hora. 
P: Falando um pouco de benefícios do café, não desculpa, primeiro eu 

vou falar para você aqui alguns alimentos e eu queria que você me dissesse 
se você acha que eles são saudáveis ou não. Maçã, você acha que é 
saudável? 

F: Sim. 
P: E vinho? 
F: Eu acho também. 
P: O que teria de saudável no vinho? 
F: Eu acho que ele é um agente oxidante bem bom. Então, acho que se 

você tomar uma taça por dia acaba te trazendo benefícios para saúde.  
P: Chá? 
F: Chá é saudável. 
P: Você acha que o chá é mais saudável do que café? 
F: Acho que sim. 
P: Em qual sentido? 
F: Por ele ser um pouco mais natural. 
P: O que que tem de não natural no café em comparação com o chá? 
F: Porque ele já está embalado, já passou por um processo. Não que o 

chá também não passe, mas hoje em dia você tem, você pega já o chá pronto 
e algumas empresas que não têm tanta adição de conservantes. Então, nesse 
sentido ele é um pouco mais saudável do que o café. 

P: Hamburguer? 
F: Não. 
P: O que que tem de não saudável no hambúrguer? 
F: Depende do hambúrguer. Esses hambúrgueres que você compra de 

caixinha: Sadia, Perdigão, tem muita química nele para chegar onde eles 
chegaram. Mas se você compra uma carne no açougue, moe, e faz em casa, 
acho que é um pouco menos, acaba sendo um pouco mais saudável. 

P: O suco de laranja de caixinha? 
F: Depende muito da marca. Eu acho que Sufresh, Delvalle, essas 

coisas, não é tão saudável porque tem muita adição de açúcar. Mas essas 
marcas Natural One, Prado, Chandon, que são sucos de laranja mesmo 
porque os outros são nectars, são bem mais saudáveis. Que é a fruta mesmo. 
Até indicam não estrapolar muito depois de aberto porque pode dar diferença 
de gosto. 

P: E água de coco? 
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F: Saudável.  
P: E água de coco de caixinha? 
F: Depende da água de coco. Tem umas tipo Querococo, Dococo que 

não são tão saudáveis por ter bastante conservantes, acidulantes, mas tem 
essa Do bem agora, que está estreando água de coco, chá, não tem tanto 
conservante. Acho que é uma boa. E tem uma marca de coco que não é tão 
conhecido que é cocô Ice que ela também não tem conservantes, só vende na 
geladeira, não fica na prateleira. 

P: E o café? você acha que o café saudável? 
F: Eu acho. 
P: O que que tem de saudável no café? 
F: Ele te dá uma certa energia, então se você tomar ele nos momentos 

certos pode até te dar um gás no seu dia. Você pode, por exemplo, depois do 
almoço, você come a tendência é sentir um pouco de sono, você toma um café 
se você precisa fazer alguma coisa muito importante, você toma café, fica mais 
esperto, não tem tanto sono, não perde tanta atenção. Acho que nesse sentido 
ele é bem-vindo. 

P: Tem algum outro benefício para saúde que você acha que o café tem, 
além dessa de energia? 

F: Não sei. 
P: Você já foi atrás de alguma informação sobre os benefícios do café 

para saúde, saudabilidade do café? 
F: Nunca fui atrás. 
P: Você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido? 
F: Também não. Para falar a verdade eu nunca ouvi falar também. 
P: Legal. Eu vou mostrar para você alguns benefícios que as pessoas 

dizem do café e eu queria que você me dissesse se você acha que é verdade, 
se não é? Assim, as pessoas disseram, pode ser verdade ou não, eu queria 
saber se você acredita e se você acha que isso é verdade ou não. O primeiro 
é o café contém antioxidantes que inibem o risco de doença. Você acha que 
isso é verdade ou que é mentira? 

F: Eu acho que é verdade. 
P: O café pode trazer isso do antioxidante? 
F: Sim.  
P: O consumo de café contribuiu para a prática de esportes? 
F: Acho que não. Até porque tem momentos que dá uma taquicardia, 

vamos dizer e talvez não seja tão bom para prática de esportes. 
P: Beber café contribui para a saúde do coração. 
F: Acho que não. 
P: Por que você acha, alguma coisa específica que o café tem que isso 

não é bom para o coração? 
F: Não sei. Talvez pelo índice, ele acaba viciando bastante, então, não 

sei, as vezes pode acabar ficando dependente disso. 
P: O café reduz o risco de doenças como Parkinson e diabetes tipo 2. 
F: Depende de como você toma. Não sei se tem o açúcar, então acaba 

não sendo tão bom. Acho que não é verdade. 
P: O café é um energético natural. 
F: Sim. Cafeína. 
P: Você estava falando um pouco disso. E ele é energético e natural? 
F: Sim. 
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P: O prazer de beber café traz benefícios para saúde? 
F: Aí a gente acaba voltando para aquela questão do vício. Se você 

acaba extrapolando, aí já não é mais um prazer de estar fazendo isso.  
P: Mas se for dentro de uma quantidade aceitável? 
F: Acho que sim. Acho que sim. 
P: E o café contribui para a memória e concentração? 
F: Acho que sim. Acaba estimulando isso. 
P: Pensando em alimentos saudáveis que trazem algum benefício para 

saúde, de maneira geral, alimentos como um todo. Você procura ir atrás e 
consumir alimentos que te tragam algum benefício? 

F: Eu gosto muito de fruta. Então, costumo ir bastante atrás disso. nunca 
uma fruta só. Uma variedade bem grande. Não existe uma fruta que eu não 
goste. 

P: Tem alguma que você come por causa de algum benefício que ela te 
oferece especificamente? Como maçã porque ela é boa para isso? 

F: Eu tomo suco de laranja pela vitamina C. 
P: Para ter mais vitamina. 
F: Sim. 
P: Pensando em café. Se o café de desse esses benefícios, isso ia fazer 

você aumentar o consumo de café? Você ia beber mais café, se você soubesse 
que ele te traz realmente esses benefícios? 

F: Eu acho que não.  
P: Você ia continuar tomando igual? 
F: Sim. 
P: E tem algum desses especificamente que você acha que, esse aqui 

se tivesse eu aumentaria o meu consumo, algum desses? 
F: Esse. 
P: O consumo de café contribui para a prática de esportes. Então, esse 

você acha que se realmente o café contribui, eu tomaria mais café. E você 
estaria disposto a pagar mais por um café que te desse isso? 

F: Sim. Porque se fosse uma coisa que eu usasse no dia-a-dia, praticar 
esportes, então tomar café aumentasse isso, então eu pagaria sim. 

P: Você tem ideia de quanto a mais, mais ou menos, sei lá quanto que 
é um cafezinho hoje? 

F: Se você vai numa banquinha é uns r$ 5. 
P: Aí um que te oferecesse isso quanto que sairia? 
F: Uns r$ 7. 
P: Uns r$ 7, um pouquinho mais. Pensando ainda nesses benefícios 

aqui. Eu queria que você fizesse para mim um ranking do primeiro até o sétimo. 
A gente tem 7. De qual que para você é o mais importante, que faria a diferença 
para você hoje na sua vida e que você acredita que o café realmente pode 
suprir, pode entregar esse benefício. Qual que para você seria o principal aqui? 
O primeiro de todos. 

F: Pensando hipoteticamente? 
P: Isso hipoteticamente. 
F: Esse. 
P: O prática de esportes seria o primeiro. E o segundo? 
F: Esse. 
P: O café contribui para a memória e concentração seria o segundo. O 

terceiro? 
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F: Esse. 
P: O café contribui para a saúde do coração, o terceiro. O quarto? 
F: Esse. 
P: O prazer de beber café traz benefícios para saúde. O quinto? 
F: Esse. 
P: O café contém antioxidantes que inibem doenças. E ai o sexto? 
F: Esse. 
P: O café é um energético natural.  
F: E esse por último.  
P: E o 7 é o café reduz risco de doenças como Parkinson. Esse ai seria 

por último. Teria algum outro benefício que hoje para você seria importante? 
Que não está aqui. Que um alimento trouxesse para você? 

F: Não consigo pensar. 
P: Queria um alimento que fosse bom para isso, porque isso me falta no 

dia a dia? 
F: Uma batata frita que não engordasse. 
P: Eu queria um alimento que eu pudesse comer até morrer. 
F: Sem ter que me preocupar em doença, engordar, nada. 
P: Pensando na prática de esportes, que foi o primeiro que você falou 

aqui, qual que seria a contribuição do café para a prática de esportes? 
F: É que eu realmente não sei se esse aumento da frequência cardíaca 

que ele dá na gente, se ele é bom para a prática de esportes. Eu acredito que 
não, mas se ele fosse, seria um grande fator. Porque hoje em dia você tem 
bastante, eles chamam de pré-treino, que você toma e tem mais energia para 
fazer as atividades físicas. Então, acho que o café, se ele fosse um benefício 
para prática de esporte, seria nesse sentido. 

P: Nesse sentido de dar energia? 
F: Mais energia, mais vontade, mais força. 
P: Bacana, Fábio. Terminamos. Muito obrigado. 
 
Caso 8: Guilherme 
Data da entrevista: 06/11/2017 
 
P: E para começar eu queria que você contasse um pouco de você. 

Quem é você, o que você faz, como você se descreve? 
G: Eu sou o Guilherme, eu tenho 18 anos, eu ainda estou na escola, 

estou terminando de cursar a escola. E ano que vem eu já vou começar a 
faculdade, vou fazer medicina veterinária. Porque é um grande sonho desde a 
infância. Eu gosto muito de animais. Eu mexo muito com animais. Eu trabalho 
com animal. Já com 18 anos já estou nesse ramo aí. 

P: E você mora com quem? 
G: Moro com meu irmão e com a minha mãe. 
P: E você mora aonde? 
G: Moro em Cotia. 
P: Então você pretende fazer veterinária. E hoje em dia, Como é seu dia 

a dia o que você costuma fazer? 
G: Hoje em dia estou focado muito no estudo para terminar logo para 

poder dar um passo adiante na minha vida, mas também eu tenho a correria, 
como eu te disse, eu trabalho com animais. Eu trabalho com compra e venda, 
aí eu tenho que conciliar os dois. 
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P: E como você faz isso? 
G: Eu acho outro criador, aí eu compro um filhote, eu cuido dele até ele 

virar adulto e vendo. Eu trabalho mais especificamente com cavalo. 
P: E você vai buscar geralmente onde? 
G: O Brasil inteiro eu vou. Onde que tiver um preço acessível. 
P: E você pega desde filhote? 
G: Desde filhote. 
P: E assim para o futuro? Você falou que ia fazer faculdade. O que mais 

você espera para frente, de futuro para você? 
G: No futuro eu quero muitas conquistas. Eu quero ser reconhecido na 

profissão, quem não quer. E quero ser reconhecido também no meu ramo de 
trabalho porque é isso que eu quero da minha vida. 

P: Mais o reconhecimento de trabalho mesmo? 
G: Isso. Reconhecimento profissional. 
P: Você tem sonhos? Uma viagem específica, morar fora, morar 

sozinho, alguma coisa que você queira? 
G: Eu já tive sonho de morar fora, mas depois que eu consegui chegar 

no meu outro sonho que era o de criar cavalos, eu acabei desistindo do sonho 
de morar fora. Porque o sonho principal era esse e eu era meio desacreditado 
no meu sonho, mas ai surgiu uma oportunidade, surgiu um dinheiro, eu 
comprei o primeiro e assim foi. E eu entrei no meu sonho de vez eu não quero 
sair dele tão cedo. 

P: Aí você conseguiu criar uma rede.  
G: Consegui. 
P: Legal. Bacana. Falando um pouco dos meios que você usa para 

saber das coisas, os meios de comunicação que você usa, o que você costuma 
acessar? 

G: Muitos grupos de Facebook e WhatsApp. 
P: TV, você assiste? 
G: Assisto também. Tem uns canais que falam bastante, Canal Rural, 

ele fala bastante para estar por dentro dos valores do mercado de como está 
tudo. Eu assito também o jornal para saber como está correndo bem a bolsa, 
como estão as vendas e tudo mais. Pra ver como vai ser meu preço 
estabelecido no produto. 

P: E para você se divertir, você costuma ver TV, é mais internet? 
G: A minha diversão é com os cavalos mesmo. Meu trabalho é a 

diversão. 
P: Você tem alguma rede social? Você falou Facebook, mais alguma? 
G: Tem tenho Facebook e Instagram. 
P: Você costuma postar bastante? 
G: Posto. Bastante. 
P: Todo dia assim? 
G: Todo dia. O Facebook eu uso mais para dar uma olhada nos grupos 

para ver as coisas. No Instagram eu posto mesmo. 
P: E você posta bastante e também coisas dos animais seu trabalho? 
G: Principalmente. 
P: Falando um pouco de saúde, da sua saúde, você se sente uma 

pessoa saudável hoje? 
G: Me sinto. Me sinto sim uma pessoa muito saudável.  
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P: Tem algum problema a curto e longo prazo que te preocupa hoje de 
saúde? 

G: De saúde não tem por enquanto, mas pode ser que apareça 
futuramente. 

P: Você tem uma alimentação saudável? 
G: Eu tive já, né, mas hoje em dia não tô tendo muito não. Porque pela 

correria de vestibular, trabalho e tudo eu não estou conseguindo me alimentar 
direito. 

P: O que você costuma comer normalmente? 
G: Antes eu costumava me alimentar com base em folhas e uma carne. 

E agora estou comendo de tudo o que vier.  
P: O que tiver disponível? 
G: Não estou com muito tempo de pensar em comer não. 
P: E na sua casa quem é que faz a comida? 
G: Tem uma moça que trabalha em casa e ela cozinha. 
P: É ela que faz. E quem escolhe as comidas que vão ser feitas? 
G: Eu. 
P: É você. Você mesmo que pessoalmente escolhe. O que você 

costuma escolher? 
G: Eu costumo escolher um frango, um arroz, feijão. Adoro arroz e feijão, 

não pode faltar arroz feijão. O prato do brasileiro não pode. Eu gosto muito de 
frango. 

P: E na sua casa as pessoas têm essa preocupação em ter uma 
alimentação saudável? 

G: Tem. Tem sim. Todos nós temos. A gente fazia dieta juntos, mas 
agora como cada um tá na correria, acabou a dieta. 

P: Tem algum alimento que você come e que você pensa vou comer 
isso porque ele faz bem para esse aspecto da minha saúde? Porque ele é bom 
para isso? Que tem alguma funcionalidade específica? 

G: Eu como muita verdura porque eu acho que vai fazer bem pra saúde. 
E eu tomo muito café. Puxei do meu pai. 

P: E o que que você acha que o café vai trazer? 
G: Ele me deixa mais concentrado para poder estudar, eu poder vender, 

comprar. O café também ele abre portas. Tem uma pessoa que você não 
conhece muito bem, você dá um café e pronto acabou. 

P: É como quebra gelo para poder falar? 
G: Isso. Eu puxei do meu pai isso. 
P: Mais algum alimento que você consome que tem esse objetivo 

mesmo de dar energia ao de alguma outra coisa de saúde? 
G: Eu gosto muito de comer fruta.  
P: Fruta também, por que? 
G: Eu gosto de fruta mesmo. Em geral. 
P: Você come bastante fruta? 
G: Como bastante fruta. 
P: Você já teve algum problema ou algum mal-estar por causa de má 

alimentação? Porque você se alimentou mal. 
G: Já. De comer pouco. Antes eu era muito obsessivo por comer pouco, 

ficar magro, mas aí não tem como. Mesmo que fosse uma alimentação mais 
fraca, como a base de folhas que eu fazia, mas eu comia a quantidade certa. 
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P: Tem alguma coisa na sua alimentação hoje que te preocupa? Que 
você se preocupa? 

G: Tem. Eu como muito.  
P: E muito do que?  
G: De tudo. O que tiver eu como. Por exemplo, eu vou almoçar, eu faço 

um prato tremendo. Eu vou jantar, um prato tremendo. Café da manhã vão 3, 
4 pães e café. 

P: E se você pudesse mudar alguma coisa na sua alimentação hoje?  
G: Eu ia diminuir a minha alimentação. 
P: Só quantidade?  
G: Só quantidade. 
G: Então você não ia colocar nada e nem tirar nada do que você já 

come? 
G: Não. Não porque eu não costumo estrapolar muito também. 
P: De coisas que não são muito saudáveis? Você acha que a sua 

alimentação é saudável? 
G: Eu acho que ela só não é saudável pela quantidade. Eu acabo 

ingerindo mais calorias do que eu perco. 
P: E você acha que essa sua alimentação, o que você come mesmo, 

isso influencia na sua qualidade de vida, no jeito que você vive? 
G: Influencia, ter mais energia e tudo mais. 
P: Você acha que você, por exemplo, comesse menos quantidade, isso 

ia melhorar a sua qualidade de vida? 
G: Ia sim. Porque eu ia emagrecer um pouco, ia ficar um pouquinho 

melhor. 
P: Você costuma praticar esportes? 
G: Eu praticava, mas eu parei. Eu parei por falta de tempo mesmo.  
P: E você fazia o que?  
G: Eu lutava. 
P: E você lutava o que? 
G: Eu lutava Muay Tai. Aí parei por causa de estudo mesmo. 
P: Esportes com cavalo você não faz? 
G: Faço também. Na raça que eu tenho os cavalos existe a prova de 

marcha e eu faço esse esporte também, mas não exige muito não. 
P: Você acha que você pode ter algum problema de saúde relacionado 

a uma má alimentação ou a sua alimentação de hoje pode te levar a algum 
problema de saúde no futuro? 

G: Acho que pode. 
P: Qual que você imagina? 
G: Não sei. Eu acho que nunca foi bom ficar acima do peso. Isso pode 

prejudicar a vida da pessoa.  
P: Consumir alimentos saudáveis, para você, é mais difícil? 
G: Não. Eu como de tudo. 
P: É tranquilo? Não tem nenhuma barreira, dificuldade de você consumir 

coisas mais saudáveis? 
G: Nenhuma. Zero. 
P: É mais caro comer saudável?  
G: É mais caro, mas vale a pena no final. 
P: Por que? 
G: Porque o nosso corpo se adapta melhor a uma comida melhor. 
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P: E é muito mais caro, quanto mais caro é você comer saudável? 
G: Olha, eu não tenho muita noção do preço dessas coisas não, mas se 

você for comer uma coisa muito saudável que seria o alimento orgânico hoje 
em dia, vai sair muito mais caro do que o normal. 

P: E tempo? Demanda mais tempo de preparo ou para encontrar, para 
você comer algo saudável do que algo que não seja tão saudável assim? 

G: Não. Eu acredito que é mesma coisa. 
P: Escolher esses alimentos saudáveis depende só de você? Se você 

quiser hoje mudar e falar vou comer só coisas saudáveis você consegue? 
G: Consigo. 
P: E você se vê fazendo isso? 
G: Me vejo, me vejo sim. Eu até estou com vontade de fazer isso, mas 

o meu tempo não deixa eu ir atrás da comida certa. 
P: E se você tivesse mais tempo você ia conseguir? 
G: Eu ia, ia sim. 
P: É uma coisa que é tranquila? 
G: É tranquilo. Porque eu como normalmente hoje, mas eu quero voltar 

para minha dieta de folhas, aí eu começo a dieta de folhas. Aí acaba. Aí não 
tem comida eu tenho que sair da dieta. Aí estraga. Aí eu teria que ficar indo 
atrás comprando. 

P: Você costuma buscar informações sobre alimentos saudáveis, 
pesquisar alguma coisa? 

G: Eu pesquiso sim uns alimentos que podem substituir a carne, 
geralmente. Porque, não sei, eu tenho muitos amigos que são vegetarianos 
eles falam para eu tentar e eu nunca tentei, mas eu acho que seria bom porque 
eu não sinto muita falta da carne. 

P: Você acha que o número de amigos vegetarianos que você tem hoje 
tem crescido?  

G: Tem crescido. 
P: E qual é a razão? 
G: A brutalidade da forma que são abatidos os animais. 
P: É mais pelo cuidado mesmo dos animais, não é uma questão de 

saúde? 
G: Não. Tem alguns que falam, por exemplo, tem uma amiga que virou 

vegetariana pelo fato de ela ter perdido uma aposta. Ela tinha que ficar um mês 
sem comer carne. Ela ficou um mês sem comer carne e depois quando ela 
comeu carne de novo ela começou a passar mal. 

P: Por causa da carne? 
G: Aí ela parou. 
P: Você já foi atrás de ver alimentos para algum benefício específico. 

Tipo, eu preciso ter mais isso, então eu vou pesquisar um alimento que me 
ajude nisso? 

G: Não. 
P: Você já leu alguma informação sobre algum alimento que reduz o 

risco de doença? 
G: Não li também. 
P: Lá na sua escola, onde você estuda, costuma ter palestras sobre 

alimentação saudável, benefícios de uma boa alimentação? Já teve alguma 
coisa nesse sentido? 

G: Teve uma vez. 
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P: E falando sobre o quê? 
G: Falando sobre os benefícios de uma alimentação saudável. 
P: Mais alimentação saudável. Você lembra mais ou menos o que eles 

disseram? 
G: Não lembro muito bem, mas eu lembro que eles diziam que muitas 

vezes é melhor você comer menos e ir se adaptando a pequenas quantidades 
do que comer muito e chegar no futuro e ter muita gordura no corpo.  

P: Se hoje você tivesse que buscar informação sobre alimentos, onde 
você iria? 

G: Eu iria buscar na internet. 
P: Algum site específico? 
G: Pelo Google mesmo. 
P: Tem alguma coisa específica que você procuraria hoje, assim, para 

você? Eu vou pesquisar sobre alimentos, então eu quero pesquisar? 
G: Não tem não. 
P: Nada muito específico? 
G: Específico, específico não. 
P: Bacana. Você falou que bebe bastante café. Então, vamos falar um 

pouquinho de café. Quando eu falo café. Para você o que que vem na sua 
cabeça? 

G: Vontade de tomar. 
P: Mais alguma coisa, algum sentimento? 
G: Não sei, eu gosto muito de café. Eu acho um sabor muito bom, muito 

gostoso. 
P: Alguma sensação, alguma coisa que vem? 
G: Sensação diferente não. Só dá uma animada na gente.  
P: Então dá vontade de tomar logo de cara. Que tipo de café que você 

conhece? 
G: Olha, eu não conheço muito tipo de café não, mas eu gosto de café. 
P: Que tipo de café que você costuma tomar? 
G: Café preto. Gosto muito de café preto. 
P: Puro mesmo, sem misturar nada. E ele é como? Coaodo, de 

máquina? 
G: É o coado. 
P: Você toma mais em casa ou fora de casa? 
G: Eu tomo em casa e fora de casa. 
P: Bastante?  
G: Ah, eu tô em casa antes de ir para escola, na escola eu vou na sala 

do diretor ele me dá café, eu fico tomando café durante a aula. 
P: Quantos cafés mais ou menos você toma por dia? 
G: Eu tomo uns 3 copos por dia. 
P: E o copo grande copo grande e tudo puro? 
G: Tudo puro. 
P: Café com açúcar, evocê mistura açúcar? 
G: Com açúcar, mas pouco. 
P: E o que que um café bom tem que ter para você? Esse café é bom 

porque... 
G: Tem gosto de café. Não pode ter gosto de água, do filtro. Tem café 

que tem gosto do filtro. 
P: Não pode ser aguado, ele tem que ser forte. Mais alguma coisa? 
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G: Ele tem que ser bem feito. 
P: Para você tem algum café que é melhor do que o outro? Esse café é 

melhor do que esse? Sei lá, o café de máquina é melhor do que o coado ou 
esse tipo de café? 

G: O coado é melhor. 
P: O coado é melhor porque? 
G: Não sei lhe dizer o porquê, mas eu acho melhor o colado e coado 

quando você ferve a água e não na cafeteira. Você faz tudo manualmente. Eu 
acho isso melhor. Não sei porque, mas eu acho esse melhor. O gosto do café 
ficar mais presente para mim. 

P: Você costuma preparar café? 
G: Eu faço café todo dia. 
P: E você faz assim? De coador, coadinho, bonitinho? 
G: Sim. Quando eu tenho tempo, né? 
P: Tirando o tempo, o ato de preparar é difícil para você? 
G: Eu não acho difícil. Eu acho gratificante porque ele vai me fazer bem. 
P: É uma experiência boa para você? 
G: Sim. é muito bom. 
P:  Para você tem algum ponto negativo de se consumir café? 
G: Tem o problema do vício que as pessoas falam geralmente, mas eu 

não sinto viciado em café. Eu tomo porque eu gosto não porque eu preciso. 
P: Tem alguma coisa ruim do café que você já ouviu alguém falar ou 

que você se preocupa? 
G: Ah, esse papo que te vicia. 
P: Só isso mesmo? Então, se você pudesse hoje tomar mais café, você 

tomaria ou você deixa de tomar café por algum motivo? 
G: Não. Eu só... 
P: Para você você toma a quantidade que você já tomaria normal? Você 

não se policia para tomar menos café? 
G: Não. Eu não preciso tomar menos nem mais. Assim tá bom.  
P: Que marcas de café que você costuma preparar? 
G: A gente lá no sítio onde eu tenho os cavalos nossos vizinhos, que 

são nossos parentes, eles mesmos fazem o café deles. Eles que trituram, eles 
que fazem tudo. Aí eu pego o pó deles. Mais por essa opção de ser gratuito, 
que já tá ali, né. 

P: Alguma marca que você conhece de café? 
G: Conheço 3 corações. Não conheço mais não. Não. Tem aquela 

Nespresso. 
P: Você falou que é você quem prepara. Que você toma bastante. Eu 

queria fazer com você um exercício, eu vou tentar mapear um pouco o seu dia. 
,Então aqui tem um relógio. Ele é um relógio de 24 horas então ele é um relógio 
um pouco diferente. E aí eu queria que você me dissesse mais ou menos uma 
rotina de um dia normal seu, um dia comum. Que horas você acorda, mais ou 
menos. 

G: 6 horas. 
P: Você acorda e você faz o que? 
G: Eu faço o café. 
P: Aí é o café de coador? 
G: Isso. 
P: Aí você faz o café e depois? 
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G: Aí umas 7 horas eu saio de casa, chego na escola 7:10. 
P: Fica até? 
G: Fico até uma hora. 
P: E aí você come alguma coisa nesse meio? 
G: Eu tomo um café às 9 horas. 
P: E qual café que é esse aqui? 
G: Eu não faço ideia. Só sei que eu entro na sala do diretor na maior 

cara dura e pega o café. 
P:  É o café que tem lá?  
G: É. 
P: E aí você come mais alguma coisa aqui? 
G: Não. Eu não como. Aí eu chego em casa uma hora e eu almoço. 
P: E o que que tem nesse almoço aqui? O que que tem no seu prato? 
G: Geralmente é arroz, feijão e frango. E uma salada. 
P: Você bebe alguma coisa durante a refeição? 
G: Água ou suco. Não gosto de refrigerante 
P: Aí você almoça e depois? 
G: Aí depois, das 2 horas até às 4 horas, eu estudo  
P: E você come alguma coisa? 
G: As 4 horas eu tomo café e como pão. 
P: Café Coado com pão. 
G: Aí das 16h as 18h eu assisto TV e das 18h às 19:30 eu saio com os 

meus cachorros. 
P: Certo. E aí que horas que você janta? 
G: As 20h. 
P: Aí é comida mesmo? 
G: A comida é a mesma base do almoço. 
P: Arroz, feijão, frango e bebe um suco ou uma água. 
G: Isso. 
P: Legal. Ai depois da janta? 
G: Eu fico das 9h até às 10:30 eu jogo um pouquinho de videogame, 

porque ninguém é de ferro. E as 11 eu durmo. 
P: E você come alguma coisa aqui? 
G: Não como nada. 
P: Então depois da janta não come nada. Vai direto e dorme. 
G: Eu jogo um pouco de videogame, eu tomo banho e durmo. 
P: Você tá dormindo das11 horas da noite até umas 6h. 
G: Isso. 
P: Falando um pouco mais sobre o café, você acha que desde quando 

você era pequeno até hoje que o café evoluiu? Que o mercado do café evoluiu?  
G: Eu geralmente, às vezes quando eu vou jogar pôquer com os meus 

amigos eu faço a brincadeira de que eu sou a empresa de café. Que eu vou 
para baixo e vou para alta sempre. Sempre fica variando. É uma onda o café. 
Ele sobe desce, sobe desce, mas geralmente ele fica mais em cima. Porque o 
café é um produto no Brasil que ele é muito exportado e muito consumido pelo 
povo mundialmente. 

P: Pensando nos produtos disponíveis, nos tipos de Café, você acha 
que mudou alguma coisa? 

G: Mudou. Tem mais variedade. 
P: Em qual sentido? 
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G: Tem mais marcas. 
P: E o gosto do café? Você sentiu alguma mudança? 
G: Eu não experimentei muitas não, mas tem algumas que tem uma 

diferença tremenda. 
P: Qual a principal novidade do café ultimamente? 
G: Ultimamente são aquelas maquininhas das cápsulas. 
P: E você acha que isso é melhor ou pior? 
G: Eu acho que é melhor em condição de tempo, mas eu acho a parte 

ruim dessas maquininhas é a cápsula é muito cara. 
P: É muito caro para tomar muito? 
G: Isso. Para tomar muito. Tipo diariamente como eu faço. Seria bom 

ter igual meu pai. Meu pai tem uma máquina lá no escritório dele que ele deixa 
lá e aí quando ele quer tomar um cafezinho de vez em quando ele vai lá e 
toma. Aí é útil. Você não perde muito tempo fazendo. 

P: Para tomar pouco, né? 
G: Isso. 
P: Pensando um pouco no futuro do café, o que você imagina que 

seriam os próximos passos do café? Então, sei lá, a gente tinha o coado, agora 
surgiram as máquinas, surgiram mais tipos e qual que seria o próximo passo 
do café? 

G: Então, sinceramente eu não imagino o próximo passo. Isso ia me 
surpreender bastante. Não imagino um próximo passo não. 

P: Para você, assim, vai ser cápsulas para sempre. Você acha que o 
café coado normal vai morrer? 

G: Não. Não vai morrer. 
P: Ele vai continuar convivendo? 
G: Ele vai continuar, mas ele vai ficar menos, como é que eu digo isso, 

ele não vai aparecer tanto quanto ele aparece hoje em dia, sabe, vai ser mais 
predominância das cápsulas. 

P: Falando um pouco ainda de hábitos saudáveis, eu vou falar para você 
alguns alimentos e aí eu queria que você me dissesse se você acha que eles 
são saudáveis ou não para você. Maçã é saudável? 

G: Sim. 
P: E o vinho? 
G: Eu acho que é saudável também. 
P: Em qual sentido, assim? 
G: Pelo fato de ser a fermentação da uva e a uva é algo saudável. 
P: E comparando vinho com cerveja, qual que seria o mais saudável? 
G: O vinho. 
P: Por quê? 
G: Não sei, mas eu acho que é o vinho. 
P: E chá? 
G: Saudável também. Eu gosto de chá. 
P: Você acha o chá mais saudável do que o café? 
G: Não. Eu acho que eles estão ali.  
P: Eles são iguais? saudáveis da mesma maneira. E hambúrguer? 
G: Eu não acho muito saudável não. 
P: Por quê? 
G: Porque tem muito Hambúrguer que não é de carne confiável. 
P: O suco de laranja de caixinha? 
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G: Depende. Depende muito. Tem uns que não são muito saudáveis 
não. 

P: Por quê? 
G: Por conta da fabricação, do meio de produção. Acaba sendo um 

projeto meio sujo. Prefiro natural. 
P: Água de coco natural? 
G: Saudável. 
P: E água de coco de caixinha? 
G: Não é muito saudável não. Eu tenho as minhas dúvidas que tem água 

de coco de caixinha é que é artificial. Sabor artificial. 
P: Então comparando água de coco natural que é saudável com água 

de coco de caixinha ela tende a ser artificial. E o café? Você acha o café 
saudável? Uma bebida saudável? 

G: Sim. 
P: O que faz ele ser saudável? 
G: O fato de ser uma planta. Ser o fruto de uma planta. É bem saudável. 
P: Você acha que o café mesmo sendo industrializado, vindo no 

saquinho, ele continua sendo saudável?  
G: Ele continua sendo saudável mas tem as dúvidas. Você não pode 

confiar em, por exemplo, uma empresa muito pequena de café porque você 
não sabe como é que é a higiene deles lá. Mas eu gosto de café. 

P: Quais os benefícios para sua saúde que você acha que o café têm? 
G: O valor energético e o sabor também. Gosto bastante. 
P: Você já foi atrás, já ouviu falar alguma coisa sobre saudabilidade do 

café? 
G: Nunca ouvi falar. 
P: Algumas coisas sobre benefícios do café? 
G: Não. 
P: Eu vou mostrar para você aqui alguns benefícios do café. Na verdade 

são benefícios que as pessoas dizem. Pode ser verdade ou não. Na verdade 
o que eu quero saber de você é se realmente você acha que é verdade ou não. 
Se para você isso é relevante ou não. Então, o primeiro que eu vou ler é: o 
café reduz o risco de doenças como Parkinson e diabetes tipo 2. Isso é 
verdadeiro ou falso? 

G: Eu acho que é falso. 
P: Por quê? Algum motivo específico? 
G: Não, mas é um chute. 
P: Legal. O prazer de beber café traz benefícios para saúde. 
G: Eu acho que sim. Até um certo ponto. 
P: Você sente benefícios, você sente prazer em beber café? Isso te faz 

bem? 
G: Faz bem. 
P: O café é um energético natural. 
G: Sim. 
P: Ele é um energético e ele é natural? 
G: Isso. Os dois. 
P: O consumo de café contribui para a prática de esportes 
G: Não sei. 
P: Se você tivesse que chutar, isso é verdadeiro ou falso? 
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G: Acho que isso é falso. Não. É verdadeiro. Eu não parei para pensar 
direito. 

P: E ele poderia contribuir em qual sentido na prática de esportes? 
G: Ah, se você parar para pensar tem muito esportista que toma 

energético e tem cafeína. 
P: O café contribui para memória e concentração. 
G: Sim. 
P: Você já tinha falado um pouco disso. 
G: Sim. 
P: E o café contém antioxidantes que inibem o risco de doenças. 
G: Sim também. 
P: Isso também. Você já ouviu falar sobre isso em algum lugar? 
G: Não. 
P: Beber café contribui para a saúde do coração. 
G: Eu nunca ouvi falar não. 
P: Você acha que é verdade ou mentira? 
G: Eu acho que é verdade. 
P: Legal. Falando um pouco sobre funcionalidade de alimentos. 

Alimentos que são saudáveis e trazem algum benefício para saúde. Você 
procura ir atrás e dar preferência para alimentos que te tragam algum benefício 
para saúde? Alguma coisa mais funcional? 

G: Não costumo não. 
P: E quanto que você aumentaria o seu consumo de café, se realmente 

tudo isso aqui fosse verdade?  
G: Eu acho que eu manteria. 
P: Você não ia tomar mais? 
G: Não. Eu ia manter só. 
P: Você estaria disposto a pagar mais pelo café se ele trouxesse esses 

benefícios? 
G: Estar disposto a pagar mais ninguém está disposto a gastar mais. É 

sempre ruim. 
P: Tem algum benefício desses que você realmente valorizaria e faria 

você aumentar o seu consumo? Algum específico? você fala, se tivesse isso 
eu aumentaria o meu consumo? 

G: Acho isso aqui. 
P: O café contém antioxidantes que inibem o risco de doenças. Se 

falasse esse café contém isso aqui, aí você estaria disposto a tomar mais. 
G: Sim. 
P: Legal. Agora eu queria que você fizesse um ranking desses 

benefícios do que para você é mais importante, então isso para mim hoje, na 
minha vida, isso é importante ter esse benefício seria importante. E juntando 
um pouco com o que você acredita que o café pode te dar. Então, não adianta 
você falar pô isso é importante, mas acho que o café não entrega. Então, eu 
queria que você me dissesse qual que é o primeiro? Que para você é 
importante e você acredita que o café pode te dar? 

G: O prazer de beber café traz benefícios para saúde. 
P: Então esse é o 1. E em segundo? 
G: Em segundo eu colocaria a prática de esportes. 
P: O consumo de café contribuiu para a prática de esportes. 
G: Memória e concentração depois. 



187 

 

P: O café contribui para a memória e concentração é o 3. Mais algum? 
G: O café energético natural. 
P: É o quarto. E o quinto? 
G: É esse aqui. 
P: O café contém antioxidante, risco de doenças é o quinto. E o sexto? 
G: É essa. 
P: Beber café contribui para a saúde do coração é o sexto. E o café 

reduz o risco de doenças como Parkinson, diabetes ficaria por último.  
G: Isso. 
P: Tem algum benefício que para você o café poderia te dar e que fosse 

relevante, fora esse que eu te falei? 
G: Não. Acho que não. 
P: Que tenha a ver com café. E falando um pouco dessa história do 

prazer do café e de benefícios para saúde. Que tipo de benefícios para sua 
saúde esse prazer pode te trazer? 

G: Ele dá vontade de fazer as coisas. Isso ajuda a gente, nosso corpo, 
a trabalhar, dá um ânimo. 

P: Mais alguma coisa, mais algum benefício? 
G: Acho que é só isso. 
P: OK Guilherme, era isso. muitíssimo obrigado. 
G: Eu que agradeço. 
 
Caso 9: João Lucas 
Data da entrevista: 09/11/2017 
 
P: Oi João, eu queria que você começasse contando um pouco de você. 

Como você é, quantos anos você tem, se você estuda, trabalha, onde? 
J: Meu nome é João Lucas, eu tenho 22 anos. Eu sou do interior de São 

Paulo. Eu mudei pra cá fazem 7 anos. Vim para estudar. Faço engenharia hoje 
na Mauá. Na parte de Tecnologia. E me formo esse ano. Estava trabalhando 
a pouco tempo, estagiando no Itaú. Ai saí e tô nessa. Tô terminando a 
faculdade esperando pra ver ai o que que vai. 

P: E você mora sozinho, mora com os seus pais? 
J: Moro com a minha mãe. 
P: Só você e sua mãe? 
J: Isso. 
P: E o que que você faz, assim, um pouco da sua rotina, do dia a dia, 

como é que é? 
J: Agora que eu estou mais tranquilo basicamente eu estudo de manhã, 

tá? Então eu vou pra faculdade de manhã, volto e a parte da tarde eu faço mais 
deveres da Faculdade que, como eu tô no último ano, tem o TCC, tem algumas 
obrigações um pouco mais chatinhas e trabalhosas e é basicamente isso. Acho 
que agora é mais essa rotina mesmo. Mais faculdade e coisas da Faculdade 
para nesse finalzinho dar um gás final. Um gasinho final pra acabar tudo. 

P: E final de semana você costuma fazer o que? 
J: Costumo sair bastante, restaurante, barzinho, acho que sempre. Eu 

e minha namorada a gente faz bastante. Viaja pra Santos, coisa bate e volta. 
P: E você sai lá por São Bernardo mesmo ou vem pra São Paulo? 
J: São Paulo. Venho bastante pra São Paulo. Mais para São Paulo. 

Minha namorada é aqui de São Paulo. Venho bastante pra cá a gente sai 
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bastante aqui, mas também no ABC. Mais raro um pouco, mas no ABC 
também a gente costuma sair. 

P: E durante a semana você sai a noite também ou não? 
J: Sim. Não é frequentemente. Quinta-feira é um dia legal, as vezes a 

gente sai. Quinta ou sexta feira. Mais o finalzinho da semana, assim, eu 
costumo as vezes sair. Jantar. 

P: E vamos falar um pouco do futuro. Seus planos para o Futuro. Como 
você imagina que vai ser o seu plano? O que você quer, na verdade, o que 
você espera ou o que você está indo atrás pro futuro? 

J: Acho que tendo em vista que a gente tá se formando, a gente tá 
querendo ou procurando de alguma forma para onde seguir, né? E nós que 
estamos nos formando em engenharia, eu falo não só por mim, mas pelo 
pessoal que está na nossa rotina, no dia a dia, não está tão fácil achar 
oportunidade. Então, acho que o que eu penso é que eu quero me especializar 
agora o máximo, aproveitar que eu posso, tenho oportunidade. Meus pais me 
dão oportunidade, quero me especializar para que, eu espero, que um dia que 
o pais realmente alavancar nós que estamos mais especializados, mais assim, 
a gente que tem essas oportunidades já esteja na frente na fila. Acho que essa 
que é a minha ideia principal. 

P: Ir para uma pós graduação? 
J: É, talvez uma pós, me especializar em idiomas. Não quero perder o 

pique de estudo. Não quero parar. 
P: E do ponto de vista pessoal mesmo, família, casar, você tem 

namorada? 
J: Tenho sim. Meus pais são separados já fazem 9, 10 anos, bastante 

tempo. E meu pais é Juiz na minha cidade lá e acho que é isso. O marido da 
minha mãe, ela casou de novo, eles moram em Santos. Pertinho também do 
ABC ali. 

P: Você pretende ter família no futuro? 
J: Sim. Com certeza. 
P: Morar em São Paulo, sair daqui, o que você espera pra você 

pessoalmente? 
J: Até pela carreira que eu escolhi seguir, acho que não vai ter jeito, tem 

que ser num lugar grande, tem que ser numa metrópole não tem jeito. Eu 
pretendo ficar. Se não for em São Paulo, provavelmente seja uma cidade 
grande, com empresas grandes. Acho que é isso que eu penso e imagino. 
Questão de família, claro, quem não pensa em uma família, acho que isso é 
bem legal, mas um pouco mais pra frente. Acho que tem mais um tempinho 
ainda pra eu começar a pensar nisso. 

P: No seu dia a dia qual são os veículos os meios que você usa pra se 
informar mesmo? Pra ver notícias e saber das coisas? O que que você 
costuma usar? 

J: O principal é Internet, Facebook. A grande maioria das notícias hoje 
que eu vejo, me interessa é olhando facebook, feed, e você olha o feed lá, tem 
alguma coisa que alguém compartilhou, ai você entra e se você achou 
interessante. Acho que esse hoje é o que eu mais me informo. É a maneira 
que eu mais tô sabendo das coisas. TV já foi melhor, eu não acompanho muita 
coisa pela TV. Acho que é mais Internet do que isso. Além disso, rádio as 
vezes, as vezes, mas eu não sei comparar isso com alguma outra coisa. Acho 
que o principal é Internet. 
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P: É Internet mesmo? Mais facebook ou te outra coisa? 
J: Facebook. Acho que agora o Instagram começou com algumas 

questões de propaganda essas coisas, mas acho que o Facebook eu acho que 
é o principal. 

P: Onde você fica mais sabendo das coisas? 
J: Exatamente. A grande maioria das coisas, notícias, é o Facebook. 
P: Vem tudo de lá. E quando que você olha Facebook? É todo hora, tem 

algum momento do dia específico? 
J: É bastante. Sempre que eu tenho uma folguinha, alguma coisa eu 

pego o celular, acho que facebook é uma das primeiras coisas que eu abro pra 
dar uma olhada em alguma coisa. 

P: Além do Facebbok você utiliza alguma outra rede social? 
J: Tenho Instagram, Facebook, o LinkedIn e costumo usar bastante 

também.  
P: E você usa bastante: 
J: O LinkedIn uso. Tanto para procurar quanto para ver informação. 

Tenho bastante gente conhecida que costuma compartilhar coisa lá. Então, eu 
sempre estou acompanhando. 

P: Facebook, Instagram, você posta muito? 
J: Não. Eu muito mais olho, muito mais fico só olhando as coisas do que 

posto propriamente dito. 
P: Então agora a gente vai conversar um pouco sobre como você se 

sente em relação a sua saúde mesmo. Como que você vê a sua saúde? Você 
se sente saudável? Você se acha uma pessoa Saudável? 

J: Sim. Eu me acho. Até é muito difícil eu frequentar hospital, tomar 
remédio, minha saúde eu acho que considero até muito boa. 

P: E o que que você faz para se manter saudável? Quais são os seus 
hábitos? 

J: Agora não muito, mas eu procurei sempre me exercitar, sempre jogar 
bola, academia, sempre procurei fazer isso, então acho que isso me deixou 
sempre bem disposto, bem, acho que isso é o principal. Exercício em geral. 
Tanto esporte quanto academia em si. 

P: Você tem algum problema que te preocupa muito de doença? 
J: Não. Nunca tive nada. 
P: E a sua alimentação? Você tem hábito de alimentação saudável? 

Como que é sua alimentação no dia a dia? 
J: Não. Não tenho uma alimentação saudável não. Eu sou muito 

chatinho pra alimentação. Eu como pouca variedade de coisa. Assim, básico 
mesmo, arroz, feijão, carne, sempre. Não mudo muito, não saio disso. Salada 
é muito difícil eu comer, fruta, um suco as vezes, mas minha alimentação no 
geral não é muito boa. 

P: Então o que você costuma comer, então? Arroz, feijão, carne? 
J: Massa, o básico, arroz, feijão, alguma carne, alguma proteína. Acho 

que é isso. Basicamente. Em geral. 
P: E na sua casa, sua mãe ela é saudável? 
J: Sim. Minha mãe é saudável. 
P: Ela tem uma alimentação, e é ela quem prepara? 
J: Sim. 
P: E ai você come o que ela faz? 
J: Sim. Ela geral, ela sabe as coisas que eu gosto e ela faz. 



190 

 

P: Você tema preocupação de ingerir alimentos que evitam problemas 
de saúde? Você sabe algum alimento que pode ajudar a prevenir? Você faz 
isso conscientemente? 

J: Problema de saúde você diz assim no sentido de... 
P: Alimentos que fazem bem a saúde. Que você sabe, ah, esse alimento 

é bom pra isso, então eu como porque ele faz bem pra isso. 
J: Eu fico preocupado quando eu fico bastante tempo, por exemplo, 

comi ontem em algum fast food e hoje se eu for pensar em comer eu vou ficar 
um pouco com peso na consciência, um pouco preocupado. Eu não gosto de 
fazer muito isso. Então realmente eu sempre no almoço eu gosto de comer 
uma comida saudável dentro do que eu gosto. Como arroz, uma carne, feijão. 
Mas eu não gosto muito de ficar sempre indo em fast food, esse tipo de 
situação. Eu acho que isso que eu me policio bastante. 

P: Você vai com qual frequência em fast food? 
J: Talvez uma vez por semana ou um pouco menos. Semana sim, 

semana não. Assim, no geral. Pode ser um Mcdonalds da vida. Pode ser uma 
Pizza Hut que eu considero como sendo um fast food. Assim, pátio de 
shopping. 

P: E pensando em alimentação, o que para você seria uma alimentação 
100% saudável? 

J: Não sei. Uma salada, um arroz, com carne, uma proteína. Seguir 
nesse... Não sei exatamente o que seria saudável. Acho que eu iria mais nesse 
caminho de salada, uma fruta. 

P: Você já teve algum mal-estar ou alguma doença em função de 
alimentação, de má alimentação? 

J: Não. Nunca. 
P: Nunca passou mal porque comeu errado, ou ficou muito tempo sem 

comer? 
J: Não. Acho que não. 
P: E essa sua alimentação que você falou que não é tão saudável assim, 

ela te preocupa de alguma forma? Você se sente incomodado? Você mudaria 
alguma coisa? 

J: Eu gostaria de mudar, mas é que eu não consigo realmente. Tenho 
vontade de experimentar coisas novas. Coisas que as pessoas falam que isso 
é saudável e você precisa comer. O que mais me preocupa é a questão de eu 
muitas vezes ficar 1 ou 2 dias seguidos comendo coisas que eu não considero 
que são boas par aa saúde. Que poderiam ser melhores. Que quando eu fico 
muito tempo fazendo isso eu me preocupo bastante. Falo, pera ai, tem alguma 
coisa errada. Vamos melhorar isso que não tá certo. 

P: Mas mais do ponto de vista de saúde ou de peso? 
J: Os dois. 
P: Você acha que essa alimentação não tão saudável ela pode te gerar 

algum problema a longo prazo? 
J: Acho. 
P: Quais tipos de problema? 
J: Falar exatamente eu não sei. Eu tenho um problema que eu tomo 

bastante Coca-Cola. Isso é um problema que realmente eu considero muito 
pesado. Porque realmente é muito. Tem dia que eu, teve dias porque agora eu 
me controlo mais, mas teve dias que eu já cheguei a tomar mais de 2L de coca, 
fácil. Sem problema nenhum. E isso eu vejo como, tudo mundo fala, isso é 
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mais do que todo mundo fala. Como é o nome? Da doença dos ossos lá, que 
enfraquece o osso? 

P: Osteoporose. 
J: Osteoporose. É mais isso. Essas questões, com certeza, se continuar 

no ritmo, vão gerar esse tipo de situação. Mas eu não sei problemas exatos. 
Quais poderiam ser. Mas eu sei que com certeza teria problema. 

P: E isso teria algum impacto negativo na sua qualidade de vida? Você 
acha que alimentação tem a ver com qualidade de vida? 

J: Com certeza. Vai me impedir de fazer algumas coisas que eu gosto. 
A partir do momento que eu to me alimentando mal, minha saúde vai ser 
prejudicada e eu vou deixar de fazer coisas que eu gosto. Que eu poderia estar 
fazendo, mas que minha saúde não vai permitir. 

P: Então você acha que alimentação está diretamente relacionada a 
saúde nesse sentido de te impedir? 

J: Sim. Com certeza. 
P: Mas impedir por que, assim? 
J: De talvez ter que, não sei, questões de médico proibir. Realmente de 

saúde. Mas o médico que vai ter uma hora que vai falar que você não vai poder 
fazer isso, sei la, praticar o seu esporte porque você vai ficar com, enfim. Não 
sei. 

P: Como você acha que você se sentiria, uma alimentação ruim, como 
que seria você? Você, hoje eu comi mal, quando você come mal ou fica muito 
tempo comendo mal, como você se sente? Seu corpo? 

J: Meu corpo talvez a longo prazo eu viria uma diferença, mas acho que 
no momento que eu tô fazendo esse tipo de situação eu fico me sentindo mal 
porque não é o certo. A gente sabe. A gente sempre aprendeu, pai e mãe 
falando isso e a gente fica um pouco com peso na consciência realmente de 
estar fazendo isso. 

P: E por que não muda? Qual a dificuldade em comer saudável? Por 
que que é difícil? 

J: Acho que é o problema de experimentar as coisas. Acho que esse é 
minha maior barreira. Não tenho vontade. Realmente não gosto de comer uma 
coisa nova. Putz, não vou gostar disso. Tenho zero vontade de experimentar. 

P: Você tem dificuldade mesmo em comer coisas saudáveis? 
J: Tenho Muita. 
P: Mais por causa do sabor ou tem outra coisa? 
J: Não porque eu não experimentei. Realmente eu não sei. Desde 

pequeno eu sou assim, inclusive, né? Minha mãe sempre falou que não sabe 
se é questão de eu estar vendo a coisa e não querer ou pela textura. Assim, é 
uma coisa realmente misteriosa que a gente realmente não sabe. É bem 
engraçado até se for pensar. 

P: Você acha que é mais caro comer saudável? 
J: Eu acho que é mais caro. Acho que hoje principalmente é muito 

comum você andar e ver numa esquininha um restaurante saudável. Ai você 
entra e acaba sendo até, você olha pensa e fala, nossa... você vê uma coisa 
verde e fala, absurdo, né? Até é legal que eu fiz esse ano eu tô fazendo um 
trabalho de empreendedorismo que a gente teve que criar uma empresa do 
zero. Tudo. E é mais voltada para uma gestão empreendedora dela. Não tem 
nada a ver com engeharia. Uma visão empreendedora da empresa no geral. E 
nós optamos por montar uma rede de entrega de marmitas saudáveis. Então, 
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nada mais é do que a gente vai produzir as marmitas, a pessoa vai contratar 
por mês isso e receber isso assinando um plano mensal, semanal. E a gente 
pesquisando preços de fornecedores e essas coisas, a gente vê que 
concorrentes próximos a isso, cobram um preço bastante elevado numa 
média, assim. Você vai pensar que você vai num self-service hoje você paga 
um valor legal de 20 reais médio por refeição. E nesses o valor e de 25, 30 
reais. É um valor alto comparado com self-Service normal. 

P: E é mais difícil comer saudável no sentido de achar, de fazer? 
J: Achar hoje não está. Hoje você acha até um ifood da vida você 

consegue achar uma entrega de comidas saudáveis. Isso é bastante comum 
até. Mas fazer eu acho que requer um pouco mais de tempo talvez. Não sei. 
Como eu não como, eu não costumo fazer em casa, esse tipo de coisa, mas 
acho que para achar, para você pedir, eu acho que é muito fácil. Tá muito mais 
fácil do que antigamente. 

P: E de comprar, você não vai comprar, não vai atrás? 
J: Não. É muito difícil. 
P: E você acha que, pra você, se amanhã você quiser mudar e falar: eu 

só vou comer saudável. Vai ser fácil, vai ser difícil? Você se vê fazendo isso? 
J: Vai ser muito difícil. Muito difícil. Acho que a vontade seria a barreira 

maior. Ficar 1 semaninha comendo coisas saudáveis porque eu acho que 
dentro do que eu como dá para fazer um esquema saudável. Só que chega no 
final de semana você fala: puts, uma coquinha gelada, sei lá, uma pizzinha, tal, 
acho que a vontade seria bem. 

P: Mas não te faz falta? 
J: Não me faz falta não. 
P: Você Acha que sua alimentação de hoje tá ok? Não é algo que você 

busca? 
J: Não. Tá tranquilo. Tá tudo certo. 
P: E você procura algum tipo de informação sobre alimentos saudáveis 

e benefícios pra saúde? Alimentos como um todo. Quais são os benefícios de 
um alimento pra saúde ou quais são os alimentos mais saudáveis? 

J: Não. Nunca tive a curiosidade. 
P: Você não vai atrás disso? 
J: Não. 
P: Você conhece pessoas que se preocupam com isso e te comentam 

alguma coisa? 
J: Conheço, mas as pessoas que eu conheço vão muito mais na linha 

de comer saudável no sentido de um vegetariano, por exemplo, do vegano. 
Tenho amigos veganos e vegetarianos. Acho que essa linha eu conheço e vejo 
um pouco. E vejo que não é tão fácil. Mas as pessoas estão realmente 
empenhadas. 

P: Você acha que cresceu o número de pessoas que são vegetarianas 
e veganas. Das pessoas que você conhece, dos seus amigos? 

J: Muito. Muito. 
P: Tem muito mais gente preocupada com isso? Por que você acha? 
J: Acho que a linha deles é um pouco diferente. Acho que vai mais pra 

questão animal. Questão de ser problema de matar os animas pra gente comer 
e tal. Acho que é mais nessa linha. Não é tão na linha do comer saudável. Acho 
eu pelo que eu convivo. 

P: Mais uma questão de princípios? 
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J: Exato. Uma questão de princípios maior que de saúde. É uma 
percepção que eu tenho, posso estar errado.  

P: Você sabe de algum alimento que você pode ingerir que reduz o risco 
de você pegar doença ou de alguma doença específica? Tipo, se eu comer 
esse alimento, ele é bom pra isso. Pra evitar essa doença. Ou pra reduzir isso 
aqui de saúde. Você tem conhecimento de algum alimento que faça isso? 

J: Conhecimento sim pelo geral. Pelo que dizem. Já ouvi falar do tomate 
que é muito bom pros homens, pra próstata. Já ouvi falar da banana que 
previne caimbra, mais uma coisa muscular. Leite que é bom pros ossos, 
fortalece bastante os ossos. Pra falar assim agora, acho que são esses 
mesmos, mas com certeza tem mais.  

P: E ai você fica sabendo disso por pessoas que falam, é internet, 
como? 

J: Pessoas e algumas por parte de médicos e tal. Questão do leite um 
médico já me falou. 

P: Lá na sua Faculdade costuma ter alguma palestra sobre alimentação 
saudável? 

J: Nunca teve ou eu nunca ouvi falar. 
P: Tem algum lugar que você considera que seja, quando você quer 

saber informação sobre saúde você procura aqui, tem alguma coisa assim? 
J: Não. Acho que se eu realmente quiser saber acho que eu iria procurar 

um médico, um nutricionista. Não sei se eu confiaria em sites, acho difícil. Acho 
que eu iria direto no médico. 

P: Agora a gente vai falar um pouco sobre café. Quando eu falo café o 
que que vem na sua cabeça? Quais sentimentos, sensação, palavra, qualquer 
coisa que vem quando você pensa café. 

J: Acho que a primeira coisa que vem é a questão da cafeína, tal, que 
muitas pessoas tomam para ficar acordado, para ter uma disposição um pouco 
melhor. Também me vem na cabeça o nosso país, né, que basicamente tem 
muito disso, a história dele construiu em cima do café. Além disso tem, eu não 
me lembro de cabeça, mas existem benefícios que eu já ouvi falar que o café 
traz e que se vê de um alimento saudável. Já ouvi falar, não sei exatamente 
qual é esse benefício agora. Não me lembro. Aquela história, me falaram. 

P: Alguém que te falou ou você leu. 
J: Foi alguém, mas não vou lembrar quem. Já faz um tempo. Mas assim, 

da mesma forma que a gente ouve que faz bem, já ouvi que faz mal. 
P: Faz mal pra que? 
J: Não sei. Não vou saber exatamente porque me falaram que faz mal, 

mas já me falaram que o excesso dele, assim como qualquer outro excesso, 
pode trazer alguns problemas. 

P: Então ele pode fazer tanto bem quanto mal? 
J: Sim. 
P: Mas alguma coisa que você lembra quando pensa em café? 
J: Acho que não. 
P: Que tipos de café que você conhece? 
J: Eu já tomei todo tipo de café. Gosto bastante de café. Desde aquele 

coado naquele coadorzinho antigo de vó e casa de vó até hoje as máquinas, 
com capsulas e tudo. Já tomei todos as possíveis marcas eu acho. Com sabor, 
sem sabor. Acho que são esses dois extremos que eu conheço. Não sei se 
existe mais do que isso. 
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P: O que que você achou desse movimento do café? É uma evolução 
isso? 

J: Eu vejo uma diferença. Eu, particularmente, quando eu tomo o coado 
lá, igual de vó, ele tem dois extremos. Ou ele fica muito forte ou ele fica muito 
aguado, muito fraco. Ai quando você toma um de cápsula, por exemplo, você 
tem hoje as máquinas que são reguladas para colocar a quantidade certa de 
água dependendo da sua vontade, preferencia. Isso é ter um café constante. 
Hoje, amanhã vai estar exatamente do mesmo jeito, coma quantidade que 
você gosta. 

P: E isso pra você é uma vantagem, de ter essa consistência? 
J: Sim. Com certeza. Eu gosto de café forte. Então, quando eu vou tomar 

um café e está muito aguado eu já prefiro nem tomar. Nem tomo. 
P: Lá na sua casa, como que é? 
J: Antes a gente fazia muito café coado, tudo, com a coisinha e sempre 

tinha no café da manhã, mas eu não costumava tomar muito. Mas depois, 
quando eu comecei a trabalhar, comecei a frequentar esses lugares com as 
cápsulas eu comecei a tomar mais. Restaurante agora eu tomo sempre no fim 
das refeições e essa minha época de estágio que eu fiz 1 ano eu tomava 3, 4 
por dia. 3 cápsulas, 4 por dia. 

P: E esses de máquina eles têm tipos diferentes, as cápsulas? Você 
costuma tomar muitos tipos diferentes? 

J: Eu sempre optei por pegar as fortes. 
P: Tem intensidade também? 
J: É. Intensidade. As de sabor, assim, eu experimentei, mas não tenho 

muita preferência porque eu gosto do café mais original e variar as 
intensidades. E eu sempre preferi o forte. 

P: Para você o que que um café tem que ter? O que que é um café ideal 
mesmo pra você? 

J: Acho que tem que ter um gosto realmente de café. Você toma assim, 
você vê que está encorpado. Você sente depois que você toma você fica ainda 
com o gosto. 

P: Tem que ser forte, é isso? 
J: Forte e encorpado. No sentido do sabor dele realmente marcar você. 
P: E quais são as razões que você bebe café? Por que que você bebe 

café? 
J: Café me traz uma disposição. Uma certa disposição. Acho que se 

tomar um pouquinho de café você fica um pouco mais disposto. Um pouco 
mais atento. 

P: Tem mais alguma outra razão além da disposição? Disposição pra 
que? 

J: Disposição para fazer as coisas. Geralmente eu tomava quando eu tô 
trabalhando, uma hora que eu preciso ficar um pouco mais atento. Um pouco 
mais disposto. Acho que as duas palavras são essas: atenção e disposição. 
Acho que são as duas principais. 

P: Tem um café que é melhor do que o outro? Esse café é melhor, esse 
é pior? 

J: Não sei, mas no sentido do que, de sabor? 
P: Sim, de sabor, para você. Gosto mais desse porque? Esse é melhor 

por causa disso, esse é pior por causa daquilo. 
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J: Igual eu te falei acho que é questão de intensidade. Eu opto pela 
maior intensidade. 

P: Agora você estava falando que a cápsula era melhor por que? 
J: Exato. Eu prefiro aquela que o gosto é mais intenso realmente. 
P: Você falou que bebe bastante café, tem algum ponto negativo que 

você vê de beber café? Que você as vezes fala preciso parar? 
J: Não. Eu não. Acho que o único que eu poderia ver que eu ja algumas 

vezes pensei, as vezes eu tentava medir é a questão de tomar o café a noite. 
Perder o sono, coisa do tipo. Nunca tive isso. 

P: Você toma café a noite? 
J: Tomo, não costumo, mas não é um impedimento. 
P: Se você toma, não... 
J: Sem problema nenhum. 
P: Dorme tranquilo? 
J: Tranquilamente. 
P: E você costuma preparar o café? 
J: Não, não mais. Mas eu já fiz, já preparei antigamente, mas hoje não. 

Sempre que eu tomo é mais esse de cápsula mesmo. Mais comum. 
P: Mas ai é você quem põe a cápsula ou você toma fora? 
J: Fora. Sempre fora. 
P: Quais marcas de café que você costuma consumir? 
J: Eu consumia muito da nespresso. Por conta do Itaú ter uma parceria 

com eles. Então, para nós colaboradores saia um preço muito mais em conta. 
A gente comprava entre as gerências lá, então a gente comprava uma grande 
quantidade, então saia muito mais barato. Mas é mais por causa disso. O 3 
corações eu já tomei. Já tomei aquele do Dolce Gusto é uma marca também? 
Já tomei também. Esses 3 eu acho. 

P: E qual que você achou melhor para você? 
J: Não sei se eu tenho assim, ah, esse é melhor do que esse. Até porque 

dá pra perceber uma diferença entre eles. Acho que cada um tem sua 
particularidade. E assim, hoje se eu vou no restaurante, por eu ter tomado 
muito tempo o da Nespresso, provavelmente se tiver a opção eu vou optar pela 
Nespresso. Porque eu já acostumei. Eu sei que o que eu vou pedir vai ser 
exatamente a intensidade que eu gosto, a quantidade de água, tudo. Então 
acho que é mais pelo lado do costume. Fugir do costume hoje não é algo tão 
intuitivo. 

P: Você toma mais café dentro ou fora de casa? 
J: Fora. 
P: Ai é você quem escolhe, você quem compra, quem paga? 
J: Sim. 
P: E hoje em dia, quanto de café que você toma em um dia? 
J: Diário, de dia é um pouco mais complicado. Porque hoje eu tomo mais 

quando eu saio para jantar ou para almoçar fora sempre tomo um cafezinho 
depois. Mas vamos colocar que semanalmente uns 3, 4 dias por semana. Ai 
esses 3, 4 dias são dias que eu saio, que vou em algum restaurante. Algum 
lugar para almoçar ou para jantar. Ai dentro desse dia umas 2 vezes por dia. 

P: Agora a gente vai falar um pouco do seu dia. E ai a gente vai mostrar 
esse relógio aqui é um relógio que tem 24h ao invés de 12h. E o que que a 
gente quer fazer com esse reloginho ai. A gente vai mapear o seu dia nas 
coisas que você faz mesmo. Então, eu quero entender um dia comum seu, um 
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dia básico, normal. Tirando essas exceções, como seriam essas suas 24h, tá? 
Então vamos começar um pouco que horas que você acorda mais ou menos? 

J: Eu costumo acordar as 7h. 
P: E ai o que que você faz logo depois que acorda? 
J: Vou pra Faculdade, minha aula começa 7h40. Então da 7h40 até a 

13h normalmente eu estou na faculdade. Eu tô colocando uma média porque 
não é todo dia que eu vou até 1h. 

P: E entre você acordar e ir pra faculdade você come alguma coisa? 
J: Eu não costumo tomar café da manhã em casa. Eu normalmente 

como na Faculdade. Então tem dias que eu como um salgado, tomo um café. 
Ou como um salgado tomo um refrigerante mais perto do almoço. 

P: E que horas seria isso mais ou menos? 
J: Entre as 9h, 10h. 
P: E é só isso que você come até a 1h? 
J: Sim. 
P: Então você faz um lanche aqui no meio? 
J: Sim. E normalmente eu almoço entre 12h e 13h. Não 

necessariamente minha aula termina a 13h.  
P: E você almoça onde? 
J: Ou almoço em casa ou almoço em um restaurante que tem perto da 

faculdade. 
P: Como seria esse almoço? O que que tem dentro dele? 
J: É um self-service então, assim, tem todo tipo de comida. 
P: E o seu prato? 
J: Vamos colocar um prato médio ai. Um arroz, uma batata, uma carne 

e acho que é isso. 
P: Feijão não? 
J: Feijão. 
P: E você bebe alguma coisa enquanto almoça? 
J: Costumo beber água ou coca cola e nesse restaurante que eu vou 

sempre, esse que é mais pertinho da minha casa, ele tem café a vontade 
depois da comida. Mas é o café não é de máquina. Ele é o feito. Café coado. 
Ai normalmente eu tomo um copinho daquele de plástico pequenininho. 

P: Então você almoça aqui e depois? 
J: Ai depois entre 13h e 14h é um horário que eu dou uma descansada 

e depois eu faço das 15h em diante acho que depende muito do meu dia. Eu 
deixo esse horário dai pra frente pra fazer as tarefas mais pontuais que eu 
tenho da faculdade. 

P: Então aqui são coisas da Faculdade. 
J: Isso. Coisas da Faculdade ai até umas 18h, 19h. Ai a partir das 20h 

é um horário que eu tento ficar mais... 
P: E aqui você tá em casa? 
J: Tô em casa. 
P: E você come alguma coisa nesse período? 
J: Como. Como uma bolachinha. 
P: Mais ou menos que horas? 
J: Depende. Entre as 16h, 17h. 
P: E ai é só isso que você come. Você bebe alguma coisa nesse lanche? 
J: Um refrigerante. Uma bolacha, um refrigerante. 
P: E ai a janta? 
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J: Ai das 19h até as 23h acho que eu fico mais tranquilo. Assisto uma 
TV as vezes, computador. 

P: Tem janta aqui nesse meio tempo? 
J: Tem. Eu costumo jantar as 21h. Entre 20h30, 21h30, 21h. Entre as 

20h e as 21h eu costumo jantar. Ai normalmente eu como em casa mesmo. 
P: E o que que tem nesse jantar aqui? 
J: Depende do dia. Pode colocar um, as vezes eu peço coisa, acho que 

no geral é um lanchinho, um pão, presunto e queijo, um leite. 
P: É mais lanche? 
J: É. Não é assim refeição mesmo. É mais um lanche. Janta realmente 

depende muito. 
P: E é isso? 
J: Acho que é isso. E eu costumo dormir as 23h. 
P: E fica dormindo até as 7h aqui? 
J: Isso. 
P: Aqui entre 21h e 23h você come alguma coisa ou não? Depois desse 

lanche da note tá tranquilo? 
J: Acho que não. Depende do horário que eu me alimento aqui. Se eu 

como um pouco aqui depois ou como um pouco mais pra cá. 
P: Então você não costuma comer aqui? 
J: Não. 
P: Então aqui nesse seu dia entra café ou aqui na faculdade, que as 

vezes você come aqui com salgado e aqui depois do almoço. São as duas 
horas que vão entrar café. A noite aqui é raro? 

J: É raro. Isso agora, ai 1 mês e meio atrás que eu trabalhava, nesse 
meio tempo aqui da 13h até as 17h é o horário que eu trabalhava. eu estagiava 
4h. Ai nesse horário aqui era o horário que eu tomava os meus cafés. ai eu 
comprava por mês não lembro quantas cápsulas, acho que 30 cápsulas, 50 
cápsulas e ai eu distribuía no meu mês. 

P: Trabalho muda muito sua rotina? 
J: Muda. Muda completamente. Já estou me acostumando a minha nova 

rotina porque essa rotina para mim é novidade.  
P: E esse ponto de vista do café, assim, pensando em trabalho, né, qual 

seria a relação do tomar café com o trabalho? 
J: Eu gostava bastante.  
P: Por que que era legal? 
J: Era o momento que eu dava uma descansada, uma relaxada, ai a 

gente ia com o pessoal tomar um cafezinho, ficava mais tranquilo e a questão 
de estar um pouquinho preguiçoso, estar um pouquinho cansado você vai lá, 
toma um café, acordava, ficava mais atento. 

P: Você falou um pouco da evolução do café, né? De antes era da minha 
vó lá do pó e agora foi para a cápsula. Então, essa foi uma mudança. Tem 
mais alguma coisa que você acha que mudou do café desde esse tempo que 
você era pequeno até agora? Além do formado. Porque antes era coado e 
agora é cápsula. Tem mais alguma coisa que você acha que mudou no café 
nesse tempo? 

J: Não sei se realmente, acho que igual eu falei, ele tá muito... quando 
você pega e compra as cápsulas ele é uma qualidade muito padrão. 
Antigamente comprava o pó e variava muito da maneira que a pessoa fazia, 
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quantidade de pó que ela colocava, então acho que isso ficou uma coisa mais 
padronizada e mais, assim, não vai ter como muito sair disso. 

P: E como você imagina que vai ser pro futuro? Quando seus filhos 
forem tomar café, como vai ser o café? 

J: Eu acho que a ideia hoje é seguir nisso. Ficar nesse padrão. Você 
tomar o café e falar, esse café tá o café. Acredito que seja a ideia hoje e pro 
futuro eu continuo enxergando dessa forma. Você ter a máquina e comprar as 
cápsulas da intensidade, do sabor que você gosta. Não consigo enxergar uma 
coisa muito diferente disso. 

P: Acha que as máquinas vão ser iguais, as capsulas? 
J: Talvez. Não sei. Ai se eu começar a viajar aqui, eu como Engenheiro 

posso pensar em 500 coisas, mas acredito que num futuro próximo ai acho 
que vai ficar nisso. Posso estar errado, mas... 

P: Vamos falar mais um pouquinho de alimentos e saúde. Eu vou falar 
alguns alimentos para você e ai você me diz se você acha se esse alimento é 
saudável ou não e por que que você acha isso. Maçã é saudável? 

J: Eu acho.  
P: Por que? 
J: Não sei exatamente pra que ela é boa, mas aquela história, é uma 

fruta e todas as frutas tem o seu ponto positivo. Um dos poucos contras que 
tem nela acho que seria o exagero como todo outro alimento. 

P: E vinho? 
J: Acho bom também. Questão da uva. Acho bom. Inclusive tinha 

alguma coisa que me falaram que o vinho era muito bom, eu não vou lembrar 
exatamente agora o que é. 

P: Mas ele traz benefícios? 
J: Traz. Eu acho que traz. 
P: Você sabe qual? 
J: Tô tentando lembrar. Não sei. 
P: E cerveja? Acha que é saudável ou não? 
J: Pode ter um meio termo? 
P: Pode. 
J: Acho que pode ser e pode não ser. Acho que questão de saúde a 

questão da cerveja acho que ela tem a questão do álcool, isso prejudica a 
saúde obviamente, mas acho que ela tem alguns pontos legais. Questão do 
trigo, da ceveda, acho que ela tem propriedades boas para o nosso corpo. 

P: Comparando cerveja e vinho, o que que é mais saudável? 
J: Eu acho que o vinho. 
P: E chá é saudável? 
J: Eu acho que sim. Acho que é saudável sim. 
P: Hambúrguer? 
J: Depende. Acho que é carne, mas o problema no hambúrguer é por 

ele ser frito. A questão do óleo. É mais pela fritura. Proteína é muito bom, mas 
a questão de ser frito, acho que traz um pouco de prejuízo. 

P: O suco de laranja de caixinha, não o natural? 
J: Muito pior que o natural. 
P: O que ele tem de pior? 
J: Produtos, conservante, questões mais industrializáveis. 
P: E ele é saudável ou não? 
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J: Mais para não do que para sim, eu acho. Porque ele tem suco, claro, 
mas tem essas coisas, questões industrializáveis. Conservantes, entre outros 
produtos. 

P: E água de coco vs. água de coco de caixinha? 
J: Água de coco do coco é muito boa. Muito saudável. E a de caixinha 

deve ter alguma propriedade, algumas maneiras de deixa-la conservar vai 
tempo, tudo. E eu acho que se realmente tiver isso faz de alguma maneira mal. 
Não sei se tem corante. 

P: E o café, você acha o café saudável? 
J: Eu acho que eu tô também no meio termo sobre o café. 
P: Por que? 
J: Acho que meio termo para saudável. Acho que é mais do que falam, 

não tenho nada concreto do que eu penso. 
P: Você acha que ele é quase saudável? Por que? 
J: Acho que ele é mais saudável do que não saudável. Mas o porquê 

para isso... Não sei exatamente, o pó, o café, o que ele beneficia para a saúde. 
Eu sei que ele tem benefícios, mas eu não sei falar exatamente. 

P: Mas você acredita que ele seja saudável? 
J: Sim. 
P: A questão de ele ser em pó tem alguma barreira para você? Aquele 

pó. Como você acha que é produzido o pó do café? 
J: Mas você diz assim no quesito de eu tomar o pó? 
P: O que que tem naquele pó ali? Você acha que é só o pó moidinho ou 

tem mais alguma coisa? 
J: Ah não. Com certeza deve ter algum produto. Ele tem que estar 

conservado de alguma maneira. Ele tem que ter algum tipo de conservante. Tá 
no meio, no ar, deve ter alguma coisa que prejudique ele. Não é só o pó. Posso 
garantir que não deve ser. 

P: Mas você acha que ele traz algum benefício para a saúde? 
J: O café? Com certeza. 
P: E por que você imagina que ele tem benefício? 
J: Eu nunca vi nada assim muito, notícias, nada de malefícios do café. 

Tem uma ou outra que você vê e fala tá, mas assim, tem tudo na Internet. O 
que você quiser achar na Internet você acha. Mas nunca vi nada que parei 
para pensar: isso aqui, café faz mal. 

P: Você chegou a procurar alguma coisa, alguma informação sobre café 
e os benefícios do café alguma vez?  

J: Não. Nunca tive curiosidade. 
P: Você acha que o café é natural? O café que você bebe, da cápsula, 

é uma coisa natural? 
J: É natural, mas acho que tem alguma coisa lá para manter a maneira 

que ele tem. Que é a melhor maneira possível. Ele é natural. Ele vem lá do 
grão. 

P: E isso te incomoda? 
J: Não. 
P: Tá tudo bem ele ser assim? 
J: Tudo bem porque hoje é difícil não ser assim. Um alimento hoje não 

passar por algum processo de industrialização. 
P: Legal. Eu vou mostrar para você aqui algumas frases de algumas 

coisas que disseram sobre café que pode ser verdade ou não. Na verdade, eu 
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quero saber o que você acha. Se você acha que é verdade, se não é verdade. 
Então vamos ver a sua opinião. 

J: Tá bom. 
P: Então eu queria primeiro saber de você se você acha que isso é 

verdadeiro ou é falso. Você acredita ou não. O café contém antioxidantes que 
inibem o risco de doenças. Você acha que isso é verdadeiro ou é falso? 

J: Acredito que seja verdadeiro sim. 
P: Você acha que o café traz isso aqui? 
J: Sim. 
P: O café é um energético natural. Você acha que ele é um energético 

natural? 
J: Eu acho que não. Não sei. 
P: Por que? 
J: Não sei. Essa, não sei. 
P: É a questão do energético ou a questão do natural? 
J: É isso que eu estou pensando. Natural depende. Porque se for pensar 

com o natural eu acredito muito que não seja só o pó do café que esteja dentro 
da cápsula ou dentro do saquinho. Não vai ter só o pó, café moído dentro. Eu 
acredito nisso. Então, a partir do momento que não tem só isso, ele não é 
natural, eu acho. Então eu acho que não sei se é um energético natural. 

P: Entendi. O consumo de café contribui para prática de esportes. 
Verdadeiro ou Falso? 

J: Eu acredito que sim, mas eu não saberia explicar o porquê? 
P: Mas você acha que ele pode contribuir? 
J: Eu acredito que sim. 
P: Beber café contribui para a saúde do coração. 
J: Eu falaria que não. Porque eu acho que eu estou mais considerando 

a questão do energético que se realmente o que eu penso que o energético é 
de você acordar e ficar um pouco mais ativo, consequentemente você está 
com o coração um pouco mais acelerado, né? Então, não sei se isso é bom. 
Pode ser bom para o coração, inclusive, mas no primeiro momento não. 

P: O prazer de beber café traz benefícios a saúde. 
J: Sim. Acho que qualquer coisa que você bebe, que você faz com 

prazer traz benefícios a saúde. 
P: O café contribui para memória e concentração. 
J: Sim. 
P: Você já tinha dito isso. Quando você quer ficar concentrado você vai 

e toma um café. 
J: Isso. 
P: O café reduz o risco de doenças como Parkinson e Diabetes tipo 2. 
J: Já ouvi isso. Já ouvi, não sei se é verdade, mas acredito que sim. 
P: Você viu onde? 
J: Acho que na TV uma reportagem. Se não me falhe a memória foi 

numa reportagem. 
P: Considerando todas essas coisas mais o que a gente falou o quanto 

que você se esforça, se esforçaria em consumir mais café se você soubesse 
que ele ia te trazer esses benefícios aqui? 

J: Acho que bastante. Acho que até porque, como eu te falei, eu não 
tenho uma alimentação muito boa e é uma coisa que eu gosto. Então, 
realmente, se tudo isso aqui for verdade, com certeza seria uma maneira de 
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eu estar, não resolvendo o problema da minha alimentação, mas de alguma 
forma trazendo um benefício de uma outra maneira para a minha saúde. 

P: Isso aumentaria o seu consumo? Consumiria mais café por causa 
disso? 

J: Muito Provavelmente. 
P: Por causa de algum desses especificamente? 
J: Não. Especifico não. Acho que todos. São todos pontos 

positivíssimos. 
P: E se o café te trouxesse realmente esses benefícios você estaria 

disposto a pagar mais por um café que desse esses benefícios? 
J: Talvez. Talvez sim. 
P: Numa escala de quanto mais? Muito mais, um pouquinho mais? 

Quanto custa uma cápsula hoje? 
J: Acho que uma cápsula hoje com 10 acho que custa uns 15 reais, eu 

acho. 
P: Vamos falar 15, quanto a mais você pagaria? 
J: Com tudo isso aqui, acho que 100% a mais pelo produto. 
P: Se ela te trouxesse benefícios para a saúde você pagaria até o 

dobro? 
J: Exato. Porque se for pensar isso aqui, se a gente substituir isso pelo 

remédio tal reduz o risco tal, só dessa palavra remédio, o cataflam ou o tylenol, 
você vai pagar hoje uma caixinha de tylenol hoje uns 20, 30 reais com muito 
menos talvez, sei lá. Então acho que sim. Por que não 100% a mais no valor 
do produto final, o dobro. 

P: Pensando num ranking desses benefícios aqui. Então a gente tem 7 
benefícios aqui. Qual que seria para você o mais relevante, o mais importante, 
o que você falaria: esse aqui é realmente o que eu mais acho legal, eu acredito, 
é legal para mim e me faria realmente tomar mais café? Qual desses aqui? 

J: Acho que esse aqui é geral, mas são doenças. 
P: O café contém antioxidantes que inibem o risco de doenças. Então 

esse seria o primeiro para você. E em segundo lugar? 
J: Esse daqui. Saúde do coração. 
P: Beber café contribui para a saúde do coração é o segundo. E o 

terceiro? 
J: Esse aqui. 
P: O café reduz o risco de doenças como Parkinson e diabetes seria o 

terceiro. o quarto? 
J: Acho que é bem parecido com o primeiro. O prazer traz benefícios 

para a saúde. Em quarto esse aqui. O Esporte. 
P: O consumo do café contribui para a prática de esportes. Então esse 

é o quarto.  
J: Ai acho que esse. 
P: O prazer de beber café traz benefícios para a saúde é o 5. 
J: Esse aqui. 
P: O café contribui para a memória e concentração é o 6. 
J: E por último esse aqui. 
P: O café é um energético natural é o sétimo. Então você acha que o 

café ter antioxidantes, os riscos de doença em geral foi o que você colocou em 
primeiro. Contém antioxidantes para doenças, contribui para saúde do coração 
e o mal de Parkinson. Então se o café fosse bom para prevenir doenças, para 
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você seria o ideal? Você faria até esforço para beber mais café por causa 
disso? 

J: Com certeza. 
P: Muito Bom. Bom João, é isso, chegamos ao final da nossa entrevista. 

Muitíssimo Obrigado. 
 
Caso 10: Lucas 
Data da entrevista: 09/11/2017 
 
P: Vamos lá. Lucas quantos anos você tem? 
L: 23. 
P: 23 anos. Perfeito. Deixa eu te explicar um pouquinho assim. Isso é 

uma pesquisa de mestrado. E ela na verdade tem um fluxo de informação, mas 
é um bate papo de um assunto bem leve, Você vai ver que vai passar rápido. 
E não existe resposta certa, resposta errada. Não existe opinião certa, opinião 
errada. A gente só quer entender um pouquinho d seu dia a dia. Dos seus 
gostos e dos seus hábitos. Muito mais nesse sentido. Tá bom? Me conta um 
pouquinho de você. Você mora com o seus pais? 

L: Moro com meus pais. 
P: Com seu pais? Com sua mão e o seu pai? 
L:  E uma irmã. 
P: Quantos anos você tem, 23, né? Você estuda ainda. 
L: Estudo. Faço administração na PUC. Me formo daqui a 1 aninho. 
P: 1 aninho? E você gosta do curso? 
L: Gosto. Gosto bastante. 
P: E o que que você pensa pro futuro. Quais são os seus planos pro 

futuro? 
L: Eu gostaria de fazer carreira em banco. Na área de crédito. É a área 

que eu gosto. Risco de crédito essas coisas assim. E estamos na batalha. Já 
trabalho com financiamento de veículos hoje. 

P: Ah, então você trabalha também? 
L: Sim. 
P: E você trabalha que horas? 
L: Trabalho de manhã. Das 9h até... É que é bem flexível. Mas até umas 

4h, 5h, 6h, 7h, 9h. Mas por ai. E ai depois eu vou para a faculdade. 
P: Puxado, né? 
L: É. mas todo mundo passa por isso. 
P: A sua prioridade é realmente a carreira, assim, essa questão de você 

conseguir entrar no banco. Hoje isso é importante pra você? 
L: Sim. Sem dúvida. Número 1. Mais até que a faculdade. 
P: A faculdade na verdade é um meio, né? Pra chegar lá. 
L: É. 
P: Quais são os veículos de comunicação que você usa para se informar 

normalmente? Você tem olhado o que quando você quer saber de alguma 
coisa? 

L: Eu olho o infomoney, gobonews. Ouço a CBN. Mas isso pra assuntos 
de mercado, né? Uso muito facebook. Chega muita coisa por lá. Quando os 
assuntos são assuntos mais leves, essas coisas assim. E por ai. 

P: E você tem facebook, instagram, tudo isso? 
L: Tenho. 
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P: Então agora eu vou procurar entender um pouquinho sobre como 
você se sente em relação a sua saúde, tá? 

L: Tá bom. 
P: Você se sente saudável? Existe assim hoje alguma preocupação em 

relação a sua saúde? 
L: Hoje eu me sinto saudável. Se você me perguntasse isso há 3 meses 

atraz não. Eu fumava, Eu estava bebendo pra caramba. Não fazia 
absolutamente nada de exercício físico. Era completamente sedentário. Vez 
em quando eu jogava um futebol e de uns 2 meses e meio pra cá eu mudei 
tudo. 

P: Deu um estalo? 
L: Estalo total, alimentação, to fazendo academia todo dia e tal. Mudei 

bastante. Até sono, assim, tá regulando sozinho.  
P: Ta se sentindo melhor? 
L: Muito. 
P: Mais disposto? 
L: Sim. 
P: O que que você atribui quando você se sente mais saudável? O que 

que mais impactou nessa sua mudança? Alimentação, Exercício físico? 
L: Alimentação. É que a alimentação impacta diretamente no meu 

objetivo do exercício físico. Na academia. Tô fazendo uma direta pra isso. 
P: Então te ajuda a performar melhor, também? 
L: É, assim, eu comia, sei lá, 1 vez, 2 vezes por dia. E comia, sei lá, 

besteira. Não pensava em proporção, nada. Hoje em dia estou fazendo 5 
refeições por dia. Cinco, 6 refeições por dia. Contando. 

P: Regrado? 
L: Bem mais regrado. 
P: Você chegou a emagrecer? 
L: Eu tô fazendo dieta de engorda pra fazer a verdade. Mas eu já ganhei 

um peso. Já ganhei 3 quilos já. 
P: Ai você comendo com regularidade isso ajuda, né? 
L: Muito. 
P: Comendo mais horas, né? Bacana. Então eu to entendendo que seus 

hábitos alimentares também melhoraram. Você teve uma mudança de 
comportamento bastante brusca pelo que eu tô entendendo. Você era fumante, 
também. E você entende que os alimentos que você ingere podem melhorar 
ou piorar a sua saúde? Quer dizer, nesse sentido, pro futuro, você entende que 
a sua alimentação, a alimentação que você tem hoje pode impactar em uma 
doença que você possa ter no futuro? Você tem essa percepção? 

L: Acredito que sim. O cara que come gordura pra caramba, colesterol. 
A gente sabe quando chega lá na frente começam a aparecer os problemas. 
Não é hoje que aparece. 

P: E você já teve algum problema em função.. 
L: Não. Ainda não. 
P: Você se sentiu talvez cansado por causa do cigarro, alguma coisa 

nesse sentido? 
L: É, então, porque baixa um pouco a pressão. Eu estava fumando 

bastante também. Ai estava começando umas tosses chatas. Ai eu cortei. 
P: Qual a sua opinião em relação a consumir alimentos saudáveis? É 

mais difícil quando você teve essa mudança de comportamento. Para você se 
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alimentar, principalmente no início, para se adaptar também a sua rotina. 
imagino que você tenha um dia a dia corrido. É mais difícil comer do que 
quando você comia, não estava muito preocupado? 

L: Claro. 
P: Quais são essas barreiras? 
L: Primeiro que pra minha programação que eu tô fazendo, eu tenho 

que comer toda hora. Então eu tenho que ficar montando marmita, tenho que 
ficar fazendo essas coisas. Normalmente o que é mais fácil de comer é o que 
não é muito saudável. Você pega um salgadinho, pega uma bolacha, pega um 
cookie, pega aquilo. 

P: Então a praticidade ela não é muito amiga da saudabilidade, é isso? 
L: Sem dúvida. 
P: E é mais caro? Tem alguma questão de barreira de preço? 
L: É bem relativo essa questão do preço. Eu vi isso há pouco tempo. 

Porque essas besteiras que você acaba comendo, chocolate, essas coisas 
assim você acaba gastando uma grana com isso. Tudo bem, você vai comer 
muito mais ou então uma coisa que só quer comer saudável não precisa comer 
muito mais. E sai até mais barato as vezes você comer saudável.  

P: Por que você vai comprar, vai se organizar mais, né? 
L: Você vai lá no mercado, compra tudo, faz tudo pra ir comendo ao 

longo da semana. 
P: Então tem a ver com fácil de você, pelo que você tá falando, ter a 

vontade, a força de vontade de priorizar isso? 
L: É isso. É só isso. 
P: E hoje, comprar alimentos saudáveis, por exemplo, você comentou 

que você faz a marmita, você que faz essa marmita, sua mãe cozinha, você 
pega comida da sua casa, você vai no supermercado comprar? 

L: Não. Meu pai compra tudo. Essas coisas no supermercado. Ai, 
quando tá lá em casa, as vezes eu faço, as vezes minha mãe faz. Ela, por 
exemplo, ela faz essa parte do arroz, que ela faz pra família. Então essa parte 
eu já pego dela. Mas por exemplo, to comendo frango adoidado, eu vou lá e 
faço o meu frango, entendeu? Mas tá lá no congelador, não vou até o mercado 
comprar o frango. 

P: Entendi. Já está pronto pra ti. E você se pega ligado nas informações 
em relação a saúde e alimentação? Por exemplo, você se pega procurando.. 

L: Sim. bastante. 
P: Você pesquisa tipo o que? 
L: Videos, facebook, no youtube, matérias, por exemplo, de dietas, de 

como funciona, por exemplo, eu tô comendo isso como isso vai funcionar no 
meu corpo. Negócio de treino. Tô vendo bastante sim, mas também é tudo 
coisa recente assim. 

P: É que tem a ver com seu momento também, né? E onde você tem 
procurado? Você joga no google? 

L: Google, Youtube, tem alguns canais que eu já sei que são caras 
legais. Tipo aquele AB TV, alguma coisa assim. Sabe? Uns canais de nutrição 
que eu acho bacana, que eu vejo que o cara tem o reconhecimento ali e tal. 

P: Então você lembra de alguma informação que você tenha lido que 
realmente influenciou, por exemplo, você falou da AB TV, você, sei lá, ovo faz 
bem, ovo não faz bem. Alguma coisa que você tenha lido que você incorporou 
na sua alimentação? O que você procurou ultimamente? 
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L: Olha, disso de alimentos bons pro meu objetivo, né, tanto de treino 
quanto de alimentação, eu tenho um amigo meu que faz nutrição então 
convercei muito com ele. Ele me ajudou muito nessa parte e eu pesquisei, por 
exemplo, ele me disse pra eu comer bastante aveia, ele me disse para comer 
canela em pó, ovo, frango. 

P: Canela? Canela é bom pra que? 
L: Acho que tem alguma coisa a ver com o metabolismo. Acho que 

acelera o metabolismo. 
P: Tá. Então assim, nutricionista pra você foi a sua principal fonte? 
L: Sim. Ele não é meu nutricionista, mas é um amigo que entende 

bastante ai a gente bate um papo. Ele também gosta muito disso, ai eu acabo 
pegando bastante informação com ele. 

P: Você falou que você faz administração na PUC, eles organizam 
alguma coisa nesse sentido? Sei lá, palestra, tem alguma informação na 
educação sobre isso? 

L: Sobre isso não. Nem perto. 
P: Imagino que no curso de administração não, né? 
L: Não. 
P: Agora a gente falar de um assunto que eu acredito que a maioria das 

pessoas gostem, que é sobre o café. Eu queria entender um pouquinho com 
você quando eu falo de café o que que vem na sua cabeça? Pensamentos, 
sem filtro, o que que você... 

L: Pra mim a primeira coisa do café é dar aquela disposição. A cafeína 
é o que me vem a cabeça a primeira vez. 

P: E a segunda vez, assim, quando você começa a elaborar mais? 
L: O café, cafezinho, é um momento. Um momento de relaxar. 
P: Ele dá disposição e ao mesmo tempo ele relaxa? 
L: Mas no momento é algo prazeroso de tomar. 
P: Você começou a tomar café quando? 
L: Quando eu comecei a trabalhar. Há uns 4, 5 anos atrás. 4 anos atrás. 

Foi no meu primeiro emprego comecei a tomar café. 
P: E a primeira vez que você bebeu, você lembra? 
L: Não. Mas eu não gostava antes. Eu sei que de criança, assim, 

adolecentezinho, assim, eu não gostava muito não. Ai depois eu aprendi a 
gostar. Ai tomava com açúcar e hoje eu tomo sem. 

P: Você foi acostumando. E o que que te fez, assim, você chegou 
trabalho, foi tomar um café, era mais também uma questão de dar uma 
relaxada, um break ali no café ou tinha uma questão também da energia? 

L: Não. Também da Energia. Tomava enquanto trabalhava. Eu estava 
tomando bastante café teve uma época. 

P: Você trabalha há 4 anos, é isso? 
L: Isso. Eu comecei junto com a faculdade e eu estou estendendo um 

pouco a faculdade. Não peguei grade cheia em algumas matérias, então eu 
vou demorar um pouquinho mais. 

P: E que tipos de café você conhece? Existem tipos diferentes de café? 
L: Existem. Café de máquina. Café espresso. Tem os diferente níveis 

dos cafés espressos. Mas é basicamente isso que eu conheço. Não sou 
nenhum expert não. 

P: Você gosta, mas você não entende como um especialista, 
obviamente? 
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L: Não. 
P: Quando você falou de máquina, o máquina é aquela que tem as 

capsulas, é isso? 
L: Tanto essa quanto aquela que você coloca o filtro e tal. 
P: A cafeteira? 
L: Isso a cafeteira. 
P: E tem diferentes qualidades de café? Tem um café que é melhor que 

o outro? Existe isso? 
L: Existe. Mas ai eu acho que é uma questão de gosto. Eu gosto de um 

café um pouco mais encorpado. Não gosto de um café aguadão, fraco. 
P: Mas nesse sentido de sabor, não tanto se esse café tem uma 

qualidade ruim não da tanto pra sentir no gosto, é isso? 
L: Eu pelo menos não consigo sentir tanto se o café, a qualidade do café 

é diferente. 
P: Mais pra um especialista, né? 
L: É. Claro, tem aquele café que você toma e fala: esse café tá muito 

ruim, tá estranho, tá com o gosto meio forte, estranho e tal, mas geral assim 
pelo sabor mesmo. 

P: E o que que o café tem que ter pra você? Se falasse 3 coisas que um 
café tem que ter pra ser um bom café pra você. O que que seria? 

L: Tem que ter intensidade. Eu gosto, daqueles cafés de cápsula 
sempre tomo os mais fortes. 

P: Qual que você toma de cápsula? 
L: É um roxo. 
P: Qual a marca? 
L: É da Nespresso mesmo. Eu esqueci o nome. 
P: Isso no trabalho? 
L: No trabalho. Mas também tomo bastante o café Pilão. 
P: Torrado e moído ou cápsula? 
L: É em pó. Ai jogo na cafeteira lá e tal. 
P: Filtrado? 
L: Esse é o que eu tomo em casa. A gente as duas maquininhas lá, mas 

eu tomo mais esse em casa porque é mais barato. 
P: O Pilão é mais barato? 
L: O Pilão eu acho que é mais barato que o Nespresso. 
P: Você falou intensidade, praticidade é um fator ou não? 
L: Sim. Sem dúvida. Não dá para você estar na rua e tomar um... as 

vezes o pessoal até faz em empresa, faz aquele de garrafa. Mas o de máquina 
pra mim é melhor. 

P: E o que mais que o café tem que ter para ser bom? Intensidade, 
praticidade, você falou que toma com açúcar.. 

L: Hoje eu tô tomando sem açúcar, eu tô tomando puro, mas eu sempre 
tomava com muito açúcar. Tomava tipo com 1 sachezinho e meio de açúcar. 
Mas não sei o que que mais tem? 

P: E quente? 
L: Ah, claro, precisa estar bem quente. 
P: E existe algum ponto negativo pro café? Existe alguma barreira? 
L: Ah, em excesso, se você tomar em excesso e por ter uma reação no 

corpo é que nem um cigarro, entendeu? Tem gente que não consegue passar 
um dia sem tomar um café e fica com dor de cabeça. Meus pais são assim. 
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P: Tipo vicia, é isso? 
L: Vicia mesmo. 
P: O que acontece? 
L: A cafeína. O corpo acostuma com a reação da cafeína e espera todo 

dia. Ai quando você não toma você fica ruim. 
P: E o preparo, assim? Você comentou que é melhor ser a cápsula do 

que preparar. Na sua casa quando você precisa tomar o café você que faz na 
cafeteira, você vai e coloca, você que faz? 

L: Sim. Ou então, as vezes, quando eu tô com preguiça eu faço também 
o de máquina. É pra mim. 

P: Você tem o de máquina em casa? 
L: Tenho. 
P: Qual que é? 
L: É Nespresso. 
P: Qual tipo e marca de café você costuma consumir? Você já falou o 

Pilão em casa e o Nespresso. 
L: Mas tem um de, acho que tem um Pilão de capsula também que 

sempre aparece lá. A gente toma. 
P: Que entra na máquina da Nespresso? 
L: É. 
P: Qual quantidade de café que você toma por dia? 
L: Em ml ou em copinhos? 
P: Em copinho. 
L: Uns 2. Tem dia que eu não tomo nenhum. Tem dia que eu tomo 3. 

Mas em média 2. 
P: Vamos fazer um exercício aqui. Vou te dar esse relógio aqui. Na 

verdade esse é um relógio simbólico porque em um dia aqui. Aqui é a hora, 
então aqui teoricamente você tem madrugada, a manhã, a tarde e a noite. Me 
fala um pouquinho que horas você acorda em um dia comum? Um dia de rotina 
seu. 

L: As 10h. 
P: Aqui você acordou. Ai você acordou e ai o que que você faz? Você 

já toma café? 
L: Tomo um banho, primeira coisa, me arrumo, desço, tomo um café. 
P: Ai você toma um café lá pelas 10h30. 
L: Umas 10h15. 
P: Por aqui assim você tá tomando café da manhã. O que que você 

come aqui? 
L: Olha, varia bastante. As vezes eu tomo um Danone com aveia e 

banana. 
P: Isso é hoje? 
L: Isso. Isso é hoje. Antes eu tomava um cafezão no carro indo pro 

trabalho e chegava lá. 
P: Tá, banana com aveia... 
L: Bastante ovo. Pão. E eu também como arroz e frango no café da 

manhã. 
P: Arroz e frango? 
L: É. Faz parte da dieta. 
P: Que maravilha. Praticamente você almoça junto aqui com o café da 

manhã. 
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L: Como mais uma vez antes de almoçar. Mas ai eu almoço tipo aqui, 
assim. 

P: Tá. Aqui você tem um café, você toma um café aqui junto com isso 
tudo ou você só vai tomar depois? 

L: Não. Ai perto do meio dia eu como de novo tipo um iogurte com aveia 
e granola, pode ser uma panqueca de aveia. 

Tá, então aqui você faz como se fosse um lanche? 
L: Isso. Uma fruta. 
P: Antes do almoço. Pode ser fruta, pode ser panqueca, mas isso você 

tá em casa ainda? 
L: Não. Mas eu levo. 
P: Aqui você tá no trabalho. Você leva. Que horas você chega no 

trabalho? 
L: Umas 10h35, 10h40. 
P: Então aqui você 10h40 tá no trabalho. Tá. Ai você lancha o que você 

levou e ai depois você aqui come alguma coisa até o almoço ou não? 
L: Não. Eu almoço tipo, as vezes isso aqui corre um pouquinho pra cá, 

mas ai eu almoço por aqui. 
P: Aqui, 2h. Ai umas 2h você tá almoçando. Ai o que que você tá 

comendo aqui, mais ou menos? Marmita também? 
L: Não sempre. Mas como bastante carboidrato, bastante proteína e 

bastante fibra, sabe? Um pouquinho de gordura, mas é tipo muito arroz, muita 
batata, frango, mas também não deixo as vezes de comer um macarrão. Tenho 
que comer inclusive. 

P: E aqui onde é que entra o café? 
L: O café entra depois. 
P: Você toma depois do almoço ou espera um pouquinho? 
L: Depois do almoço. E tem o café daqui também da manhã. 
P: Aqui tem mais café. Aqui é o café da cafeteira. As 10h15 é o café da 

cafeteira. As 2h30 da tarde é o café de máquina Nespresso. Aqui você comeu, 
almoçou, tomou um café. O que que você sente aqui quando você toma esse 
café? Esse café aqui é diferente desse café aqui? Sim, eu sei que é diferente. 
Mas o sentimento? Quando você toma aqui, quando você toma aqui, ele serve 
pra mesma coisa? 

L: Eu acho que sim. Você tá querendo um gás nas duas. 
P: Ai você fica aqui até que horas sem comer? O que que você faz aqui? 
L: Aqui demora mais um pouco, não é que demora mais, mas não é tão 

efetivo quanto esse aqui. Porque esse ta depois do almoço bate aquele sono 
absurdo. Esse aqui quando você levanta já... 

P: E aqui você fica no trabalho. 
L: Como aqui. 
P: Você come as 17h. Tipo um lanche? 
L: Tipo um lanche também. 
P: Ai é o que? Mesmo coisa assim mais ou menos: uma fruta. 
L: Exato. 
P: Ai você toma café? 
L: Olha, uma, duas, três, quatro refeições, né? 
P: Tá direitinho de 3 em 3 horas, né? 
L: É. Tipo isso. Ai eu como de novo por aqui porque aqui eu entro na 

faculdade, 7h40. 
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P: Então você sai do trabalho que horas? 
L: Umas 18h. 
P: Então as 18h você sai do trabalho e as 19h40 você chega na 

faculdade. Ai você toma café na faculdade? 
L: Difícil. 
P: E o que que você faz aqui? Você tomou um lanche antes do trabalho, 

né? Ou na faculdade? Antes do trabalho, no trabalho. 
L: É, tomo no trabalho, as vezes indo. 
P: Ai você chegou aqui na faculdade ai você come alguma coisa pra cá? 
L: Eu como tipo aqui assim. 
P: 21h? Ai você come o que? 
L: Que é intervalo. Eu como uma marmita. 
P: Então você leva um monte de marmita? 
L: Levo umas 3, 4 marmitas. 
P: Da trabalho, né, ficar arrumando no dia anterior? 
L: Muito. Muito. Mas minha mãe me ajuda. 
P: E ai, que horas que termina a sua aula? 
L: As 22h40, 23h. 
P: Aqui você vai pra casa. Que horas você dorme? Você chega em casa 

você come alguma coisa? 
L: Como. Como a última refeição do dia. Que é tipo 1h da manhã que 

eu como. Por ai. Entre meia noite e 1h normalmente. Porque eu chego perto 
da meia noite. 

P: Então vu botar meia noite e meia aqui. Ai meia noite e meia você faz 
a última refeição que é um omelete. Ai você vai dormir que horas? 

L: Tipo umas 2h da manhã. 
P: Que que você fica fazendo aqui, por curiosidade? 
L: Computador. Celular. Facebook. Instagram. Ou então quando eu 

preciso estudar, fazer alguma coisa esse é o horário que eu faço. 
P: Então aqui a gente está falando de um café filtrado na cafeteira de 

manhã e um café espresso na máquina de tarde. 
L: Pô, legal fazer isso aqui. Da pra ter uma noção boa do dia. 
P: Ajuda, né? Depois a gente tabula e fica bem legal. Você comentou 

que você estava se sentindo mal com o estilo de vida que você estava levando. 
E nisso a alimentação ela faz parte, né? Alimentação, exercício, cigarro. 

L: Os pilares. 
P: Os pilares que estavam te fazendo mal. O que que você acha que o 

café evoluiu? Como que você acha que de quando você era pequeno até agora 
você acha que o café evoluiu? O café mudou. 

L: Muito pela praticidade. Muito. Do meu vô a gente deixava o café 
torrando no sol para depois moer e ele fazer um cafezinho que era uma delícia. 

P: Onde que você fazia isso com o seu avô? 
L: Ele fazia na casa dele. Morava na mesma rua que eu. Ele tinha meio 

que uma varandinha que ficava em cima, batia sol o dia inteiro, ele deixava lá. 
P: Tipo o grão. Ele comprava o grão? 
L: Comprava o grão. Ele era italiano. E ele adorava. Ai depois botava no 

forno lá, acho que era secar lá em cima e depois ia pro forno. 
P: Ele torrava o café? 
L: Torrava. 
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P: E ai hoje você diz é que, enfim, tem toda a praticidade, as cápsulas 
e tudo mais. 

L: Eu não sei também como que era muito antes essa questão de tipo o 
cafezinho em questão coorporativa, por exemplo. Assim, antes de resolver 
alguma coisa vai lá tomar um café, não sei se era tão assim antes. 

P: Tipo uma coisa mais social? 
L: Isso. Negócio social assim. Negócio de status e tal. 
P: Hoje o café ele é mais do que um café? 
L: Eu acho que sim. 
P: O que assim? Tem essa função? 
L: Mas você diz o ato de tomar café ou o café produto? 
P: O ato ou o que você quiser, assim. Talvez seja o que você está 

falando o significado do café, né? Você entende que você não sabe como era 
antes, mas hoje tem esse papel? 

L: Muito presente, né? Eu vejo um monte de empresa que já fez umas 
palestras e tal que assim, entope os funcionários de café mesmo par eles 
produzirem. Então, acho que mudou um pouco isso sim. 

P: Imagina as empresas de café, né? E como que você imagina que o 
café vai ser quando seus filhos tiverem a sua idade? 

L: Como o café vai ser? Eu acho que, não sei se vai mudar muito não. 
Eu acho que não vai mudar muito não. Eu acho que mais a forma de... acho 
que tá tudo ligado a praticidade. A como você consegue, como as empresas 
de café conseguem fazer da forma mais fácil possível do consumidor ter um 
café a hora que ele quer. Então, por exemplo, uma máquina portátil de café. 
Acho que isso daí é o futuro. 

P: Então o que vai evoluir não é nem o café em si, mas é a praticidade 
em torno dele, né? 

L: Sim. Café é tradiçãozinha, gostosinho ali, igualzinho sempre. 
P: Como se facilita esse processo? 
L: Sim. Se eles conseguirem fazer, por exemplo, um negócio portátil que 

seja igual ao de máquina ali que você tem na cozinha, ganhou. 
P: Vou retomar aqui um pouquinho dos hábitos saudáveis, eu vou falar 

alguns alimentos e você vai me dizer se você acha saudável ou não. Vinho, 
você acha saudável? 

L: Ah, tem aquela história que todo mundo fala que uma taça de vinho 
por dia faz bem. Eu acho que não faz mal, mas também não é um negócio que 
faz bem não. 

P: Suco de laranja faz bem? 
L: Faz. 
P: Suco de laranja de caixinha? 
L: Ah, todo suco de caixinha pra mim não é muito bom não. 
P: Por que? 
L: Não é que não é muito bom de gosto, mas esses sucos tem açúcar 

pra caramba. Por exemplo, aqueles de soja é um pouco mais legal. Se for ver 
as informações nutricionais lá, é um suquinho mais legal. Aquele Natural One 
é legal também. 

P: Mas você diz assim que do ponto de vista de saúde não é muito, é 
isso? 

L: Acho que não. Acho que até tem uma vitamina C ali um pouquinho, 
mas não dá pra comparar. 
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P: É igual água de coco, água de como de caixinha? 
L: Sim. 
P: E o café, você acha que o café é saudável? 
L: É aquela coisa, a minha opinião é a mesma que a do vinho. E foi aqui 

que eu te falei antes, em excesso pode na minha opinião causar vício, 
dependência do café. Como é que é a pergunta mesmo? 

P: Se o café é saudável. 
L: É aquela coisa. Não é que é saudável. Não vou falar que vou tomar 

um café porque vai fazer bem pro meu corpo. Não. Mas também não vai te 
prejudicar se você tomar 1, 2 cafezinhos por dia. 

P: Mas ele não é um alimento que você considera, uma bebida que você 
considera saudável. Mas ele te ajuda a ter algum hábito saudável? Ele é um 
aliado pra você? Quando você pensa nessa sua jornada de mudar o 
comportamento da sua alimentação, seu estilo de vida, o café ele é mais um 
aliado ou ele é mais um problema nesse seu novo hábito? Dentro dessa sua 
nova vida. 

L: É um aliado, sem dúvida. 
P: Quem que não é? Por exemplo, cigarro não era? 
L: Não. definitivamente. Completamente o oposto. 
P: Então ele é um, vamos dizer, uma ajuda que você tem mas não que 

seja a aveia que você tá comendo, é isso? 
L: É isso. 
P: E que aspectos que ele tem quando você fala: ah, ele não é saudável. 

O que ele, como vinho, em excesso faz mal assim? Você falou da cafeína. 
L: Posso te falar um negócio, senão eu vou esquecer. Eu esqueci de 

falar que eu treino aqui. 
P: Aqui 15h? 
L: Umas 2h30 mais ou menos, aqui depois do almoço. Aqui depois 

desse cafezinho. 20 minutos depois do café. 
P: Então no exercício do relógio, você treina após o café. E nesse caso 

aqui você treina o que? 
L: Musculação. 
P: Ótima essa sua observação. Voltando aqui, você comentou que 

aspectos que te fazem perceber que o café é como o vinho. Você comentou 
que o vício, pode causar vício é a cafeína. Tem mais alguma coisa? 

L: Acho que até mais do que o álcool. 
P: Mais do que o álcool? 
L: Do vinho, né? Quer dizer, não. não é verdade, mas eu acho que está 

bem ligado ali, é bem parecido. Porque ele fica como o bonzinho. Ah, é só um 
cafezinho. Só que está todo mundo tomando todo dia uma jarra de café. Se 
fosse um vinho, ai ficar bêbado. 

P: Ai ia todo mundo ficar louco no trabalho. 
L: Não tem esse problema de ficar... 
P: Fica todo mundo produtivo, pelo menos. E sóbrio. Tá. Se você 

pudesse imaginar, que tipos de benefícios do café, se é que eles existem, pra 
saúde. Que tipos de benefícios o café pode ter? Você comentou da disposição. 

L: Eu não sei se aumenta o metabolismo, o café. Mas deve aumentar. 
Não sei. Essa pergunta realmente eu não sei. 

P: Nem se pegou lendo sobre algo? 
L: Não. Tá ai um assunto pra pesquisar já. 
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P: Eu vou te mostrar uma lista aqui de possíveis benefícios e eu quero 
que você me diga se você acha que é verdadeiro ou acha que é falso. Não 
necessariamente é verdadeiro ou falso. O que que você, quando eu leio pra 
você, se te soa bem. 

L: Ta bom. 
P: O prazer de beber café traz benefícios a saúde. Verdadeiro ou falso? 
L: Verdadeiro. 
P: O café contribui pra memória e concentração. 
L: Verdadeiro. Talvez não pra memória, mas pra concentração sim. Ai a 

memória é consequência. 
P: Então na verdade é concentração com certeza. 
L: Sim. 
P: Tá. O consumo de café contribui pra prática de esportes. 
L: Sim. 
P: Por que que você acha? 
L: Porque te dá esse gás e a disposição. Quando ta com preguiça, você 

toma um café e você vai. 
P: O café contém antioxidantes que inibem o risco de doenças. 
L: Não sei. 
P: Tente a ser verdade ou tente a ser falso? Não tem certo ou errado. 
L: Deve ser falso. 
P: O café é um energético natural. 
L: Sim. Verdadeiro. 
P: Por que que você acha que é verdadeiro? 
L: Por causa da cafeína. 
P: Ele poderia ser só um energético, né? Mas por que o natural aqui? 
L: Eu não sei, realmente como que é esse negócio. Não sei se o grão 

de café já vem com a cafeína, eu não sei. Não sei se é artificial isso. 
P: Mas te parece ser, te parece não ser? Não precisa saber. O que que 

te parece? 
L: Me parece ser natural sim. Por exemplo, me avô fazia o café lá, eu 

acho que ele não adicionava nada. 
P: Então o café é um energético natural? Diferente de um Red Bull? 
L: Sim. Muito melhor. 
P: Beber café contribui pra saúde do coração. 
L: Acho que não. 
P: Por que não? 
L: Porque aumenta o batimento. 
P: O café reduz o risco de doença como mal de Parkinson e diabetes 

tipo 2. 
L: Não. Acho que não. 
P: Por que? Você acha que isso é um pouco impensável? 
L: Acho que o mal de Parkinson não tem nada a ver com o café. Acredito 

eu. E diabete acho que com açúcar. Se o cara tomar com açúcar, ai sim, mas 
o café em si não. Acredito que não. 

P: Considerando tudo o que foi dito aqui, o quanto que se você 
imaginasse que o café ou que um café pode ser além de um aliado, mas um 
fator positivo nos seus hábitos saudáveis você passaria a consumir mais café 
ou esses dois cafés que você consome já tá de bom tamanho? Se você 
soubesse que existem mais benefícios do que você imagina no café. 
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L: Talvez no máximo um café a mais, mas acho que não. Eu tomo o 
quanto que eu... tô tranquilo. 

P: E se tivesse um café que poderia ter um benefício real pra saúde, 
você pagaria a mais por ele, por exemplo, um café que é um energético natural, 
um café que faz bem pra concentração, um café que ajuda no treino. Você 
pagaria a mais por ele? Mais do que o preço normal de um café? 

L: Talvez. Pra ver como que é aquela primeira vez pra comprar e tal. 
Faria sim essa primeira avaliação por mim mesmo. Compraria sim. 

P: Agora vamos pra terminar aqui, pra encerrar, tá Lucas? Quais dos 
benefícios que a gente viu que você mais acredita que seja verdade, qual que 
é mais relevante pra você. Vou pedir pra você numerar aqui de 1 a 7. Nessa 
tabelinha. Ai você me diz, assim, o 1 é o que você mais acredita. 

L: Tá bom. 
P: E o 7 é o pior. 
L: Posso fazer que nem provinha aqui. 
P: Sim. Você quem manda. Depois eu vou só repetir pro áudio pegar. 

Fica a vontade. 
L: Foi. 
P: Então deixa eu ver. O que você mais acha relevante ou acredita que 

mais o café pode fazer é que o consumo do café contribui pra prática de 
esportes. o segundo o café é um energético natural. O terceiro, o prazer de 
beber café traz benefícios a saúde. O 4, o café contribui pra memória e 
concentração. Você fez até essa ressalva a memória, né? Você falou. O quinto, 
o café contém antioxidantes que inibem o risco de doenças. Aqui você começa 
a dar uma desconfiada, falar não, não é possível. Ai o sexto, beber café 
contribui pra saúde do coração. E por último o café reduz o risco de doenças 
como o mal de Parkinson e diabetes. É isso? 

L: Exato. 
P: Perfeito Lucas. Tem bastante material aqui. Obrigada, foi muito 

bacana conversar contigo. 
L: Que isso. 
 
Caso 11: Luiz 
Data da entrevista: 27/09/2017 
 

P: Luis, primeiro super obrigada pela sua atenção.  Eu sei que 
provavelmente para você estar aqui pode ter deixado de fazer alguma coisa a 
perder um tempinho aí mas pode ter certeza que vai ser bastante útil pra nós. 

Primeiro, queria entender um pouco de você. Quantos anos você tem, 
o que faz, onde você trabalha? 

L: Tenho 23 anos, fiz jornalismo na ESPM, me formei ano passado e 
hoje eu trabalho com recrutamento e seleção numa consultoria, que é a Page 
personnel. E hoje eu recruto para “Sales & Marketing”.  

P: Desculpa, eu não sei se você falou quantos anos você tem... 

L: Sim, tenho 23. 

P: Ah, perfeito!  E como é o seu dia a dia? 
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L: Eu trabalho no mínimo 12 horas por dia, entrevisto o dia inteiro, tem 
a parte comercial. No mínimo 20 entrevistas por semana...E ainda tem a parte 
operacional, ficar no Linkedin, procurar a pessoa, fazer a parte comercial, etc. 

P: Quando você precisa se informar, que meio de comunicação você 
usa? 

L: Uma vez por semana eu leio valor econômico que a empresa 
disponibiliza. Normalmente exame.com, globo.com, uol e etc. Entro todo dia, 
pra ficar antenado e estar por dentro de tudo que acontece. 

P: E rede social? Voce usa também para se informar? 

L: Não. Só pra fofocar (risos).  

P: E quando falamos em futuro... Quais são seus planos, seus sonhos? 

L: Crescer na empresa, é um objetivo que eu tenho. Porque lá, eles dão 
esta abertura de investir em pessoas, de se desenvolver. Ter mais 
responsabilidade, chegar num cargo diretoria, participar de um board. 

P: Bacana. E você está feliz hoje no seu trabalho? 

L: Bastante. O lema da empresa é ajudar nos sonhos das pessoas... 

 
P: Luiz, agora a gente vai entrar em um assunto mais especifico. Entao 

vamos lá! Eu vou começar a te fazer umas perguntas em relação a saúde. Tá?  
L: Vamos lá! 
Se eu te perguntar..Hoje, como você se sente em relação a sua saúde? 

Voce se sente saudável mentalmente, fisicamente?  
Enfim, você se sente hoje bem? 
L: Hoje, pra falar de hoje, eu me sinto fisicamente mal porque eu já 

operei meu ombro, estou com quadril machucado também... E ai mentalmente 
atrapalha um pouco. Mas agora eu voltei de férias, então eu estou bem! 

P: Existe algum problema de longo prazo que te preocupa em relação à 
saúde? 

L: Fisicamente sim... porque sinto essas dores. 
P: E em relação aos seus hábitos alimentares? Você considera eles 

saudáveis? 
L: Não. Depende. Tem mês que sim, mês que não. Tem vezes que eu 

estou focado na dieta, como hoje. Mas ai como um hambúrguer, como uma 
pizza a noite... Tomo refrigerante. 

P: E você toma refrigerante todo dia? 
L: Uma vez por semana, porque eu sei que faz mal. É bem engraçado, 

a gente sabe que faz mal mas não quer abrir mão. 
P: O que você almoça normalmente? 
L: Normalmente o almoço é a minha melhor refeição porque eu 

aproveito o tempo que eu tenho de almoço e treino.  
P: Que horas você treina? 
L: 12h, eu faço academia ou natação. 
P: Então no almoço você come bem. O que seria? 
L: Comer bem, por exemplo: arroz integral, verdura, peixe, salada. Muito 

difícil eu comer fritura. Mas em compensação, por exemplo, no café da manhã 
pode ser que eu coma besteira... pao, presunto, queijo e maionese. 
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P: E ao longo do dia você vai regulando? 
L: Sim, eu tento. Eu chego em casa... moro com meus pais. E ai 

normalmente vai ter uma comida mais gorda. Já não vejo eles nunca. E quando 
minha mãe me vê, ela quer me alimentar. 

P: Sua mãe quer te alimentar mais pra ficar forte e não tanto por ser 
comida saudável.. É isso? 

L: Sim, isso! Meu peso hoje eu to acima do peso, mas se eu perguntar: 
“Mãe, como eu estou?”. Ela vai responder que eu estou lindo! 

P: Todas as mães falariam isso... E tem algo que você coma ou tenha 
comido que já te fez mal, ou que você pense que pode te fazer mal um dia?  

L: Não...não tenho nada, nem colesterol alto, nem alergia, nem nada. 
Eu como de tudo! 

P: E criação...você comentou que sua mãe quer te alimentar, não 
importa muito se é saudável ne? 

L: Isso! 
P: E você acha que sua alimentação hoje pode te levar a ter uma doença 

a longo prazo? 
L: Ah sim, com certeza. Uma doença cardíaca, algo relacionado a 

gordura. Sei que se eu começar a abusar muito lá na frente com certeza vou 
sentir. 

P: E você acha que a alimentação contribui para uma saúde melhor? 
L: Com certeza. 
P: Então a saúde e a alimentação tem a ver? 
L: Uma vez que você come só besteira, seu sangue não estará da 

melhor qualidade... seu corpo não está bem. 
P: E consumir alimentos saudáveis é mais difícil do que consumir 

alimentos mais “tranqueira”? 
L: Não é que é mais difícil. Acho que tem duas frentes. A primeira é o 

que a gente vê e a segunda frente é o que a gente sabe que é gostoso que o 
nosso cérebro identifica.  

P: O sabor, a indulgencia... 
L:  Eu posso ficar tão satisfeito quanto comendo um prato de brócolis 

mas meu cérebro pede o Mc Donalds, por exemplo. Mas, enfim, pensando em 
contexto geral, normalmente a gente vai no que o cérebro pede e não o que é 
ideal. 

P: Então o que você esta me dizendo é que é mais fácil comer besteira 
porque é o que nossa “natureza” quer... 

L:  Isso! 
P: E além da questão do sabor, da indulgencia. Tem alguma outra 

questão como o tempo, ser mais caro ou mais dfficil de preparar. 
L: Ah, sim. Eu ia falar isso. Acho que é mais caro hoje. Se você comparar 

um arroz integral com branco, ou massa integral com massa tradicional, a 
integral é mais caro. Então, também tem isso: o alimento que é 
tradicionalmente mais saudável, é mais caro. 

P: E fica difícil de imaginar você passando a ter uma alimentação 
regrada ou isto não é uma prioridade ainda? 

L: Sim, eu estou mudando agora, já prometi que este final de semana 
vou cortar a cerveja. Acho que sim, eu me preocupo justamente porque vejo 
amigos do meu pai, meu pai, que não tiveram este acesso a informação que 
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hoje gente tem, porque é fácil hoje saber o que faz bem e o que não faz e ao 
mesmo tempo tomar medidas desde então. 

P: E você falou de acesso a informação... Tirando a informação que 
chega até você... existe uma motivação de você ir lá e procurar que alimentos 
fazem bem? 

L: Tenho... não é nem que eu procuro. Acho que faz parte. É muito 
simples definir o que faz bem e o que faz mal. Não adianta nada você comer 
um iogurte que é saudável, mas a pessoa vai e toma quinhentos deste. 

P: Seria o bom senso então? 
L: É o bom senso. Não exagerar. Hoje eu não pesquiso nada, porque 

acho que comer um bife é normal. Já li um livro de dieta especifico, o Helio 
Gracie. Como se alimentar bem para ter uma mente saudável? Lá ele fala que 
se você tem que comer um bife, do tamanho da palma da mão. E querendo ou 
não os alimentos hoje são muito sujos, você não sabe a origem. 

P: Então você não é 100% inclinado para uma alimentação regrada, 
mas está buscando equilibrar e não exagerar. 

P: Você já viu alguma palestra sobre benefício de alimentação 
saudável? 

A: Não. Mas li o livro do Helio Gracie. 
P: Agora vamos conversar um pouco sobre café. Vamos entrar no 

mundo do café... Ta? E quando eu falo café, quais são os primeiros 
pensamentos, sensações, imagens que lhe vem à cabeça?  

L: Primeiro vem o cheiro. Bom. Eu gosto de café. O aroma... porque por 
exemplo você vai numa cafeteria vai numa cafeteria, numa “Ofner da vida” 
primeira coisa que você sente é o cheiro que é muito convidativo. Eu tomo café 
por exemplo todo dia de manhã eu faço meu café de coador e chego no 
escritório e tomo um café da máquina que é ruim... 

P: Então, quando você imagina café, você pensa em: cheiro, aroma e 
tipo de cafés. Tem mais alguma coisa que café te lembra, alguma lembrança? 

L: Tomo café desde pequenininho com a minha bisavó.  
P: Desde quantos anos você toma café? 
L: Pra você ter uma ideia, eu chegava na casa da minha bisavó e falava 

“Bisa, Bisa, quero café”, porque ela tomava todo dia de tarde. Eu tinha uns dez 
anos. Só que ela não podia me dar muito café senão... 

P: E ela colocava com leite? 
L: Com água. Ela fazia um café mais forte pra ela que ela gostava...e eu 

desde pequenininho tomava café. 
P: Quente? Você colocava açúcar? 
L: Sim, quente...mas não lembro se tinha açúcar, devia ter porque não 

era amargo. 
P: Então você cresceu já tomando café!  
L: Tinha dia que ela falava “Hoje não, você já tomou muito café” e eu 

ficava bravo. 
P: E que tipos de café você conhece? Você comentou da cápsula, do 

pó. 
L: Por exemplo. Eu queria fazer um curso de café, tem um nome 

especifico que eu não sei. Porque eu gosto do cheiro, sou envolvido. Mas eu 
conheço pouco de café. Sei que tem o que filtra com papel, sei que tem os 
grãos, que cada grão produz um tipo de café. Inclusive tem um programa de 
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café na GNT... Ai o que eu conheço mais. É que hoje da para fazer café com 
aroma de canela, de baunilha. E eu gosto muito das cápsulas, o mais forte. 

P: E o que um café bom tem que ter pra você? 
L: Tem que ser forte. 
P: E forte seria o que? O sabor? A cafeína? 
L: É o sabor mesmo. Porque eu não tomo café pra ficar ligado. 
P: Você toma porque é gostoso? É o prazer de tomar café? 
L: Isso. Por exemplo, hoje eu tomei cinco cafés. 
P: Existe um café melhor que o outro? Existe diferença? 
L: Sim, claro. Impossível uma pessoa que toma café diariamente e não 

reconhecer quando o café esta ruim. 
P: E quando você acha este café ruim, como ele é? 
L: Ou ele foi muito mal feito e erraram na mão, mas ai é gosto... Ou tem 

grão que é ruim. Não tem jeito. Tem uma pessoa que trabalha comigo e levou 
um café do interior, eu fiz do jeito que eu gosto e era ruim. O nome era Pedra 
Bela. 

P: Estou entendendo aqui que você é um amante de café. Existe algum 
ponto negativo em relação ao café? Alguma barreira para o consumo? 

L: Eu que descobri  um problema no osso, no quadril, parece que café 
atrapalha em parte de osso. Mas não sei se é verdade. O médico me disse que 
o café produz algo, que o organismo reage de tal forma que para cartilagem e 
osso é ruim para quem tendência a ter problema com osso. 

P: Ele falou de mais algum alimento ou só o café? 
L: Não, só do café. 
P: E isto fez você diminuir?  
L: Não (risos). 
P: Entendi. E mais alguma barreira, tirando esta mais especifica? O 

preparo é complicado? 
L: Ah tem também o adoçante e o açúcar. Tento colocar menos. Porque 

adoçante dizem que te da Alzheimer lá na frente. Mas a gente nunca sabe, tem 
tanta pesquisa... 

P: E você estava comentando que você prefere o filtrado ne? Você que 
prepara sempre o seu café? 

L: Sim, sempre. De manhã, eu que faço. 
P: E isto é uma barreira para você? 
L: Não, é rápido! Leva o que, três minutos?! Eu faço só pra mim, é uma 

canequinha. Eu tenho um filtro individual, então é rápido. 
P: E qual marca de café você costuma consumir? 
L: Do filtrado, é o Pilão. E Da empresa , que é o expresso, é café de 

maquina, mas não é Nespresso.  
P: E tem algum motivo de você gostar do Pilao? É sua mãe que compra? 
L: Sim, minha mae compra. E eu gosto porque tomo sempre, já virou 

habito. E o pilão ela compra o extraforte. 
P: E tem marcas que, mesmo se a pessoa acertar na mao, o café vai 

ficar ruim? 
L: Sim, aquele da marca amarela. 
P: Então agora vamos fazer o exercício do relógio para entender o seu 

dia. Na verdade ele tem duas voltas. Eu vou te explicar. A partir daqui é manhã, 
aqui é tarde e aqui é noite. Eu queria, Luis, que você me falasse assim: 

Que horas você acorda? 
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L: 06:30h 
P: Então 6:30h você despertou, ne? Ai me conta um pouco da sua 

jornada. O que você faz quando você acorda... você toma café primeiro, você 
se arruma? 

L: Eu acordo, tomo o meu café. Umas 06:40h. Se eu enrolo muito eu 
fico estressado. 

P: Ai você toma café puro? 
L: isso, puro, com adoçante. 
P: A sua mae, também toma no filtro individual? 
L: Não, dai quando eles acordam eles fazem pra eles. Dai normalmente 

como ovos mexidos junto e as vezes uma banana. Dai vejo jornal... 
P: Qual jornal você assiste? 
L: Bom dia Brasil, da Globo. 
P: Ai você se arruma que horas? 
L: 07:30h e saio de casa as 07:45 e chego na empresa umas 

08:10h/8:20h porque eu moro perto. 
P: Ai você chegou no trabalho e que horas você vai almoçar.  
L: 13h, e antes tem a academia de 12h a 13h 
P: E até a academia você se alimenta? 
L: Como fruta, depende da fome... normalmente eu como muito ovo de 

manhã. E aqui entre 9h e 10h eu tomo café. O café quente dá um aconchego. 
P: E este é o da máquina? 
L: Sim, o da máquina, que é ruim. 
P: E na academia você se alimenta ou ingere liquido? 
L: Ah não, eu tomo mais um café. No vestiário tem uma térmica com 

café que tem bastante açúcar. E eu tomo ele por conta do açúcar porque eu 
sei que eu vou treinar.  

P: Ai você volta e almoça em 15 minutos... E o que você come? 
L: Arroz, legume, frango, carne, peixe 
P: E que horas você sai do trabalho?  
L: As 20h. 
P: E neste intervalo, o que você consome? 
L: Falam que o café atrapalha a absorção dos alimentos. Então eu tenho 

que esperar até umas 15:30h 
P: Onde você ouviu isso? 
L: Minha nutricionista me falou. Então as 15:30h eu tomo outro café, de 

capsula ou de máquina. Se for capsula eu tenho que comprar e levar a minha. 
P: Então retomando. Aqui você continua fazendo suas entrevistas ne?  
L: Isso. Até as 18h. E ai eu como uma fruta. 
P: E ai você sai do trabalho umas 20h e chega que horas em casa? 
L: Umas 20:30h /21h , isto quando eu saio cedo. Ai janto umas 

21/21:20h 
P: O que você come? 
L: Dai depende. O que a “chefe” manda (mae). Agora que eu voltei de 

férias e que eu to certinho eu jantaria um pote de atum com salada. O não 
saudável, é o que tiver pela frente. Tipo: uma massa de pizza pronta com 
frigideira 

P: Ai depois você jantou e o que faz? 
L: Ai vejo um filme ou Rodrigo Hilbert cozinhando na GNT. Ou esses 

dias eu peguei o programa de café. Ai durmo umas 23h. 
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P: Entao deixa eu só ter certeza aqui ta? Voce comentou que você toma 
um café quando acorda filtrado, aqui as 10h outro café, ai na academia você 
tomo outro, depois outro as 15h e depois parou. 

L: Isso. 
P: E final de semana, o que muda dessa rotina? 
L: Eu acordo e continuo fazendo filtro de café. O que muda é a 

quantidade. Ao invés de tomar uma xicara eu tomo umas três.  
P: xicara pequena? 
L: Não, aquela vermelhinha da Nescafé. 
P: Então no final de semana é de manhã mais quantidade e depois do 

almoço. 
L: Isso. 
P: Então vamos falar das projeções para o futuro. Você vendo o café 

hoje. Ele evoluiu? Pensando em quando você era pequeno e agora... o mundo 
do café mudou? 

L: Acho que o mundo como um todo mudou porque está tudo mais 
rápido. E tudo que é mais rápido as pessoas precisam de coisas mais rápidas. 
Ate você me questionou se eu faço café de manhã. Eu faço, e eu não tenho 
preguiça, mas sei que deve ter muita gente que deve ter. Entao acho que sim, 
o café se atualizou bastante. Em questão de sabor, aroma, sei que avançou 
bastante. Em tecnologia. 

P: Então avançou no sentido de que a qualidade e com dia a dia corrido 
então hoje tem versões que facilitam... Tipo? 

L: Isso. Tipo a capsula. 
P: E você falou que você prefere filtrado, mas você consome bastante 

maquina fora de casa. Você tem vontade de ter uma máquina dentro de casa 
e substituiria o café filtrado? 

L: Ah, acho que sim. Porque querendo ou não é muito mais fácil. De 
novo, é o que seu cérebro te manda fazer.... É mais fácil você fazer um ovo ou 
você pegar aquele clube social? É mais fácil o clube social... 

P: Mas você acha que o filtrado e a capsula tem alguma diferença? 
L: No sabor tem bastante. E do ponto de vista, de manhã eu gosto de 

ter o gostinho diferente antes de qualquer coisa. 
P: E como você imagina o café quando os seus filhos tiverem sua idade? 

Qual caminho o café deve tomar? 
L: Um bebedor de café. Por exemplo, a minha namorada trabalha numa 

empresa que tem um bebedor de água com gás. Porque não de café? Não é 
impossível... 

P: E que tipos de café vão prevalecer mais? A capsula? O filtrado? 
Novas opções? 

L: Acho que vai ter novas opções. Mas ai depende de empresa, de 
investimento. Hoje o mundo tende a ficar mais sustentável. A marca que 
melhor se posicionar nisso... 

P: Não sei se você já consumiu café gelado... você vê algo neste 
sentido? 

L: Já, tem um café que é famoso no centro. Lá eu tomei e gostei. Lembra 
muito um café da argentina. Eles fazem um drink de café e eu gosto. 

P: Então vamos retomar agora os temas dos hábitos saudáveis. Ta? 
Então vou mostrar falar alguns alimentos e voce vai me dizer se acha saudável 
ou não. E as vezes eu vou perguntar porque. OK? Vamos la. 
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Maça. É saudável? 
L: sim 
P: o vinho. É saudável? Porque? 
L: Sim. Porque os cardiologistas dizem...que uma taça por dia faz bem. 
P: Entao quando você esta tomando vinho você sente que esta tomando 

algo saudável? 
L: sim. Eu não tomo... 
P: Chá: 
L: depende. Eu gosto de cha matte de sachet mas sei que não faz bem 

porque tem muito sódio. Se eu tomar cinco chas não vai fazer bem, Acho que 
o cha verde tradicional faz bem. 

P: Hambúrguer é saudável? 
L: Não, mas se for comer pao integral com carne e queijo branco é 

saudável. 
P: Suco de laranja de caixinha. Saudável? 
L: Não, não gosto. 
P: Agua de coco é saudável? 
L: Sim. 
P: E a de caixinha? 
L: Não. 
P: Porque? 
L: Porque tem muito sódio também. 
P:  E o café? Você acha que o café é saudável? 
L: Se é ou não eu não sei, mas eu tomo (risos). 
P: Mas se você tivesse que dar uma opinião.  
L: Café é saudável desde que você não coloque adoçante e açúcar. Eu 

estou me policiando para diminuir as gotas. 
P: Quais os benefícios pra saúde você pensa que o café pode ter? 
L: Eu não acho que ele me dá energia. Mas para maioria das pessoas 

eu seu que dá energia. Então tomar café antes do treino é mais saudável do 
que comprar um pre-treino de alguma indústria que é cheio de porcaria dentro. 
Porque é mais natural.  

Você está atento ou tem interesse sobre informações relativas a 
saudabilidade do café e seus benefícios? 

L: Não diretamente. Mas me interesso sim em saber porque eu 
consumo. 

P: Eu vou te mostrar aqui agora, algumas imagens e você vai me dizer 
se faz sentido pra você ou não. 

Então a primeira aqui é “o prazer de beber café traz benefício à saúde”. 
Isso para você é falso ou verdadeiro? 

L: verdadeiro. Eu sou feliz. 
P: O próximo: “O café contribui para memória e concentração”  
L: Acho que não. 
P: Não, porque? 
L: Não é só porque o café te da energia não quer dizer que esta será 

convertida em boa memorização e concentração. As vezes pode ser o 
contrario. 

P: Entendi... e “o consumo do café contribui para pratica de esporte?” 
L: Ele ajuda na pratica. Pela energia, cafeína, etc.  
P: Esta... E “o café contem antioxidantes que inibe o risco de doenças” 
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L: Não faço ideia. É desconhecido, mas se for verdade eu vou tomar 
mais café (risos); 

P: E este: “o café é um energético natural” 
L: Verdade. Porque por exemplo, de 100 pessoas que tem, 50 tomam 

café por conta da energia. O café tem cafeína e é conhecida por ser 
estimulante. 

P: Mas vamos pegar por exemplo, um energético como o Red Bull. Qual 
seria a diferença? 

L: Totalmente diferente. O Red Bull tem base de cafeína e não é café; 
E tem mais coisas que contribui pra pessoa ficar mais ligada. 

P: Mas o redbull a gente pode falar que é um energético, e não pode 
falar que é natural, é isso? 

L: Sim! ´Porque ai é o grão que saiu da fazenda que vem pra nossa 
casa. 

P:  “Beber café contribui para a saúde do coração” 
A: Não sei... 
P: Ok... E  “O café reduz o risco de doença como Mal de Parkinson e 

diabetes tipo 2” 
A: Não sei também. 
P: Mas parece te fazer sentido: 
A: Parkinson, tremedeira. Não sei (risos). Acho que não. 
P: “O café contribui para redução de dor de cabeça e cefaleia” 
A: Não sei. Mas acho que já tive momentos de dor de cabeça que tomei 

café e me ajudou...mas não sei se foi isso. 
P: Vamos fazer o seguinte. Voce agora vai ranquear todos eles como o 

primeiro o que você mais acredita e o ultimo o que você mais acredita. OK? 
Entao vou te dar uma caneta e você vai elencando. 

L: Ta bom. 
P: Entao o que você mais acredita: 
L: esta aqui 
P: Entao deixa eu repassar com você. De todas estas ideias, a primeira 

que você mais acredita é o café como energético natural. Depois vem a pratica 
de esportes, o prazer de beber café traz benefícios a saúde, reduz dor de 
cabeça, o café contem antioxidantes... 

L: A partir dos antioxidantes já é um achismo... 
P: Sem problemas... depois vem o café contribui para memória e 

concentração, que você não acredita... O café contribui para saúde do coração 
e reduz risco de mal de Parkinson e Diabetes tipo 2 

L: Esta última é impossível! 
P: Sei que você já é um Heavy user de café e hoje o teu principal driver 

de consumo é o prazer de beber.  Hoje a saudabilidade do café ainda não esta 
no seu radar, correto? 

L: Sim, ainda não esta no meu radar. 
P: E depois de tudo isso o que a gente conversou... se você soubesse 

que o café tem benefícios à saúde....  Enfim, que o café faz bem. Isto faria com 
que você consumisse mais café? Ou pagar mais por ele? 

L: Sim.  
P: Qual benefício você veria valor? 
L: Um café que te faça emagrecer (risos). 
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P: Tá bom! eu acho que é isso. Querido, muito obrigada! Foi muito leve 
a conversa... A gente queria te dar um presente que tem tudo a ver com este 
mundo dos cafés. Espero que você goste!  

L: Ótimo! 
 
Caso 12: Marília 
Data da entrevista: 04/10/2017 
 
P: Então, Marília, a gente, na verdade aqui é um bate-papo mesmo, 

assim. Não existe resposta certa, resposta errada. Não existe, assim, 
julgamento. Na verdade, é uma conversa leve. Acredito que vai passar mais 
rápido que você imagina. Porque é uma conversa mesmo para entender um 
pouco de você, dos seus hábitos, do seu dia a dia, do quê que você gosta. A 
gente vai entrar no assunto específico que, enfim, a gente ao longo da 
conversa, a gente vai falar de algumas coisas específicas, mas nada que não 
seja agradável. Tá bom? 

M: Tá bom. 
P: Beleza? Então, assim, me conta um pouquinho de você. Como é que 

você, assim, se escreve? O que você faz? Quantos anos você tem? Como que 
você... Marília por Marília, né? 

M: Eu tenho 24 anos, eu moro em Jundiaí. Eu sou de lá. Eu sou so 
interior. Moro lá com os meus pais. Eu vim para São Paulo fazer faculdade 
com 18 anos eu comecei fazer ESPM. E sou formada em relações 
internacionais.  

P: Ah que bacana.  
M: Mas eu caí em banco. Então, eu comecei a estagiar em banco e 

estou lá até hoje. Vão fazer 4 anos que eu trabalho em banco. 
P: Olha, e numa área de RI, não? 
M: Não eu trabalho dentro de uma área específica que chama aceti. É 

com fundos de investimento. Um produto específico do banco. 
P: Olha. Nada a ver? 
M: Nada a ver. Completamente finanças. Uma parte completamente 

administrativa. 
P: E você gosta? 
M: Eu gostava mais. Eu acho que quando eu entrei eu gostava bem 

mais. É que é muito dinâmico. É uma coisa viciante, assim, o mercado 
financeiro. Porque é uma coisa muito diferente o dia a dia. Todo dia é uma 
coisa muito diferente. 

P: Não tem rotina? 
M: Não. Não tem uma rotina e o que eu consigo associar muito com a 

minha formação é que eu vejo muito o âmbito político. O campo político 
interferindo na economia. Então, isso eu consigo ver muito claramente. Isso eu 
acho muito legal. Então, por exemplo, aconteceu um negócio com o Temer. 
Cara, bizarro o que acontece com o mercado financeiro.  

P: Entendi. O efeito que tem é muito visível ali, né? 
M: Exatamente. Acho que isso me fascina muito até hoje. 
P: E você já se formou? 
M: Já. Já tô formada há 2 anos. 
P: Então você trabalha nesse banco há 2 anos? 
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M: Não. Eu trabalho já vai fazer 4. Eu entrei como estagiária. Fiquei 10 
meses, fui efetivada e, enfim, já fui promovida. Tô lá já há 3 anos e 8 meses, 
já. 

P: Que legal. Diferente. Deu liga ai no banco. 
M: Exato. 
P: Me fala um pouquinho dos seus sonhos, assim, seus planos pro 

futuro. É, enfim... 
M: Bem, atualmente meus planos são sair do banco, fazer uma pos fora 

e começar a entrar mais no meu ramo de formada. Eu tenho muita vontade de 
trabalhar com negociação internacional. Com uma coisa bem mais diplomacia. 
Uma coisa mais internacional, vamos dizer assim. 

P: Embaixada, também? 
M: Não digo tanto embaixada, mas alguma ONG ou até mesmo em 

algum governo. Não sei ainda. Estou bem, assim, pisando em ovos, 
pesquisando. 

P: Mas você quer voltar pra essência do que você se formou? 
M: Sim. Então, assim, acho que o meu sonho atual é poder entrar numa 

pos graduação lá fora. 
P: E ter uma mudança profissional. 
M: Ter uma mudança profissional. Exato. 
P: Legal. De volta. E pessoalmente, assim, você imagina seu futuro. 

Quais são os seus planos, assim? Você imagina ter, sei lá... 
M: Não sei.. filhos, assim? 
P: Ou não pensa? Também isso pode ser um plano, não pensar. 
M: Então, acho que como eu sou muito focada no meu profissional. Eu 

quero muito chegar e atingir o meu objetivo que é ser uma pessoa mega de 
sucesso. Ser uma mega negociadora e tudo mais. Eu não foco tanto no 
pessoal. 

P: Em fazer planos pro pessoal? 
M: É. Mas acho que eu tenho vontade de casar. Tenho vontade de 

construir uma família, mas não é uma coisa que eu penso muito. Acho que eu 
deixo mais levar. 

P: Perfeito. E sua rotina assim, quais veículos de comunicação você 
utiliza para se informar? O que que você busca? É na Internet? 

M: Internet. 
P: Tem algum lugar especifico que quando você quer saber de alguma 

coisa quando você quer se atualizar. 
M: Eu sempre entro no valor econômico, no estadão, na folha de São 

Paulo, na CNN. Online. Quando, as vezes, eu to no carro, escuto um pouco de 
BAND news, mas não é sempre. Acho que só. Acho que é isso. 

P: Bacana. E teoricamente você vê TV, alguma coisa, algum canal 
específico? 

M: Ah não. Muito pouco. Quando eu vejo televisão é Warner e só. è 
muito pouco. Vejo mais Netflix. 

P: Mais Netflix, séries? 
M: Série. 
P: E ai, informação online? 
M: Informação online. 
P: Perfeito. É, você tem rede social, facebook, Intagram? 
M: Tenho. Facebook. Instagram.  
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P: Você é postenta? 
M: Sou. ahã. 
P: E é blogueira também? 
M: Não. Blogueira não. Falam pra eu seguir esse caminho, mas ainda 

não. 
P: E por que que falam? 
M: Ah, não sei. Muita gente. Até o pessoal que eu trabalho fala que eu 

levo jeito. É que, assim, eu tive uma mudança muito drástica na minha vida. 
Eu emagreci 40kg em 1 ano. Então, assim, minha vida meio que mudou 
completamente, meio que os hábitos. 

P: 40kg? 
M: 40 kg. 
P: E da onde veio a motivação pra isso? 
M: Então, eu comecei a fazer terapia, uns 2 anos atrás porque alguma 

coisa em mim estava me incomodando. Eu achei, porque, assim, eu tive um 
ex namorado que me traiu. Isso há anos atrás e uns 3 anos atrás eu encontrei 
uma menina que namorou com ele que ela veio conversar comigo. Veio falar 
que eu morei na Espanha por 6 meses e ela veio falar que me viu quando eu 
viajei em Marrocos e, enfim. E eu achei aqui um absurdo. Porque eu nunca via 
menina na minha vida. E mexeu comigo. Eu falei, então alguma coisa não está 
bem. E ai foi quando eu procurei uma terapia. Quando eu entrei na terapia. 
Obvio, você vai se conhecendo. Você vai tratando. Você vai conhecendo como 
você é. E eu descobri que eu tinha... Descobri. Percebi que eu tinha distúrbio 
alimentar. Então eu comecei a tratar esse distúrbio. Obvio que eu imaginei que 
eu tinha alguma coisa, porque, né? Mas eu comecei tratar esse distúrbio e 
tratando esse distúrbio eu mudei completamente minha vida. Então, hábitos 
alimentares, exercício. 

P: Muito interessante, porque na verdade, a gente vai, o próximo 
capítulo é pra gente conversar um pouco sobre isso. Então, eu acho que você 
tem bastante coisa pra contar. Você viveu uma experiência legal. Na verdade, 
assim, eu queria intender um pouco como pé que você se sente em relação a 
sua saúde hoje em dia, assim. 

M: Hoje muito bem. 
P: Muito bem? 
M: É. Eu mudei. 
P: Você se sente bem? 
M: Sim. 
P: Você se sente saudável? 
M: Sim. Hoje sim. 
P: E você entende que, enfim, seus hábitos alimentares contribuíram 

para isso? A mudança de hábito. 
M: Mil por cento. 
P: Por que? Como que eram os seus hábitos e como que é agora, 

assim? O que que você comia, assim? 
M: Eu sempre tentei me alimentar de maneira ok. Só que antes eu comia 

açucar todos os dias. Eu não tinha limites. 
P: Refrigerante? 
M: Refrigerante, doce. Era assim: caixas de amandita, barras de 

chocolate. Não tinha limite. Então eu tipo, ai, ia comer em qualquer lugar eu 
entrava na fritura. Entrava no refrigerante. Entrava em tudo que você podia 
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imagina. Então, ai tô comendo bem porque eu comi uma abobrinha no almoço, 
mas comi uma pizza a noite. Ou, ai, comi uma abobrinha, mas, puta, comi 
pastel. Não tinha um equilíbrio. Hoje não. Hoje eu tenho completamente um 
equilíbrio. Então, eu não tomo refrigerante há 1 ano. Eu não entro em um Fast 
food há 1 ano. McDonalds são mais. Foram acho que 2 anos que eu não como 
McDonalds. 

P: Pra quem comia sempre, é uma grande mudança. 
M: Exatamente. É, açúcar eu sempre priorizo comer nos finais de 

semana só. ou alguma coisa que eu tô com muita vontade. Porque eu sei que 
eu sempre tenho uma opção. eu tenho opção de comer e de não comer. Hoje 
eu penso em mim., Vale a pena? é o que eu quero. Então, quando você coloca 
isso na balança, você para e você pensa você vê que as coisas não valem a 
pena. Então... 

P: Uma força de vontade também atrelada ai, enorme. 
M: Uma determinação, ai, que... 
P: Admirável. Muito Legal. Eu tô vendo que você hoje, na verdade você 

teve uma mudança de comportamento. Você tinha uma alimentação ruim e 
quando você tinha uma alimentação ruim você não se sentia saudável. Isso 
tinha completamente ligação? 

M: Sim. Mesmo ânimo do dia a dia. Putz, vontade, qualquer coisa, 
assim, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais ativa. Qualquer coisa eu tenho 
energia. Minha energia mudou completamente. O humor mudou 
completamente. Meu, pele, cabelo, tudo muda. Tudo muda. 

P:  Você acha que, assim, os alimentos que você ingere pode aumentar 
sua... Pode melhorar sua saúde, pode evitar problemas no futuro? 

M: Com certeza. 
P: Você já teve algum mal-estar, alguma doença em função de má 

alimentação? 
M: Não. Ha, não, tive, obvio. Eu estava pre diabética quando eu cheguei 

no limite, assim, eu cheguei a pesar, quando eu comecei o regime eu tinha 
120kg. Mas eu bati eu estava com quase, eu cheguei a quase 124. Mas quando 
eu comecei o regime eu estava com 120kg. 

P: Incrível. E agora você tem quando. 
M: Ah, se Deus quiser eu vou chegar em casa e vou pesar 79kg. Mas 

eu tô com 80Kg. 
P: Incrível. Parabéns, viu. 
M: Obrigado. 
P: Muito Legal. Então, enfim, a sua alimentação te preocupa, né? 
M: Bastante. 
P: É uma preocupação que você tem hoje? 
M: Eu acho que ainda mais eu criando essa consciência. Sabendo da 

diferença de uma alimentação que eu tinha e hoje. É uma coisa, assim, que eu 
preso milhões de vezes. 

P: Entendi. É uma preocupação mesmo. É algo que você estabeleceu 
como um hábito, uma prioridade na sua vida? 

M: Sim. 
P: Você entende que isso tem uma mudança na qualidade de vida. Ou 

seja, você se alimentar mal você acredita que vai mudar a sua qualidade de 
vida? 

Ah, sim, com certeza. 
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P: Como que era antigamente, assim, você sentia menos disposta. 
Como que mudava a qualidade de vida? 

M: Então, porque eu não sabia que eu me sentia assim, né? Quando eu 
era bem mais gorda, eu não tinha essa noção.  

P: Você não tinha referência de que poderia ficar melhor. 
M: Eu não tinha referência. Exato. Eu fui ter essa referência depois. 

Então, hoje eu sei que, puta, naquela época eu não conseguia fazer nada. 
Qualquer coisa me cansava. Amarrar um tênis era difícil. E hoje não. Hoje eu 
vejo que, tipo, que não tinha uma vida. Não era uma coisa saudável. 

P: Então você acha que a sua mudança de alimentação influenciou no 
seu bem-estar hoje e o antes e depois o que mudou foi a alimentação de fato. 
É isso? 

M: E exercício físico. 
P: E exercício, você tá fazendo? 
M: Faço. Todos os dias. 
P: Você antes era sedentária, você não fazia? 
M: Ah, não. Eu cheguei a fazer 2 vezes por semana por quase 1 ano 

mai tai. Mas não adiantou porque eu acho que não adianta só você fazer 
exercício e também não melhorar a alimentação. Como melhorar a 
alimentação e não ter o exercício. Tem que ter um equilíbrio. Foi a mesma 
coisa. Eu fiz quase 1 ano mui tai por 2 vezes por semana e não emagrecia. 
Porque eu chegava tarde e comia chocolate. 

P: Você faz todo dia exercício? 
M: Sim. Hoje sim.  
P: E o que você faz? 
M: Se segunda e quarta eu nado. faço natação. Terça e quinta aeróbico 

e musculação. Sexta só aeróbico. E sábado eu tento fazer natação e aeróbico. 
P: Nossa. É incrível. Uma mudança, assim, pra quem não fazia nada. 

Teve uma, assim... 
M: Da água pro vinho. Mas eu comecei aos poucos. Não foi de repente. 

Então, assim, no começo, eu comecei com natação 2 vezes na semana. Eu 
acho que eu fiquei mais ou menos 1 mês assim. Ai eu senti que meu corpo já 
estava melhorando, já estava se adaptando melhor. Ai eu falei assim: não. 
Então posso começar a fazer  mais. Coloquei o aeróbico nos outros dias da 
semana. Ai depois que eu fui emagrecendo, você vai perdendo, tal, tal, tal, ai 
eu falei. Então agora eu vou  começar a musculação. Ai eu comecei a 
musculação. Então hoje eu foco mais na musculação. Um pouco menos no 
aeróbico. Vou mexendo de acordo com o objetivo. 

P: Perfeito. Então, você entende que a relação com a alimentação e 
saúde ela é atrelada a exercício. É bastante importante na sua qualidade de 
vida? 

M: Ah, sim. 
P: Você entende que consumir alimentos saudáveis é mais difícil, assim. 

Existe alguma barreira? 
M: Todas. 
P: Além da vontade, da força de vontade. Porque existem limitações e 

tal, mas é difícil? É mais difícil? 
M: Muito. Muito. 
P: Quais são as barreiras? 
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M: Porque, assim, eu trabalho no banco, como eu falei, e o refeitório de 
lá é muito ruim. A alimentação que eles dão. É um restaurante, só que é cheio 
de salitre. Qualquer coisa que você come lá você fica estufada. Então, eu 
prefiro não comer lá. Eu comia na rua. 

P: Ou seja, isso te gera uma inconveniência de ter que ir pra rua. Pelo 
fato do restaurante que está perto ali não te servir. 

M: E é pra comer na rua. Em qualquer lugar que você come na rua tem 
uma fritura. Você não sabe como é que foi feita. Pra você consumir, ter uma 
alimentação saudável na rua, ou é muito caro ou é muito difícil. As opções que 
hoje os ambientes, os restaurantes dão, é muito difícil. Tem assim dificuldade. 

P: Você não sabe também a origem daquilo. Como foi manipulado e 
tudo mais? 

M: Exatamente. Então, eu levo minha comida. 
P: Ah, você leva sua comida? 
M: Eu faço, eu cozinho a minha comida. 
P: Você que cozinha? 
M: Eu que cozinho. 
P: Eu esqueci de te perguntar completamente, você mora com os seus 

pais? 
M: Moro. Moro com os mus pais em Jundiaí. 
P: E você tem irmãos? 
M: Tenho. Uma irmã mais velha. 
P: Então, você cozinha a sua comida ou é o resto que sua mãe faz, você 

leva? 
M: Não. Sou eu que faço. 
P: Você que faz a sua comida. 
M: Mas, assim, em casa minha mãe é muito saudável, meu pai também 

e minha irmã também. Então, eu tenho essa ajuda que em casa as coisas são 
muito saudáveis. Então minha mãe sempre priorizou pra alimentos orgânicos. 
Tem uma hortinha do lado de casa. Então a gente sempre tenta comer as 
coisas da horta. Então isso ajuda muito. 

P: E ai, na verdade, quem compra os alimentos? Você cozinha, né? Mas 
quem compra é a sua mãe? 

M: Sim. Minha mãe e a minha irmã. Dificilmente eu que vou. 
P: E quando você precisa comer também na rua. Quando você compra 

é mais caro? Tem alguma diferença nesse sentido, uma comida saudável? 
M: Sim. A maioria das vezes é mais caro. Tipo é muito mais barato você 

ir no Mcdonalds comer um hambúrguer do que você ir comer uma salada. É 
bizarro. Você vai no Mcdonalds você gasta 20 reais eu vou na.... isso na 
paulista. Vou fazer uma salada, 40. Uma salada. É alface, tomate, sei lá, uma 
proteína, é 40 reais que você gasta. 

P: Então hoje em dia fast food, todas essas comidas que tem na nossa 
mão ao nosso alcance fácil são baratas, são fáceis e as comidas saudáveis 
são mais difíceis... 

M: Mais difíceis e mais caras. 
P: Você tá atenta, assim, você se pega procurando informações de 

alimentação saudável e seus benefícios, por exemplo, ah, sei lá, eu quero 
entender sobre determinado alimento. Ai você procura, pesquisa. 

M: Não. É muito difícil eu fazer isso. 
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P: Mas você está atenta, assim, ao que faz bem, ao que faz mal? Assim, 
sua cabeça está ligada quando você ouve? 

M: Eu acho que a gente já tem, já meio que tive uma criação sabendo o 
que fazia bem e o que não fazia. 

P: Tá, então você já tinha uma fonte, já teve uma fonte em casa mesmo 
que te educou nesse sentido de alimentação. 

M: Exato. De saber, ah, então verdura é bom. Salada é bom. É, sei lá, 
tomate é bom. E a parte que não é boa. Por exemplo, em casa é muito difícil 
ter fritura. É muito difícil ter massa. Então, sei lá, pouquíssimas vezes teve 
macarrão em casa, sabe? Coisa muito. Então eu já tive uma criação em casa 
meio que tive a base do que fazia bem e do que não fazia. 

P:  Ai você, hoje, você sabe bem, você foi criada com isso? 
M: É. 
P: E você lembra, assim, por acaso, na memória de ter visto alguma 

fonte de informação de alimentos que fazem mal? Você lembra os alimentos? 
Alguma coisa nesse sentido? 

M: Sim. Vira e mexe minha mãe manda vídeo dos piores alimentos eu 
recebo no WhatsApp. Sempre fala: refrigerante, sorvete. Porque eu amo 
sorvete. Sorvete é uma coisa muito difícil. 

P: Sorvete por causa do que? 
M: Da gordura. Sempre vejo e tem os 10 piores. Fritura, refrigerante, 

sorvete. É que isso entra em açúcar, né? Tudo eles falam do açúcar. O açúcar 
faz muito mal. Principalmente o açúcar branco. Branco. Que mais que tem? 
Vixi. Agora eu não vou lembrar. Mas eu gravo esses porque eu acho que são 
os que eu mas gosto. 

P: Então, você recebe as vezes por WhatsApp informação sobre os 
seus alimentos e você tem na cabeça ai um ranking dos alimentos que fazem 
mal. 

M: Exato. 
P: Então, assim, agora eu queria conversar com você sobre o café. Eu 

queria muito falar com você sobre o café que, na verdade, eu imagino que 
tenha, quando eu falo a palavra café, venha na sua cabeça alguns 
pensamentos, sensações, imagens, assim. O que que vem na sua cabeça 
quando eu falo café pela primeira vez, assim? Quando você escuta. O que que 
vem, assim? Sem muito filtro. 

M: O que veio a primeira coisa foi Nespresso. Ou Starbucks. 
P: Tá. Então Nespresso e Starbucks é a primeira coisa que você lembra. 

Perfeito. Quais os tipos de café você conhece? Que tipos de café, assim? 
Variedades? Quando fala de café,  o que você conhece de café? 

M: Puts. Você fala assim café com leite machiato, café espresso, café 
americano. 

P: Então, tem vários tipos de café? 
M: Sim. 
P: Tem qualidades diferentes de café? 
M: Eu sei que existe até mesmo pela região, um café brasileiro, um café 

colombiano, um café indiano, tailandês. 
P: Você lembra onde que você viu essa coisa do café colombiano? Do 

café tailandês? Teve alguma? 
M: Não. 
P: Mas você sabe que existe tipos? 
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M: Eu sei que existem tipos e sei que existem cafés melhores e piores. 
P:  E que que faz um café ser melhor que o outro? 
M: Eu acho que a plantação, o cultivo, não sei. A torra do café. Alguma 

coisa nesse sentido. Não sei dizer qual que é o melhor qual que não é. Mas eu 
sei que existe essa variedade. Assim como qualquer alimento. Como os 
vinhos, por exemplo, que depende da região. Se como... Também não sei se 
tem um melhor ou pior. Acho que vai mais de gosto mesmo. 

P: Então você acha que o café pode ser melhor que o outro dependendo 
de como ele foi cultivado, da região que ele vem, da origem que ele vem. 

M: Da terra. 
P: Da terra. E também da torra, né? que você comentou. 
M: É. Da tora do café. E eu acho que depende até do clima. 
P: E o que que o café tem que ter pra você, assim? Você toma café? 
M: Tomo. Na verdade, é bem engraçado isso. Porque minha mãe, meu 

pai, minha irmã amam café. A vida inteira eles amaram. A vida inteira minha 
vó fazia café. E tinha que tomar o café da minha vó e eu nunca gostei de café. 
Eu lembro até de uma vez que minha vó me botou sentada na mesa e falou: 
você vai tomar meu café e você vai aprender a gostar. E eu não gostei. Não 
quero. 

P: Você não gosta, assim, do sabor, é isso? 
M: Do sabor. Eu sempre achei amargo. Quando eu comecei a trabalhar 

no banco, eu meio que senti a necessidade. Porque chega uma hora do dia 
que você tá caindo de sono. Então, eu comecei a tomar e que que também foi, 
com o meu regime, eu tirei o açúcar. O café com leite me ajudou muito no... 

P: Na vontade de comer doce. 
M: Na vontade de comer doce. Então eu comecei a tomar café com leite, 

assim, tomei a primeira vez não gostei. a segunda vez. Hoje eu adoro. Então 
eu sempre tomo um café com leite. O café puro é muito difícil eu tomar, mas 
as vezes eu tomo. Mas eu sempre vou pelo café com leite. 

P: Então, o que você tá me dizendo, que eu entendi aqui é: você não 
gostava de café até que um dia você passou a precisar do café por uma 
questão de energia no trabalho? 

M: Sim. Exatamente. 
P: Ai também como você tem uma preocupação com reduzir o nível de 

açúcar você começou a trazer o café com leite pra dar uma enganada? 
M: Isso porque eu percebi que me ajudou muito. 
P: Ai você começou a gostar e hoje em dia, assim, você toma bastante 

café? 
M: Ah, pelo menos uma xicrinha por dia. Depois do almoço, assim. 
P: Depois do almoço pra acordar? 
M: É. 
P: Hoje, assim, o que que um café bom tem que ter pra você? Se você 

puder me dar 3 razões, assim, 3 coisas que pra você tomar um café tem que 
ter. Aquele café tem que ter. 

M: Canela.  
P: Você toma café com canela?  
M: Ahã. 
P: Mas é o com leite e canela? 
M: Com leite e canela. 
P: Ah tá, então tem que ter leite e canela. 
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M: Tem que ter leite e canela. Mas mesmo se eu tomo puro eu ponho 
canela. Não sei porque. Acho que eu acostumei. 

P: Que mais? Ai leite, canela? 
M: Um petit wafe, eu acho, tipo um negocinho. 
P: O negócio é ter acompanhamento o café. 
M: Mas as vezes eu não como, olha que engraçado, eu não como, 

muitas vezes, mas eu acho que vale ter. Acho que dá um diferencial e tem que 
estar quente. 

P: Café morno não rola? 
M: Não. 
P: Tá. Mais alguma coisa, assim, que você precisa do café? 
M: O café tem que ser gostoso, né? Porque tem uns cafés que são meio 

aguados. 
P: Aguado. Tipo o que, tipo qual? Você lembra de ter tomado um café 

aguado? 
M: Sim. O café do ponto. 
P: Você tomou onde ele? 
M: La perto do trabalho, numa cafeteria. É café de máquina. De maquina 

italiana. 
P: E você toma com adoçante. 
M: Tomo com adoçante. 
P: E ai sempre tem. Você as vezes toma puro ou sempre toma com 

leite? 
M: Se eu tomo em algum lugar, em alguma loja física, tipo Copenhagen, 

café do ponto, sempre tomo com leite. Se eu vou fazer na máquina, eu tomo 
puro. Tipo, Nespresso eu faço puro lá no trabalho. As vezes eu pego o leite 
mas as vezes não. 

P: E você, assim, ai a gente falou de que você gosta de tomar café, né? 
Existe alguma barreira ou ponto negativo pro café, assim, que venha na sua 
mente? 

M: Uma barreira pra eu tomar café?  
P: Ou um ponto negativo do café, existe algum? 
M: Ah, acho que agora não consigo pensar em nenhum. 
P: Nada, assim? Pra você o café só tem coisas boas? 
M: Eu acho que o excesso de café não é uma coisa muito boa. Não é 

uma coisa muito saudável. 
P: É? Por que que você pensa que o excesso de café? 
M: Eu, se eu tomo uma xicara de café eu fico muito elétrica, entendeu? 

Eu já dou uma boa acordada, né? Tem umas pessoas que nem fazem efeito. 
Pra mim faz. Então, acho que se eu tomo muito é um termo gênico, né? Então 
tipo... 

P: Então é tipo como se você ficasse acordada até demais? 
M: É. Então nem tentei tomar café a noite. 
P: Então você toma um café mais pra acordar depois do almoço, tá. E o 

preparo é complicado? Você, na verdade, você prepara o café que você toma? 
Você toma no trabalho você toma o que capsula normalmente? 

M: É. Capsula. 
P: Nespresso? 
M: Ahã.  
P: E como que funciona? Tem no trabalho? Você tem que levar? 
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M: O pessoal do trabalho comprou a máquina e cada um leva a sua 
capsula. 

P: Ah, então você compra a capsula? 
M: Compro a cápsula. Então não é difícil. É só colocar na máquina. Se 

não, eu tomo em loja física. 
P: Em cafeteria? 
M: Em cafeteria. 
P: E você já preparou café alguma vez? 
M: Não. 
P: Sabe como faz? 
M: Sei. Na teoria sei. 
P: Mas você se tivesse que fazer um café filtrado... 
M: Café coado. Sim. Tranquilo. 
P: Mas você prefere capsula? 
M: Pela comodidade. 
P: Então, por exemplo, tua mãe faz café em casa? Como é que é o café 

na sua casa? 
M: Faz. Tem café coado todo dia de manhã. 
P: E você toma de manhã? 
M: Não.  
P: Não? Por que? O que que faz você não tomar de manhã? Existe 

algum motivo específico? 
M: Acho que eu não tenho o costume. Acho que como eu nunca tomei, 

eu nunca criei o hábito. Eu coloquei o hábito depois do almoço e ficou minha 
hora do café a noite, mas se eu for tomar café da manhã em algum lugar, tipo: 
ah, eu vou em um lugar tomar um café da manhã. Ai eu tomo um café com 
leite, mas em casa não. 

P: Você sempre toma com leite? 
M: Não. No trabalho, às vezes, eu tomo só a capsula.  
P: Pra acordar? 
M: É. 
P: Você comentou que você toma, então capsula, marca normalmente 

nescafé ou cafeteria, ai é o café.. 
M: Copenhagen. É o que eu mais gosto. 
P: Uma vez por dia normalmente? 
M: Uma vez por dia. 
P: Então vamos fazer um exercício agora, Marília, eu vou pedir só pra 

você, aqui a gente tem um relógio, tá, na verdade é um relógio de 2 voltas em 
1. Assim, é um relógio que tem as 24h. Então aqui a gente tem a manhã. Aqui 
a gente tem a parte da, desculpa, aqui tem a madrugada, aqui tem manhã, 
aqui tem a tarde, aqui tem a noite. E ai eu vou pedir pra você me contar um 
pouco do seu dia nesse relógio imaginário aqui. Então, assim, vou te 
perguntando e você vai me falando. Que horas você acorda aqui de manhã? 

M: As 5h. 
P: Ai o que que você faz as 5h? 
M: Eu tomo café da manhã. 
P: Você toma café? 
M: Tomo. 
P: Primeira coisa que você faz, então, é café da manhã? 
M: É. Eu como uma banana. 
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P: Ai você come uma banana. Só uma banana? 
M: Com bolacha de arroz. Por causa do regime. 
P: E o que que você faz? 
M: Ai eu vou pra academia. 
P: Tá, ai você vai pra academia entre 5h e 6h aqui? 
M: É. Tento chegar na academia mais ou menos isso que eu tenho que 

estar saindo da academia umas 8h. 
P: Então você fica mais ou menos de 6h até as 8h, assim? 
M: É. 7h30, 8h. 
P: Até aqui, assim, você sai da academia? 
M: Sim. 
P: Tá. Ai você da academia vai para o trabalho? 
M: Venho pra SP, isso, vou pro trabalho. 
P: Ah, porque aqui você tá em Jundiaí, né? 
M: Aqui eu tô em Jundiaí. Exato. 
P: E o trabalho fica aqui em São Paulo? 
M: É. Eu tento chegar no trabalho sempre as 9h. 
P: Tá, então as 9h você chega no trabalho em SP. 
M: Isso. 
P: Tá. Ai aqui você come alguma coisa depois de malhar, da academia? 
M: Como. Depois de malhar eu como um ovo. 
P: Aonde aqui? 
M: Logo depois que eu malhei. Umas 7h30. 
P: E ai como você faz esse ovo? Você pede lá? 
M: Não. Eu já saio de casa com tudo pronto. 
P: Ah, então é um omelete aqui? Você leva e come? 
M: Ahã. Já levo minha marmita. 
P: Você toma alguma coisa? Bebe alguma coisa? 
M: Não. Não tô bebendo nada. 
P: Água? 
M: Água. Muita água. 
P: Ai 9h você chagou no trabalho e como é que é aqui? 
M: Ai as 10h40, mais ou menos, perto das 11h eu como uma fruta. 
P: Tá. E aqui você come uma fruta. 
M: Isso. 
P: Perfeito. 
M: Almoço 1h. 
P: Ai o que que você come, normalmente assim? 
M: Eu levo almoço. 
P: O que que é mais ou menos? 
M: Ah, uma proteína, então ou frango ou carne, verdura, cogumelo e só. 

As vezes algum carboidrato. 
P: Perfeito. Ai aqui você volta do trabalho? 
M: Isso. Ai eu vou, trabalho, to trabalhando. Ai perto das 4h, umas 3h40, 

4h eu tomo o meu lanche da tarde.  
P: Tá. Aqui é o lanche da tarde. 
M: Ai aqui no almoço eu saio com o pessoal. O pessoal almoça e eu 

como a minha comida. Depois a gente vai tomar café. 
P: Tá. Então você sai do almoço e você vai em uma cafeteria? 
M: Isso. 
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P: Tá. Que você falou que normalmente é Copenhagen? 
M: Copenhagen. Ou tem umas la na augusta bem gostosinhas. 
P: É? Tipo qual? 
M: Tem uma que chama Sou Café. Tem o Sou café, tem o Urbe. Tem o 

café do ponto, eu nõ gosto, mas as vezes a gente vai. Copenhagen. É, são 
esses. 

P: Tá. Essas normalmente que você frequenta. 
M: É. 
P: Você toma Copenhagen ou Urbe ou Sou café? 
M: Isso. 
P: E ai você volta pra trabalhar? 
M: Volto pra trabalhar. 
P: Ai entre 3h e 4h você toma um lanche. O que que você come aqui? 
M: Um Iogurte. 
P: Um iogurte. Perfeito. Ai, que horas que você sai? 
M: Ai eu trabalho. Eu não tenho horário pra sair. 
P: Que horas normalmente, assim? 
M: Ah, umas 7h30, 8h. Tem dias que eu saio as 11h. Tem dias que saio 

as 6h30. 
P: Tá. Em média, assim, 7h30? 
M: Umas 7h, 7h30. 
P: Ai você saio do trabalho. Ai você volta pra casa? 
M: As 6h, ai eu como um biscoito, tá? Eu como alguma coisa. Eu como 

ou uma proteína ou uma proteína com carboidrato. 
P: Um biscoito. Perfeito. 
M: Um biscoito ou uma tortinha. Alguma coisa. 
P: Legal. Ai você sai do trabalho e vai pra casa? 
M: Isso. Eu chego em casa por volta das 9h. 
P: Tá. Ai mais ou menos aqui você chegou em casa. Tá. E o que que 

você faz quando você chega em casa? 
M: Eu como que eu tô desesperada por comida. 
P: Você tá morrendo de fome. Ai você janta ou lancha? 
M: Eu janto. 
P: Janta. E o que que você come aqui? 
M: Mesma coisa do almoço. Uma proteína. Uma verdura. As vezes uma 

salada. 
P: Tá. Então salada. Verdura. 
M: Se eu tomo outro café, vai ser perto das 5h, sempre. 
P: Ah, tá, então aqui eventualmente pode tomar outro café. 
M: É. 
P: E ai é o que, em cápsula? 
M: Em cápsula. Que é o que eu tomo no trabalho. 
P: Ah tá. Então um você toma em capsula no trabalho e outro você toma 

.. 
M: Com leite. 
P: Ah, e esse aqui na Copenhagen é café com leite? 
M: Com leite.  
P: Tá. Então um café com leite e um café? 
M: Isso. 
P: Capsula. tá bom. Aqui é espresso que você toma? 
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M: Não. É Cápsula. 
P: Cápsula, mas espresso? 
M: Nespresso. 
P: Tá bom. Ai você janta e o que que você faz depois que você janta? 
M: Eu vou fazer alguma coisa que eu tenho pra fazer. Ou eu vejo uma 

série ou eu, estou fazendo um curso agora de astrologia, tô demorando pra 
terminar, então eu tô fazendo o meu curso. 

P: Aqui você vai pra Netflix ou vai fazer, enfim, vai navegar na Internet. 
Alguma coisa assim? 

M: Difícil eu navegar na Internet. Só quando eu quero comprar alguma 
coisa. 

P: Então você vai ler, fazer o curso? 
M: Vou ler. ahã. 
P: Legal. E que horas você dorme?  
M: Eu durmo umas 11h, 11h30. 
P: Aqui você foi dormir. 
M: É. Ai eu percebi o quanto eu durmo pouco. 
P: Dia comprido, não é? 
M: ahã. 
P: Você dorme pouco, é verdade. Tem que dormir pelo menos aqui, né? 
M: É. 
P: Bacana, Marília, acho que ficou super claro. Então você basicamente 

café que a gente tem aqui é na hora do almoço, na cafeteria fora. Café com 
leite e, eventualmente, uma cápsula aqui pra acordar, né? 

M: Isso. Esse horário que eu tô quase morrendo já. 
P: Maravilha. Então aqui, dito tudo isso, eu quero entender um 

pouquinho com você sobre, assim,  o que que você imagina que o mercado de 
café evoluiu. Você acha que o mercado de café hoje é o mesmo? Que tem as 
mesmas opções que quando você era criança, por exemplo? 

M: Não. Evoluiu muito. Acho que até mesmo  a facilidade. A facilidade 
que hoje as empresas de café oferecem pra gente. Sensacional. 

P: Tipo o que? Dá um exemplo, assim. 
M: A possibilidade de cada pessoa ter uma máquina de café na sua casa 

e porder fazer seu próprio café em menos de 2 minutos. Antes você tinha que 
esquentar a água, pegar o filtro, jogar o pó lá dentro, jogar água, lavar a 
garrafa, enfim a facilidade disso. 

P: Então assim, a conveniência, a praticidade, isso melhorou muito? 
M: Acho que a qualidade também. Hoje eles oferecem cafés melhores 

e mais diferenciados do antes. Antes eu comprava o pó. Acabou. Só tinha 
aquela opção. Você tinha a opção do pó mais fraco e do pó mais forte. Hoje 
não. Hoje tem cafés aromatizados, hoje uma máquina pode ter milhões de 
outras opções. tem os cafés de milhões de notas e não sei o que. Então... 

P: Entendi. Então hoje o mercado oferece mais opções, mais qualidade 
e mais praticidade? 

M: Sim. 
P: Perfeito. E como você imagina que o café vai ser quando seus filhos 

tiverem a sua idade. 
M: Não sei. Vai se fazer sozinho o café. 
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P: O que que você imagina, assim, se você tivesse que chutar, assim, 
imaginar, que projetar pra frente como você imagina que seus filhos vão tomar 
café? 

M: Eu acho que a cápsula vai ser, sei lá, modificada. Então, se ele quer 
tomar hoje um café mais forte, ele consegue pegar uma cápsula e definir na 
máquina que eu quero um café forte. Então, vai ser café forte. Ou, ah não, eu 
quero um café com leite. Então, ele vai por uma opção só. Uma capsula ele 
vai por lá e vai virar um café com leite. 

P: Ah, então você imagina, assim, mais a versão capsula evoluindo 
ainda mais? 

M: Exato. 
P: Entendi. Perfeito. É, então vamos retomar um pouquinho aqui a 

questão da alimentação, né, dos hábitos saudáveis. Eu vou falar alguns 
alimentos para você e ai você me diz se você acha saudável ou não e alguns 
eu vou perguntar porque. Tá? 

M: Tá. 
P: Maçã. Maçã é saudável? 
M: Sim. 
P: Vinho é saudável? 
M: Sim.  
P: Por que que você acha que vinho é saudável? 
M: Não sei. Mas uma taça por dia faz bem pro coração. Eu não sei se é 

a combinação do álcool com a uva. Não entendo tão bem, mas eu sei que o 
vinho é um produto muito antioxidante para o corpo. E ajuda muito na 
circulação. Circulação ou no coração? 

P: Então, quando você está bebendo vinho você se sente bem, você 
não acha que está assim... 

M: Eu não tomo vinho. 
P: Tá. Ok. Mas você tem a impressão que ele não faz mal? 
M: Sim. 
P: Cerveja é diferente? Igual. 
M: Não. É diferente. Cerveja não faz tão bem não. 
P: Tá. Quanto o vinho. Tá. E o chá? 
M: Chá faz bem. 
P: Chá faz bem? 
M: Faz bem. Minha vó sempre falou que faz bem. Mas eu não tomo chá 

também não. 
P: Tá bom. Hambúrguer. 
M: Faz mal. 
P: Faz mal? 
M: Assim, não é que faz mal. Depende. Se você comer hambúrguer toda 

semana, não é a melhor coisa do mundo. Mas se você comer um hambúrguer 
não tem problema. 

P: Uma vez ou outra. 
M: Querendo ou não tem uma carne ali. Tem uma proteína. Depende 

muito como é feito. Mas a impressão que se tem, ah, o hambúrguer, a primeira 
impressão que eu tenho é: faz mal. 

P: Tá. É a percepção geral, né? 
M: É. 
P: E o suco de laranja de caixinha, faz bem? 
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M: Não. 
P: Não. Por que? 
M: Na minha concepção todos os sucos de caixa fazem mal por conta 

dos conservantes. 
P: Ah, conservante? Então não é natural? 
M: Exatamente. 
P: A gente tem ai, água de coco, é saudável? 
M: A de caixinha não por conta do conservantes também. Agora uma 

água de coco que vem do coco, sim. 
P: Então quando entra na caixinha não tá muito saudável, é isso? 
M: Não. Na minha percepção não. 
P: Perfeito. E o café, você acha que o café é saudável? 
M: Sim. 
P: Por quê? Por que que você respondeu sim? O que que te faz pensar? 
M: Porque eu tenho a percepção que café é uma coisa natural. É um 

grão, por mais que venha em cápsula, não é uma coisa que precise de 
conservantes ou muitos produtos químicos para poder manter o produto. 

P: Tá. Então ele é mais natural, é isso? 
M: Sim. Ele é mais natural. 
P: Tem mais alguma razão que você imagina, assim, que o café é 

saudável? Então, assim, ele não tem muito conservante, ele vem.. ele é 
natural, é isso? 

M: Sim. E eu acho que também por todas as notícias que eu vejo, 
reportagens e tal, eu sempre leio que café é um produto que faz bem. 

P: É? 
M: É. 
P: Então você lembra de ter, assim, sempre ouvido falar bem do café? 
M: Bem do café. é. 
P: Quando você pensa no café, você pensa que ele pode ter algum 

benefício pra saúde? Você tem alguma percepção em relação a isso? 
M: Sim. Agora qual eu não sei. 
P: Qual você não sabe? 
M: É.  
P: Mas acreditaria se... 
M: Sim. Eu sempre vi videozinhos no facebook falando: ah, os 

benefícios do café. Eu não lembro quais são. Mas eu coloquei essa percepção 
na minha cabeça de que era um produto bom. Um alimento bom. 

P: Tá. Perfeito. O que que eu vou fazer agora, eu vou te mostrar 
algumas figuras, tá, e uma lista de coisas sobre o café e ai eu queria entender 
o que que você acha dessa lista, tá? 

M: Tá. 
P: Só um minutinho que eu vou pegar aqui. 
M: Tá. 
P: Então, Marília, como eu te falei eu vou te mostrar algumas figuras, 

tá? Que falam um pouquinho sobre o café e ai eu queria que você me dissesse 
o que que você acha, tá, dessas figuras. Se você acha que faz sentido ou se 
não faz. Se é verdadeiro ou se é falso e depois a gente vai fazer um ranking 
pra entender. A primeira é: O prazer de beber café traz benefícios a saúde. 
Faz sentido pra ti? 

M: Faz. 



237 

 

P: Faz sentido. Tá. A segunda é: o café contribui pra memória e 
concentração. Faz sentido? 

M: Faz. 
P: Faz? Por que que você acha? 
M: Porque op café querendo ou não, tô falando na minha experiência, 

ele me acorda. A partir do momento que eu tomo um café eu me sinto mais 
concentrada. Eu me sinto mais focada. Então, faz sentido. 

P: Então café faz isso, é verdadeiro? 
M: Ahã. 
P: O consumo do café contribui pra prática de esportes, pra exercício 

físico.  
M: Sim. Pela mesma questão. Ele dá energia. E eu associei muito 

porque eu comecei a tomar café depois que eu comecei a fazer exercício. 
Então, pra mim isso faz bastante sentido. 

P: O café contem antioxidantes que inibem o risco de doenças. 
M: Não sei. 
P: Mas poderia fazer sentido? 
M: Sim. 
P: Mas também não sabe? Não tem essa informação como tem pro 

vinho, por exemplo, que você comentou que você sabe que tem? 
M: Que eu sei que tem. Exato. 
P: O café é um energético natural. 
M: Sim. 
P: Faz sentido? 
M: Faz. Total. Ainda mais quando eu ponho canela. 
P: Tá. Beber café contribui pra saúde do coração. 
M: Eu também não sei se é verdade. Tipo, vinho eu sei que é. Café eu 

não sei. 
P: Desconfiaria? 
M: Sim. Por ele ser um termo gênico e acelerar o metabolismo, eu 

acredito que sim. 
P: O café reduz o risco de doenças como Parkinson e diabetes tipo 2. 
M: Também não sei, mas não acho difícil. 
P: Vem um último aqui que é: o café reduz a cefaleia, dor de cabeça. 

Faz sentido? 
M: Não. 
P: Não faz, nenhum? 
M: Não. 
P: Agora vamos... 
M: Não faz, eu tenho um porquê. Porque toda vez que eu estou com dor 

de cabeça no banco uma das meninas que trabalha comigo que ama café, ela 
fala: não bebe café porque café piora a dor de cabeça. 

P: Então, você tem isso na cabeça? 
M: É. 
P: Ai você evita café, então, quando você está com dor de cabeça? 
M: Exato. 
P: Então vamos fazer o seguinte: Queria que você me dissesse qual que 

é o que mais você acha que faz sentido. 
M: Acho que pra mim, hoje, é que o café é um energético natural. 
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P: Tá. Então café é um energético natural é o primeiro. Qual que seria 
o outro. 

M: Calma, o do esporte. Não esse. 
P: Do esporte. O consumo... 
M: Contribui para a prática de esporte. O terceiro da memória e 

concentração. 
P: O terceiro da memória. Pode mexer ai. Fica a vontade. 
M: Esse daqui. 
P: O prazer de beber café. 
M: Traz benefícios a saúde. 
P: Tá. OK. 
M: Beber café contribui para a saúde do coração. 
P: Beber café contribui para a saúde do coração. OK. 
M: Depois que o café contém antioxidantes. 
P: Então depois antioxidante. 
M: E por último do Parkinson. 
P: Esse aqui, né? O Parkinson. 
M: O do Parkinson. 
P: E o da dor de cabeça é depois, é o último? 
M: É o último. 
P: Tá. Então é Parkinson e dor de cabeça. 
M: Isso. 
P: Então eu vou repetir aqui pra ver se é isso. Então, de tudo que a 

gente falou aqui o que você acha mais verdadeiro, mais legitimo do café que 
você entende que faz mais sentido é que o café é um energético natural. 

M: Sim. 
P: Depois, é que o café contribui pra prática de esportes. Certo? 
M: Sim. 
P: Depois é que o prazer de beber café traz benefícios a saúde. 
M: É. Isso. E depois o do memória. 
P: E depois que o café. Ah, não. Eu vou repetir que eu errei aqui. 
M: É que eu acho que é o contrario. 
P: Tá certo. Você tem razão. Então vamos lá. Eu vou repetir que estava 

errado. Primeiro é o café é um energético natural. O segundo é o café contribui 
pra pratica de esporte. O terceiro é o café contribui pra memória e 
concentração. O outro é, em quarto, é o prazer de beber café traz benefícios a 
saúde. Depois o beber café contribui para a saúde do coração. Depois o café 
contém antioxidantes. Depois é o café atua contra o mal, reduz o risco de mal 
de Parkinson e diabetes e depois, por último, a gente tem a cefaleia e a dor de 
cabeça. É isso? 

M: Isso. Isso mesmo. 
P: Tá. Perfeito. Então, assim, pra gente encerrar. Eu queria entender, 

assim, considerando tudo isso que foi dito, o quanto você, assim, consumiria 
mais, né, o quanto você se esforçaria pra consumir mais café se você 
soubesse que ele possui benefícios pra saúde? 

M: Ah, bastante. Eu acho que introduziria mais café na minha vida. 
P: Por exemplo, se você soubesse que o café realmente faz bem para 

a prática de esporte e exercício físico. Você passaria a tomar... 
M: De manhã. 
P: De manhã? 
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M: Sim. Antes de malhar. Sim. 
P: Então, isso poderia aumentar o seu consumo? Se você tivesse 

conhecimento disso? Fontes disso? 
M: Ahã. 
P: E se tivesse um café que tivesse tais benefícios, você pagaria mais 

por esse café? 
M: Pagaria. Mas eu teria que confiar que esse produto ia trazer tais 

benefícios. Que teria realmente essa função. 
P: E quais desses benéficos faria você aumentar mais o consumo de 

café? O energético natural? 
M: O energético natural. Eu acho que também a redução de doenças. 

Antioxidantes também. 
P: Tá bom. Marília, eu te agradeço muito pela atenção. Foi excelente. 

Tem bastante história pra contar. 
M: Obrigado. 
P: Super nova, mas uma rotina bastante interessante. E parabéns ai 

pela sua força de vontade. Tá bom? 
M: Obrigado. 
P: Obrigado você. Prazer. 
 
Caso 13: Nina 
Data da entrevista: 09/11/2017 
 
P: Oi Nina, eu queria que você me contasse um pouco de você. Quem 

é você, como você se descreve, o que que você faz, onde você mora, como 
que é o seu dia? Me conta um pouquinho de você. 

N: Bom, eu moro ali perto da Paulista, estuo no Mackenzie, já estou no 
7 semestre de comercio exterior, administração de comex. Trabalho na IVECO 
que é uma Itália, uma montadora de ônibus e chassis, caminhão, essas coisas. 
Bom, basicamente isso. No meu tempo livre eu faço muito esporte, viajo com 
os meus amigos, estou sempre em um bar, numa festinha. 

P: Você mora com quem? 
N: Moro com o meus pais. 
P: E em um dia normal seu, como que é? O que que você faz? 
N: Geralmente eu acordo aí café da manhã, banho, trabalho, almoço, 

depois do trabalho eu vou para a faculdade e eu fico lá até umas 23h30 e volto 
para casa. Ai na sexta-feira a gente sai e no fim de semana talvez viaja. 

P: E como você imagina o seu futuro, como seria? O que você espera 
para frente? 

N: Bom, eu queria trabalhar em empresa mesmo assim, sabe, construir 
carreira e quando eu tivesse uma renda fixa, um volume de dinheiro maior, 
abrir uma coisa minha. Eu acho que é assim um sonho e de se estabilizar 
também, sabe, ter uma vida confortável. 

P: Que tipo de negócio você pensa em abrir? 
N: Como eu trabalho com comercio exterior eu sempre, minha mãe 

sempre quis abrir alguma coisa que importasse produtos da Itália, né? Então 
a gente pensa muito nisso. Em trazer as coisas que a gente viu muito lá para 
cá. Que nem esses dias, a gente descobriu que não tem um restaurante 
siciliano em São Paulo. Que o mais próximo é em Jundiaí. Não tem um 
restaurante de cozinha siciliana. Talvez tenha alguns restaurantes de comida 
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italiana com alguns pratos, mas a cozinha siciliana não está presente em São 
Paulo e se não está presente em São Paulo, então quer dizer que é muito difícil 
encontrar no Brasil. 

P: Então seria um caminho? 
N: Produtos Sicilianos, assim. 
P: E família, você pretende casar? 
N: Sim, eu namoro. E eu espero que sim, um dia, quando eu, porque eu 

sou nova ainda então eu não sei a vida vai... 
P: E São Paulo? Você espera ficar aqui, ir para outro lugar? 
N: Eu acho que no começo sim porque eu preciso, sei lá, se eu tiver 

oportunidade de emprego em outro lugar é claro que eu vou, mas eu gosto 
muito daqui, meus amigos estão aqui, minha família está aqui, tem uma vida 
noturna, tem tudo perto, sabe, não preciso me esforçar muito para char as 
coisas aqui. Tem tudo. 

P: E pensando no seu dia a dia, que meios de comunicação que você 
usa para ficar sabendo das notícias quando você quer se informar? 

N: Internet, né? 
P: O que, assim? 
N: Eu sempre vejo as páginas, tipo exame, UOL, eu sempre vejo as 

notícias ou mesmo aqui no feed do google aparece algumas coisas. Também 
uma coisa que depois que eu comecei a trabalhar eu estou prestando bastante 
atenção são aquelas tvzinhas do elevador porque sempre solta uma notícia e 
a gente olha assim só subindo para ir trabalhar ou descendo você olha e depois 
você vai pesquisar mais sobre. É isso. Acho que instagram, facebook, google 
são, acho que hoje em dia, os principais meios. 

P: De rede Social, Intagram, facebook, mais alguma? 
N: Não. 
P: Você costuma entrar bastante, você posta muito? 
N: Posto bastante. Mais no instagram. 
P: Você é bem ativa assim no Instagram? Bastante coisa? 
N: Sim. 
P: Agora eu queria entender um pouco como você se sente em relação 

a sua saúde. Você se sente saudável? Você se considera uma pessoa 
saudável? 

N: Eu acho que eu tenho fases assim de se sentir saudável ou não. 
Porque depende muito. Teve uma época que eu fiquei sem fazer esporte então 
eu não me sentia muito bem. E aí quando você deixa de fazer uma coisa que 
você está acostumada desde pequena você começa a sentir falta de algumas 
coisas e não sabe como suprir. Então, acho que toda vez que eu sinto que num 
período de tempo eu não estou me alimentando bem ou eu não estou fazendo 
alguma coisa que geralmente está na minha rotina eu não me sinto tanto. 
Talvez eu falo: ah, nossa, eu to doente porque eu não estou fazendo isso, 
sabe? Mas em relação a minha saúde hoje em dia eu acho que está tudo ok. 

P: Você não acha que tem algum problema a curto prazo, longo prazo 
que te preocupa? 

N: Não. Acho que não. Nenhum. 
P: Quanto a alimentação. Você acha que você tem uma alimentação 

saudável? 
N: Acho que antes de eu começar a trabalhar era melhor porque como 

eu comia em casa e ia para a faculdade, mas agora a gente come muito rua, 
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não tem tempo, como um salgado ali um lance ali, então sente falta do arroz e 
feijão. As vezes não dá tempo de ter um almoço de 1h, a gente almoça 
rapidinho e sobe. Mas eu acho que a hora do almoço talvez seja a minha 
alimentação melhor, assim, que eu saio para almoçar e come arroz, feijão o de 
sempre. Ai de noite eu já não consigo. 

P: O que você come a noite? 
N: A noite eu como mais salgado, besteira, assim. 
P: E isso te preocupa? 
N: Eu acho que se eu não me cuidasse, sim. Se eu comece muito, se 

eu não variasse, se eu não tivesse uma alimentação, ah está bom, vou comer 
fruta, vou tomar água. Só fosse do salgado e do refrigerante, sim. Mas como 
eu quase não tomo refrigerante e o salgado que eu como mais é o pão de 
queijo, não. 

P: Você está satisfeita com a sua alimentação hoje ou você mudaria 
alguma coisa? 

N: Mudaria. 
P: O que que você mudaria? 
N: Eu acho que seu tivesse tempo e o dinheiro, porque geralmente 

quem faz as compras em casa é o meu pai e minha mãe, então eu não tenho 
como selecionar muito. É o que eles compram e a gente come, mas, vamos 
supor, para a minha casa, acho que eu compraria as coisas diferente. Não 
compraria tanta coisa industrializada, rápida, também sei que eles não têm 
tempo e eu também não tenho tempo de ficar em casa, mas eu tentaria desde 
o início que é a compra já mudar um pouco a alimentação que é o final, que é 
o jeito que faz, o jeito que come. Então eu acho que é isso. 

P: Tem algum alimento que você colocaria assim específico? 
N: Isso desde comprar um macarrão para fazer durante a semana. Não, 

comprar um file não sei o que, deixar ali, descongelar, fazer, mas isso toma 
tempo, entendeu? 

P: É difícil? 
N: É difícil, as vezes você também quer comer fruta só que não tem, aí 

você vai, vamos todos os dias, toda semana na feira, a cada 4 dias para 
comprar alguma coisa nova. É muito mais congelado e tal. 

P: Quantos anos você tem mesmo? 
N: 21. 
P: Na sua casa as pessoas têm o costume de ter uma alimentação 

saudável? 
N: A minha mãe sim. O meu pai e o meu irmão nem tanto. 
P: E quem prepara a comida lá? 
N: É quem está lá. 
P: Cada um faz o seu? 
N: Cada um faz o seu desde sempre. 
P: Tem algum alimento que você acha que se você ingerir mais vai 

melhorar a sua saúde, a sua saúde vai ficar melhor? 
N: Eu acho que fruta. 
P: Qualquer fruta? 
N: É. Porque as vezes eu não como muito tempo e aí me dá uma 

vontade de comer fruta. 
P: Você acha que ela melhoraria no que, assim? 
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N: Eu não sei, eu acho que é um pouco da cabeça, assim. Você cresce 
escutando que isso faz bem, então quando você come. Mas mesmo assim, eu 
adoro fruta gelada, assim, sabe? Então, quando eu como eu me sinto melhor. 
Se eu estou doente, eu como laranja, tomo um suco de limão, eu acho que dá 
um up assim. Não sei explicar. 

P: Você já teve algum problema, mal-estar por causa de má 
alimentação? 

N: Não. Ah, só as vezes, não sei, você vai a algum lugar e tem 
intoxicação, mas acho que não de eu comer, realmente porque o lugar não 
estava preparado para servir. 

P: Você acha que sua alimentação ela influencia na sua qualidade de 
vida? 

N: Sim. Bastante. 
P: Sim? Em qual sentido? 
N: Tudo. Se você não se alimenta bem, você não tem disposição, você 

não tem animo, começa a afetar o seu corpo, você está muito magro, você 
está muito gordo e aí isso pode mexer com a sua cabeça, então acho que 
alimentação é para tudo. Para você se proteger das bactérias que você tem, 
para você fortalecer seu corpo, para você estar bem você tem que cuidar dele 
até o final da vida.  

P: E você tem essa preocupação com a alimentação? 
N: Tenho. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. 
P: E pensando assim no seu dia a dia de comida, você faz alguma 

relação de alimento com saúde? Se eu mudar minha alimentação, minha 
saúde vai melhorar? Ou você não se preocupa com isso? 

N: Acho que no dia a dia não tem muito isso, mas é uma questão de 
tipo, não é todo momento que a gente pensa isso. A gente tem uns picos que 
a gente pensa, nossa preciso mudar um pouquinho, preciso comer aquilo, 
preciso comer mais verduras. Essa semana eu comi muito pão, macarrão, 
preciso mudar. Então acho que depende muito do momento assim. De você 
estar insatisfeito com alguma coisa, você está sentindo alguma coisa para você 
querer mudar. Ou você está com a necessidade de, sei lá, de comer um 
legume. Porque querendo ou não ninguém consegue ficar comendo pão 24h 
por dia e tomando refrigerante. Uma hora vai querer tomar agua. Uma hora vai 
querer comer alguma coisa diferente. 

P: Quando você tem necessidade de comer mais saudável, você acha 
que é fácil conseguir, é mais difícil? 

N: Eu acho que um grande problema é que comer saudável é mais caro. 
Então, brasileiro vamos supor, ao invés de ele comer alguma outra coisa, ele 
vai lá na bolacha porque a bolacha é mais barata, é mais rápida e está pronta. 
Do que você ir atrás de alguma coisa saudável que vem de produto sem ser 
industrializado, sem agrotóxico, é difícil você achar assim. Então, para você 
querer comer saudável ou você compra a sua comida e faz ou você conhece 
alguns lugares que possam vender isso. Ou você vai direto para a natural. 

P: Se você for fazer sua comida, hoje eu vou preparar minha comida, 
você tem preferência por alimentos mais saudáveis ou nem tanto? 

N: Eu acho que tipo fresco, assim. Sempre tem a opção. A gente sempre 
aprendeu a montar o pato. Sempre tem a opção. A opção do legume, da 
proteína, do carboidrato e acho que é isso. A gente monta o prato, vou fazer 
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um prato em cima disso. Vejo o que eu quero comer e em cima dessa regrinha 
a gente monta. 

P: Então os alimentos na sua casa sua mãe prepara e você come o que 
tem lá. Não é muito você quem escolhe o menu? 

N: Não. 
P: E você se imagina você decidindo ter uma alimentação totalmente 

saudável? 
N: Sim. A gente sempre tenta, né. A gente já tentou algumas vezes. 
P: Mas você acha que você conseguiria ser totalmente? 
N: Eu acho que assim, se eu morasse sozinha, sim. Porque eu já fiz 

intercambio, já morei sozinha, então quando eu estava lá fora eu escolhia o 
que eu ia comer. 

P: E você dava preferência para coisa saudável? 
N: É. Então eu comprava as coisas que eu queria comer e fazia ali. Se 

ok, não tivesse tempo e não sei o que, eu comia na rua, mas eu não comprava 
uma coisa só porque é fácil lá. Principalmente, como eu te falei, todo mundo 
trabalha em casa desde cedo, então a gente aprendeu a cozinhar. Todos. Meu 
irmão, eu, com meu avô, com a minha avó. A gente aprendeu, então, a gente 
sabe fazer as coisas. Então depende muito tipo, ah ta bom, talvez tenha um 
dia especifico que eu vou falar, quero comer nhoque, a gente sabe fazer 
também, entendeu, mas a gente sabe fazer o normal. 

P: Então vai muito da tentação das coisas que tem em casa? 
N: E também a minha mãe sempre foi muito do legume, né? Então a 

gente aprendeu a gostar. A gente aprendeu a comer. Quando a gente foi para 
Holanda, porque ela morou lá, então eles têm o costume de pegar o legume, 
o pimentão, lavar e você comer assim, sabe, como se fosse uma batatinha. O 
pepino não é cortadinho assim, é um palitinho assim, e você vai comendo. 
Então eles são acostumados a comer assim e a gente também acostumou a 
comer bastante coisa assim. 

P: E você está atenta a informações sobre alimentos e quais os 
benefícios da alimentação saudável? Você espontaneamente pesquisa sobre 
isso? 

N: Eu acho que, assim, quando eu tenho alguma dúvida sobre o 
alimento, sobre alguma ação que ele possa ter, eu pesquiso, eu vou atrás. Se 
não a gente fica ligado nas mídias. Sempre sai aquele negócio que o ovo é 
bom, o ovo não é bom. Carne é bom. A gente sempre está olhando, mas eu 
pesquiso bastante sobre as coisas que eu tenho interesse assim. Se eu não 
sei que planta é essa e me perguntarem e eu não souber responder pode ter 
certeza que eu vou procurar para saber responder. 

P: E sobre alimentos especificamente, onde você vai buscar 
informações? 

N: Google e aí a gente pesquisa os melhores sites. Geralmente tem 
bastante site de nutricionista que fala sobre alimentos, né? Ai a gente dá uma 
selecionada. 

P: E nisso você já ouvi alguma coisa de alimentos que são bons para 
alguma doença específica? Para reduzir o risco de alguma doença específica? 

N: Olha, o exemplo do café que saiu nos últimos tempos que era bom 
para o coração, né? 

P: Onde você viu isso? 
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N: Eu vi no google isso daí. E também da depressão, ansiedade, uma 
xicara de café por dia diminui sei lá tantos por centos o risco de ansiedade ou 
depressão. Sempre tem alguma coisa falando. 

P: E lá na sua faculdade tem alguma palestra, eles organizam alguma 
coisa sobre alimentação saudável, benefícios de alimentação? 

N: Eu que como é dividido por setor, o prédio de economia, o prédio de 
nutrição, eu acho que dentro ali do campo da biologia e da nutrição pode ter 
sim alguma coisa como tem palestra para minha área, mas não é divulgado. 

P: Não é para todo mundo? 
N: É mais para os alunos que estão estudando isso. 
P: Então vamos falar de café. Já que você estava falando um pouco de 

café. Quando eu falo café o que que vem na sua cabeça, os pensamentos, 
sensações, imagens? O que que te traz o café? O que que é o café para você? 

N: Café me lembra bastante a fazenda da minha tia. Que ela é de 
Espirito Santo do Pinhal e tem um cafezal lá e fazia negocinho de café para 
vender. Era bem legal. 

P: Mais alguma coisa de café, quando você pensa café? 
N: O cheiro. É muito bom. E também querendo ou não cigarro, né. 
P: Você fuma? 
N: Fumo. 
P: E tem essa relação de café e cigarro? 
N: Gosto bastante. 
P: E o que que vem primeiro, o café ou o cigarro? 
N: O café e depois o cigarro. 
P: Que tipos de café que você conhece? 
N: Tem aquele, esqueço o nome, é com a. É que minha mãe sempre 

pede esse. É o café arábico. Esse aqui é o que a gente mais fala. Esse que eu 
lembro. 

P: E o que que um café tem que ser para você? O café ideal para você 
como que ele é? 

N: Não sei. Para mim ele tem que ser forte, mas não pode ser amargo. 
P: Forte em qual sentido? 
N: Ele não pode ser muito aguado e também não pode parecer que ele 

está queimado. Que é quando vem o amargo do café. 
P: E por que você toma café? 
N: Porque a minha mãe nunca gostou de leite, né, então desde que a 

gente tem uns 5 anos era café. Ela nunca fez leite, a gente sempre sentou com 
ela e tomou café desde criança. 

P: É um hábito? 
N: É um hábito é. 
P: Tem algum benefício que você vê no café? 
N: Eu acho que dá uma animada e também era muito bom para quando, 

assim, de lembrança assim. Negócio de final de tarde você sentar e tomar café 
com bolo é bem bom. 

P: Um evento? 
N: É um evento. É uma coisa social. Principalmente no interior, ne. 

Então sempre antes de ir embora era o cafezinho. 
P: Você acha que tem algum café que é melhor que o outro? 
N: Tem algumas marcas que são. Se diferenciam. 
P: Em qual sentido? Sabor? 



245 

 

N: De sabor, de ser forte ou não. De eficiência. Então, acho que é gosto, 
depende muito, ne, mas eu sei o que eu tomo porque minha mãe toma muito 
café. Muito mesmo. E ela goste de comprar os diferentes, né? Então ela até 
guarda as embalagens dos cafés especiais. Mas a gente sempre vai 
experimentando. O que eu gosto mesmo que eu tô tomando mais é no trabalho 
que a gente tem um nespresso e tem o de pó também. E sempre varia entre 3 
corações, Pilão ou o da máquina Nespresso. 

P: Tem um que você acha que é melhor do que o outro? Ou o de 
máquina ou o coado? 

N: Eu gosto muito do coado. O de máquina, as vezes você toma tanto 
que fica o mesmo gosto. Parece que você troca a cápsula e não vem. Você vai 
e fala, ai, tinha um que era da Nespresso era Catu, versão sertão. A única 
diferença é que é ou mais forte ou mais fraco, assim, não dá para sentir. E o 
de máquina é sempre está ali. 3 corações e pilão. 

P: O coado é melhor para você por que? 
N: Acho que é melhor porque eu tomo desde criança, né? Então eu 

gosto. 
P: Tem algum ponto negativo de beber café? Você vê alguma barreira, 

alguma coisa? 
N: Eu acho que o dente fica mais amarelo. 
P: Você bebe muito café? 
N: Sim. 
P: Quanto café você bebe por dia? 
N: Por dia, uns 6, 7. 
P: Xicrinha pequena? 
N: Então, de manhã tomo um copo de café e aí no trabalho vai tomando 

desse. 
P: E no trabalho é de máquina? 
N: É de máquina, capsula? 
P: Você acha complicado preparar café? 
N: Não. É super fácil. Você tem que saber quantidade de água, 

quantidade de pó e na máquina também é super fácil, só colocar e pronto. 
P: Você vê alguma coisa de diferente no café que era lá quando você 

tomava quando era pequena até agora? 
N: Eu acho que quando eu era bem pequenininha eu não gostava muito. 

Ai eu sempre lembro da min vó, molha o pão que melhora. Aí tomava. Ai depois 
eu fui gostando mais. Então eu acho que são momentos assim. Tipo tomar o 
café. Porque tomar café com a minha mãe é uma coisa que eu faço com ela 
desde o primeiro dia que eu acordei até agora. Então, é o único momento que 
está ali todo mundo junto para tomar antes de sair. 

P: O café da manhã? 
N: O café da manhã e também final de tarde de sítio de interior, então. 
P: Vou mostrar para você aqui agora um relógio, é um relógio meio 

diferentão porque ele tem 24h, tá? E o que que eu quero entender. Um dia 
básico para você, um dia normal, um dia habitual, quais seriam os seus 
horários? O que você faz em cada uma das horas ai para a gente tentar 
mapear o que seria um dia comum para você. Que horas que você acorda mais 
ou menos? 

N: Eu acordo mais ou menos 7h. 
P: E ai o que você faz depois que acorda? 
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N: Vou tomar café. 
P: O que que tem nesse café? Que horas esse café? 
N: Eu já acordo e vou. Umas 7h15 mais ou menos. 
P: Ai 7h15 você vai tomar café e o que que tem? 
N: Ah, geralmente é só café, mas quando tem um pão de queijo é pão 

de queijo ou pão com requeijão. 
P: E ai depois que você toma café? 
N: Umas 8h eu tomo um banho e as 9h eu tô indo, as 8h50 trabalho para 

chegar as 9h. 
P: E fica no trabalho até... 
N: Até as 16h. 
P: E o que que você come aqui nesse período? 
N: Bom, ai até a hora do almoço eu não como nada. Mas eu tomo um 

café. 
P: Toma café aqui mais ou menos que horas? 
N: Eu tomo café uns 30 minutos depois que eu chego 
P: Umas 9h30 tem café? 
N: É que todo mundo chega e fala, vamos tomar um café e bate um 

papo. 
P: E qual café que é aqui? 
N: Nespresso. Máquina. 
P: E esse de casa do café da manhã? 
N: Esse varia, 3 corações ou outro. 
P: Mas é o filtrado? 
N: É o de filtrar ele. 
P: É o de pó normal? 
N: É o de pó. 
P: Ai umas 9h30 você toma esse café e que mais? 
N: Ai eu vou tomando vários cafezinho até chegar a hora do almoço. Ai 

só na hora do almoço que a gente faz o de filtro. 
P: O almoço é que horas? 
N: Meio dia. Ai quando volta umas 13h do almoço a gente faz. Ai filtrado. 
P: Aqui aonde, no trabalho mesmo? 
N: No trabalho. Porque ai eu e as meninas a gente já faz de monte ai. 

Porque depois do café já para acordar. 
P: Quando você almoça aqui o que que você come normalmente? 
N: Arroz, feijão, bife, legumes. 
P: E aqui nessa tarde você come alguma coisa? 
N: Não. Não como. Só café. 
P: Mais um café que horas mais ou menos? 
N: Vai ter esse aqui, né, depois lá pelas 14h30.  
P: E esse é esse filtrado que você fez aqui ou de máquina. 
N: Esse aqui é da máquina. E ai antes de ir embora o último. 
P: Ai as 16h tem mais um cafezinho. Café da máquina também. 
N: É. 
P: Legal, ai você vai embora e? 
N: Ai eu volto para casa. Tomo um banho e saio as 18h para ir para a 

faculdade. 
P: Ai você come alguma coisa em casa? 
N: Sim. Eu como. 
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P: Come o que? 
N: Não sei o que tiver.  
P: O que tiver lá. Geralmente é um lanche, então? 
N: É porque meu pai ele vai na padaria todo dia e ele sempre traz 

alguma coisa, mas é aquele chá ou café da tarde. 
P: E aqui tem um cafezinho também? 
N: Tem. 
P: Que é o coado? 
N: O filtrado é, coado. 
P: Ai você vai para a faculdade? 
N: Isso. 
P: Ai 19h começa a sua aula. Então aqui tem o caminho pra faculdade 

e você fica na faculdade até. 
N: Até meia noite. 
P: Você come alguma coisa na faculdade? 
N: Geralmente não. 
P: Bebe? 
N: Cerveja. 
P: Só cerveja. Café não? 
N: Não. 
P: Então aqui você fica sem comer nada até meia noite? 
N: Isso. 
P: Ai você vai para casa e que horas você dorme? 
N: Eu durmo entre 23h30 24h. 
P: Quando você chega em casa antes de dormir você bebe alguma 

coisa, come? 
N: Água. 
P: Só água? Não come nada? 
N: Não. 
P: Muito bem. E agora pensando na evolução do café. Você acha que o 

café evoluiu? 
N: Bastante. 
P: Bastante? Em qual sentido? 
N: Eu acho que a agricultura em si evoluiu bastante. Então, o modo de 

preparo. Também estudar as qualidades que ele pode ter ou não ou como 
melhorar ele. O que colocar, qual os processo também eles avançaram 
bastante as tecnologias. Então, como tudo na vida teve uma mudança bem 
grande. 

P: E para você assim, no seu gosto, no seu paladar você sentiu alguma 
diferença de quando você era pequena até agora? 

N: Eu acho que deu uma melhorada na qualidade do pó. No jeito que é 
triturado as coisas e também a variedade mudou, cresceu muito. Então antes 
a gente tinha o que? Só umas 4, 5 marcas de café. Hoje a gente tem um monte. 
a gente tem um monte de jeito de tomar café também. Agora a gente vai no 
Starbucks a gente vai no franz a gente toma gelado, toma quente, toma com 
outra coisa, mistura, então tem várias formas de tomar café. O hábito mudou 
bastante. 

P: Por que você acha que o café evoluiu tanto assim? 
N: Porque é uma coisa que todo mundo gosta e é uma coisa que é muit 

representativa aqui no Brasil, né? Café. Café sempre foi o nosso ponto forte. 
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A gente sempre precisou muito dele. Então, brasileiro adora um café, né? É 
cultural. 

P: Essa coisa de sair do filtro e ir para a máquina, o que que você achou 
disso? 

N: Eu achei que ainda vai ser muito questionável isso porque ok, saiu, 
dá para fazer, é mais rápido, é mais bonito sim, é mais tecnológico sim, só que 
a questão ecológica vai pesar. Então, você pode sim ter a máquina, você pode 
tomar quantos cafés você quiser, mas o jeito de descartar. Porque querendo 
ou não ele é mais caro. Você colocar ele ali a vácuo dentro de uma cápsula é 
mais caro. E isso vai afetar muita coisa. Na Alemanha eles já proibiram em 
alguns lugares a máquina porque produz muito lixo. Então, acho que se você 
pensar é legal, mas e para o meio ambiente, pro planeta, isso ai é sustentável? 
Tomar café desse jeito é sustentável? 

P: E como você imagina que vai ser o futuro? Quando seus filhos, sei lá 
alguém for tomar café como vai ser ela evolução daqui para frente? 

N: Eu não sei, eu acho que eles vão continuar máquina ou coado. Acho 
que isso não vai mudar, em princípio, ser coado não vai mudar porque é uma 
coisa muito caseira, mas na rua eu acho que sim vai ser mais fácil. Já tem 
essas máquinas de café que você pega em qualquer lugar na rua e hoje 
também as máquinas mudaram muito, aquelas de fazer café espresso, assim, 
se você for na Itália você vai olhar, tem máquinas muito tecnológicas para fazer 
um café não é mais aquele comunzinho que você abre e fecha e põe o pó. 
Então, eu acho que o máximo que pode mudar é a forma de preparo. Mas só 
assim. E que se continuar com isso, que tem é uma preocupação se tem um 
comprador que ele tenha mais responsabilidade no descarte. 

P: Você acha que as marcas podem fazer alguma coisa para melhorar 
o descarte? 

N: Acho que elas tem que ser responsáveis pelo ciclo total do produto. 
Então, desde a compra até o retorno que e fazer a reciclagem. 

P: Você sabe de alguma marca que faz isso hoje? 
N: Eu não conheço. Acho que é isso. 
P: Agora vamos falar um pouquinho mais de hábitos saudáveis. Eu vou 

falar alguns alimentos e eu quero que você me diga se eles para você são 
saudáveis ou não. Maçã? 

N: Sim. Saudável. 
P: Vinho? 
N: Saudável. 
P: É saudável por que? 
N: Por que ele faz muito bem, né? A melhor alimentação do mundo e a 

mediterrânea se você for ver. E eles, basicamente, todos eles tomam vinho e 
são a base de tomate, azeite, então o vinho ele tem uma propriedade que é da 
uva que é muito boa. E, é claro, tudo em excesso vai fazer mal. Se você tomar 
10 sucos de maçã por dia você vai ter um problema de glicose. Então, acho 
que o vinho também se você tomar ele vai ajudar bastante na saúde. 

P: E cerveja? 
N: É saudável também. Depende do consumo. Todos os alimentos tem 

uma propriedade, mas cerveja se você quiser tomar tem várias pesquisas que 
falam que ajuda em algumas coisas. É claro que você não pode tomar em 
excesso. 
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P: Comparando cerveja com vinho o que que você acha que é mais 
saudável? 

N: Vinho com certeza. 
P: Vinho é mais saudável que cerveja. Chá? 
N: Chá acho super saudável. 
P: Tem alguma propriedade do chá que você acha que faz bem, que é 

saudável? 
N: Sim. Tem várias. Sempre você escuta, ah, toma chá de camomila 

para acalmar ou para doença. De gengibre com limão. Então, se você for ver 
chá é uma coisa super inteligente que criaram porque você consegue pegar a 
propriedade da planta e ingerir de forma mais agradável. 

P: Legal. Hambúrguer? 
N: Ah, gosto muito de Hambúrguer. 
P: Você acha que é saudável? 
N: Acho que o hambúrguer caseiro, assim, é mais saudável, mas não 

muito saudável. Porque você o hambúrguer ele é um prato, vamos dizer, 
completo assim. Você tem o pão, você tem a proteína, você pode colocar o 
alface, tomate. Ele é um prato assim. Só que você for comer um hambúrguer 
do Mcdonalds ele não vai ser porque ele está regado a óleo, o queijo não é 
legal, entendeu? Mas se você for fazer em casa, se você for pensar, é a mesma 
coisa que você estar comendo uma comida normal. Você desmonta ele, 
entendeu? 

P: E o suco de laranja de caixinha? 
N: Não. Ele não é saudável. 
P: Por que? 
N: Porque ele tem muito açúcar. Muito mesmo. 
P: E a água de coco?  
N: água de coco é saudável. 
P: E água de coco de caixinha? 
N: Água de coco de caixinha também. 
P: E qual a diferença dela para o suco de laranja de caixinha para ela 

ser saudável e o suco não? 
N: O suco de laranja, todo suco que você vai tomar, ele não é a base 

totalmente da fruta. Geralmente ele tem uma base de maçã e açúcar e aí o 
gosto da fruta que você vai tomar que é mais barato fazer assim então eu acho 
que o suco também tem que ter para você falar, ah é de laranja, ele vai ter que 
ter mais coisa para ficar ali um tempo naquela caixinha. E também ele é muito, 
muito doce se você for ver ele tem muito açúcar. 

P: E o café, o café saudável? 
N: O café saudável. 
P: O que que é saudável no café? O que que você acha, assim, que o 

café é saudável porquê?  
N: Bom, primeiro de tudo ele é um grãozinho, uma frutinha, então, ele 

passa por várias coisas. Acho que assim, se for um café que passa, que tem 
muito produto, talvez não seja, mas ele tem as propriedades dele como todos 
têm. E eu acho que é saudável você beber café. É uma bebida energizante. 
Então, querendo ou não, você não pode tomar muito, mas um pouquinho faz 
bem. 

P: Você acha que o café traz benefícios para saúde? 
N: Sim.  
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P: Quais benefícios? 
N: Acho que ele te estimula, ele faz sua mente pensar mais rápido. Você 

ter mais energia. Ele é uma potência, assim, ele te dá uma força. 
P: Você procura saber, vai atrás de informações relativas a café mesmo, 

benefícios do café, você já foi atrás? 
N: Já, eu já fui algumas vezes. 
P: E o que você achou? 
N: Eu sempre vejo esse de depressão, de ansiedade, de coração. Eu 

também já vi um para a pele, que eu falo que é muito bom para pele. E também 
o pó do café que para fazer máscara, assim. 

P: O que tem que ajuda na pele, será? 
N: Estética. Falam que as propriedades do café são energizantes e 

entram na pele. Eu vi várias coisas de como preparar um negócio para o rosto. 
P: Legal. Eu vou ler aqui para você, vou te mostrar, alguns benefícios 

que as pessoas disseram sobre café. Não necessariamente é verdade, na 
verdade você vai me dizer se você acha que é verdade ou não se você acredita 
ou não nesses benefícios que tem aqui. Aí você vai me dizer. Então eu vou 
colocar aqui. São 7. O prazer de beber café traz benefícios para saúde. Isso é 
verdade ou mentira? Verdadeiro ou falso? 

N: Acho que é verdade é porque se for um prazer, é que nem, vamos 
supor, ele vai estimular alguma coisa na sua cabeça. Não sei, o prazer que 
você sente fazendo aquilo. Então, solta uma toxina que pode querendo ou não, 
é o prazer de praticar um esporte, ou de ver alguma coisa, de comer alguma 
coisa, acho que dá uma satisfação. Então, acho que sim.  

P: O café contém antioxidantes que inibem o risco de doenças. 
N: Isso eu já li na internet, sim. 
P: Isso é verdade mesmo? 
N: Acho que sim. 
P: O café é um energético natural? 
N: É. Isso sim. Isso a gente aprende desde criança. Então, isso é 

verdade.  
P: E ele é natural? 
N: Natural ele não é, né?  
P: O que você acha? 
N: Acho que não. 
P: Mas é um energético? 
N: É porque você não pode comer café natural. Você tem que fazer um 

processo, mas ele é energético. 
N: E o que você acha que não tem de natural no processo do café?  
N: Não sei, eu acho que quando você mistura várias coisas, né? Eu já 

vi empresas que mistura coisas no pó do café. 
P: Então não é só café que tem no pó? 
N: É. Para dar volume, já vi várias coisas sobre. 
P: O que será que tem la dentro? 
N: Será que tipo se for só o café assim, você nunca sabe se tem só o 

café lá? 
P: Você acha que tem mais coisa lá? 
N: É. Pode ter. Tudo indica que sim. 
P: Mais um. Beber café contribui para a saúde do coração. 
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N: Esse dias eu vi na Internet que sim. Que eu até falei para você um 
copo de café, lembra? 

P: Então esse você acha que é verdade? O café pode te trazer isso? 
N: Sim. 
P: O consumo de café contribui para a pratica de esportes? 
N: Não. Acho que isso não. 
P: Isso é falso? Por que não? 
N: Porque praticar esporte vem da pessoa. Consumir café ou não, não 

é porque você vai tomar café que você vai querer fazer algum esporte. Tem 
que vi da pessoa querer ser ativa ou não. 

P: Ele não ajuda, assim, para quem pratica esporte o café não ajuda? 
N: Ah pra quem pratica, eu acho que não. Eu não vejo assim. 
P: O café reduz o risco de doenças como Parkinson e diabetes tipo 2. 
N: Isso eu não sei responder. 
P: O que você acha assim, se você fosse acreditar ou não nisso? 
N: Eu acho que não. 
P: E por último, o café contribui para memória e concentração. 
N: Sim. 
P: Pensando assim em alimentos que são saudáveis, que trazem 

benefícios para a sua saúde, você se preocupa em consumir alimentos que 
tem algum benefício assim funcional para a sua saúde? Que sirvam para 
alguma coisa? Que você tá preocupada com isso? 

N: Sim. Acho que sim. 
P: Tem algum alimento específico que você lembra que você come que 

tem alguma funcionalidade específica? 
N: Laranja. Sempre como laranja, limão, acho que são os principais e 

maça também. 
P: Eles são bons para que? 
N: Maça, minha mãe sempre fala que comer uma maçã por dia deixa 

médico para fora. Então acho que a laranja para quando você está doente ou 
você come gengibre com mel para dor de garganta. Então, tem vários 
alimentos assim que a gente sabe que tem uma função e que para evitar, 
vamos supor, estou com dor de garganta, estou com pouca voz, eu vou 
procurar tomar um mel, alguma coisa que me ajude a, que dê um up assim. 

P: Café você toma por alguma coisa específica, algum benefício 
específico de saúde ou não? 

N: O café eu tomo mais porque eu gosto mesmo. Eu nunca pensei, ah 
eu vou tomar café porque vai fazer bem para o meu coração. Não, eu vou 
tomar porque eu gosto, porque eu quero. Porque ele é uma coisa social e 
porque me dá vontade. 

P: Se você soubesse que o café traz esses benefícios aqui para a sua 
saúde, isso aumentaria o seu consumo? 

N: Eu acho que não. Eu acho que quem toma café toma a quantidade 
que gosta, que quer, que pode. E quem não toma é que realmente não gosta. 
Porque café é muito bom. 

P: E você pagaria mais por um café que te oferecesse esses benefícios? 
N: Eu acho que eu, assim, agora não pagaria, mas eu tenho certeza que 

você colocar lá minha mãe e falar que o café faz mágica ela paga. 
P: Tem algum desses benefícios aqui que para você, faria você 

consumir mais café e até pagar mais por ele? Tem algum assim daqui? 
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N: Eu acho que o do coração é bastante interessante. E se fosse muita 
verdade e tivesse alguma propriedade pras pessoas que tem esse tipo de 
doença de Parkinson e diabetes. 

P: Isso você pagaria a mais por um café que falasse para você que te 
ofereceria isso? 

N: Acho que sim. 
P: Quanto mais assim? 
N: Eu acho que eu não sei. Muito difícil você falar o quanto mais você 

gastaria em café. Depende de quanto de dinheiro eu tenho no momento ou 
quanto isso vai afetar ou não a minha renda. Não vai ser uma coisa principal 
que eu vou falar tá, vou tirar disso para por num café entendeu? Eu acho que 
café é uma coisa que sim a gente consome, mas não é uma coisa que você 
vai tirar de uma parte da renda para tomar um café que vai fazer bem. 

P: E quanto você acha que valeria? Vamos pensar, eu não sei, quanto 
custa uma caixa de cápsula hoje? 

N: 20 reais, depende. As vezes a gente pega promoção de 17, 18, 20 
reais. 

P: Vamos pensar em 20 reais. Então, uma normal é 20 reais. Uma que 
te desse um benefício de beber contribui para a saúde do coração, quanto você 
pagaria? 

N: Você coloca ai uns 23 reais. Mais que 10%. 
P: Legal. Agora e queria que você fizesse para mim aqui um ranking 

desses benefícios de qual para você é o mais importante, mais relevante que 
você realmente acreditaria e que para você faz sentido até o que menos faz 
sentido, tá? Então qual é o primeiro para você, assim, o mais legal? 

N: O primeiro é eu acho que esse aqui. O café é um energético natural. 
P: Então esse é o primeiro. Energético natural esse é o que você mais 

gosta. 
N: Acredito. É. Ai depois o da memória e concentração. 
P: Café contribui para me memória e concentração é o segundo. 
N: Beber café traz benefícios a saúde. 
P: Traz benefícios a saúde é o terceiro. 
N: Ai depois o que contém antioxidantes. 
P: O café contém antioxidantes que inibem o risco de doenças é o 

quarto. 
N: Beber café contribui para a saúde do coração é o quinto. Reduz o 

risco de doenças como diabetes e Parkinson. 
P: Diabete e Parkinson é o 6. 
N: E contribui para o esporte é o último. 
P: E o esporte vai ser o último. Então se você tivesse que pegar os 

benefícios que para você é mais fácil de acreditar seriam. 
N: É. que eu acreditaria mais. 
P: E que seria importante para você também. O café ser um energético 

natural, só um pouco desse primeiro aqui para você, ele te ajuda em que 
sentido? Na sua vida hoje, pensando no seu dia a dia, então eu falo, olha, toma 
esse café que ele é um energético natural, no que que ele te ajudaria? 

N: Eu acho que o principal motivo assim é que você sai do almoço, 
solzão, dá aquele sono no escritório e ai a gente fala, vamos tomar um café. 
Ai você sente uma diferença assim, que dá uma melhorada. Então eu acho 
que esse é um motivo assim. 
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P: Ele dá um up mesmo? 
N: Nossa. Salva. 
P: E tem alguma coisa a mais no café que você acredita, além do que 

eu te falei, assim, que o café faz por você hoje, que para você fala, eu tomo 
café porque ele me faz isso, além do que eu te mostrei aqui, algum benefício, 
alguma coisa específica? 

N: Eu tomo café porque ele me faz lembrar de momentos, entendeu, de 
estar junto. Eu tomo café por isso. Porque o café querendo ou não é uma coisa 
que eu converso com a minha mãe, super bem, entendeu. Um final de tarde 
que eu tinha com o meu avô, entendeu, vai viajar com o meu pai para cidade 
dele, para cruzeiro, e ai a gente tomava o café e comia pão de queijo. Então, 
acho que o café é lembrança também. 

P: Te remete coisas boas? 
N: Coisas boas. Momentos tranquilos. Bons. 
P: Então quando você toma um café isso vem? 
N: Acho que sim. 
P: Tá bom Nina, muito obrigado pela sua colaboração. 
N: De nada. 
 
Caso 14: Rodrigo 
Data da entrevista: 04/10/2017 
 
P: Rodrigo, primeiro super obrigada pela sua disponibilidade, ai. 

Provavelmente você deixou de fazer alguma coisa para estar aqui. Então, 
primeiro agradeço. Na verdade, vai ser um bate papo, tá, Rodrigo. Não vai ser 
nada chato, nem uma pesquisa certinha. A gente vai bater um papo com você. 
Então, sinta-se a vontade. Não tem resposta certa. Resposta errada. Não tem, 
sabe, regra. Vou te pedir só pra você chegar um pouquinho pra cá pra poder 
garantir que o áudio vai pegar. E uma conversa assim de no máximo 40 
minutos ali, tá? Sem grandes, sem muita demora. Mas a ideia é a gente, 
realmente, fazer um bate papo ai pra entender um pouco da sua rotina em um 
tema específico que a gente vai falar. Bom, então, fala um pouquinho de você. 
Você comentou que você é engenheiro, né? 

R: Sou engenheiro, me formei no fim do ano passado. Na Mauá. E agora 
eu trabalho na Claro como analista. 

P: Você é aqui de SP? 
R: Sou aqui de São Paulo. 
P: Tem quantos anos? 
R: Tenho 23. Fiz agora em Agosto. Moro com os meus pais e com a 

minha irmã aqui perto da ESPM.  
P: E você tem irmãos? 
R: Tenho uma irmã mais velha. 
P: Ela é engenheira também? 
R: Não. Ela é arquiteta. Quer dizer, ela está fazendo arquitetura. 
P: E como são os planos quando você fala em, quando você pensa em... 

você é analista, né? Você já se formou. Quando você pensa no futuro, assim, 
quais são os seus planos? O que que você imagina que você esteja fazendo? 

R: No momento eu estou numa fase de juntar o meu próprio dinheiro. 
Eu quero viajar bastante. Fazer mestrado fora. O que der. E ai voltar, me 
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estabelecer aqui. Morar sozinho, né? Porque eu moro com os meus pais. E 
continuar a vida aqui. 

P: Mas por enquanto está bom morar com os seus pais? 
R: Por enquanto tá. Tô aproveitando enquanto posso. 
P: Pra juntar dinheiro? 
R: É. 
P: Antes de a gente entrar em um assunto aqui, só queria entender 

como é que você, que tipo de veículo você usa pra se informar? Basicamente 
assim, quando você quer saber de alguma coisa, como que você se informa? 

R: Assim, redes sociais, em geral, básico. Se está acontecendo alguma 
coisa no mundo. Mas nem tudo que está lá é verdade. Também, desde a 
faculdade, eu me inscrevi em um site, que eu acho que foi até sem querer, o 
infomoney? 

P: Ah, infomoney. 
R: Eles falam várias coisas que estão acontecendo bem interessantes. 

No mundo da tecnologia. No mercado. 
P: Ai você recebe o que? E-mails? 
R: Recebo sempre e-mails. O e-mail é sempre o título de uma notícia 

que está acontecendo forte. 
P: Ai você sabe que é ali é o que está acontecendo? 
R: É. Exato. 
P: E, então, bom. Essa é a parte mais da comunicação. Vamos entrar 

aqui, vamos falar um pouquinho sobre como você se sente em relação a sua 
saúde, assim. Você sente que você está saudável? Você se sente bem? 
Fisicamente, mentalmente você está se sentindo bem? 

R: Tô. Eu faço exercício físico regularmente. Eu vou no parque, corro 
no parque ibirapuera. 

P: Você gosta de correr? 
R: Gosto de correr. Eu prefiro mais correr do que fazer musculação. Eu 

queria ser mais forte, né? Mas eu... meu metabolismo é muito acelerado. 
P: Normalmente corrida pra ser leve é bom correr, né? 
R: É. Corrida eu gosto. Participo de provas de corrida. Mas eu como 

mal. Minha dieta é péssima? 
P: É? Tipo o que? O que seria uma dieta péssima? 
R: Hoje eu almocei Mcdonalds. 
P: Entendi. 
R: Mas não é todo dia. Hoje foi um deslize. 
P: Mas você comeu no Mcdonalds mais por que? Porque é gostoso? 

Pressa? Qual foi o motivo? 
R: Porque é gostoso. 
P: Adorei. 
R: No meu trabalho é tranquilo o almoço. Não precisa ter muita pressa. 
P: Então, tem um Mcdonalds perto da sua casa, é isso? 
R: Tem perto do trabalho. Também tem aqui perto de casa. 
P: E quantas vezes você come, assim, no Mcdonalds, por semana? Não 

por dia, né? Por semana. 
R: É mais fácil por mês, assim, umas 3 vezes por mês. 
P: E tirando hoje que você comeu no Mcdonalds. Você falou que come 

mal, assim, o que que seria comer mal. 
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R: Por exemplo, nessa hora do dia, fim do dia  que eu chego trabalho 
cansado, com fome, eu pego qualquer coisa que eu vejo pela frente  e como. 
Se tiver uma ruffles fechada em casa... 

P: Eu ia falar cheetos e ai você falou ruffles. 
R: Porque é fácil. Está lá. Dai acaba.. 
P: E quando você foi criado, assim, sua mãe te incentiva, seus pais, 

você foi criado com uma alimentação saudável? 
R: Sim fui. Meus pais sempre ficavam no meu pe.  Eu sempre fui chato 

pra comer. Verdura, não gosto. E eles também são todos fitness.  Eles correm 
no parque, também. A gente treina em família também. 

P: Tá. Exercício não é o problema? 
R: E daí, no final, em casa eles acabam comprando coisa saudável, as 

vezes uma ruffles ou outra, dai acabo entrando na deles. 
P: Você acha que a alimentação em si ela pode influenciar na saúde da 

gente? 
R: Sim. Muito. 
P: E em que sentido, assim, você já teve alguma complicação em 

relação a alimentação? Seja uma coisa mais simples ou você tem algum, 
enfim, colesterol alto? Alguma coisa que te incomode? 

R: Pior que não. Não tenho. Diria que eu só tenho um pneu que me 
incomoda. 

P: É mais estético, assim? 
R: É mais estético. 
P: as teoricamente você, então, não está muito preocupado com a 

sáude em função da alimentação? 
R: É. Por exemplo, quando eu faço exame de sangue de rotina sempre 

está tudo certo apesar de comer um pouco mal. 
P: Entendi. Então, pra você isso não é um gargalo? 
R: Não. 
P: Bacana. Você acha que isso poderia te trazer problemas a longo 

prazo? 
R: Sim. Com certeza. Toda vez que eu abro um pote de maionese eu já 

penso assim: lá se foram 2 anos da minha vida.  
P: Maionese foi muito bom. Mas então é isso? Você se preocupa, mas 

também não é o momento ainda de comer bem? 
R: Exato. 
P: Você acha que além, você comentou muito que você comeu no 

Mcdonalds porque é gostoso, né? 
R: Ahã. 
P: Mas, comer saudável é difícil, assim? Você consegue, além do sabor, 

é difícil consumir ou comprar ou preparar? Existe uma barreira, além do sabor, 
né? De comer saudável pra você? Ou é meio preferência mesmo. 

R: Almoçar saudável, no dia a dia do trabalho, é possível. Só que assim, 
normalmente tem buffet lá onde eu trabalho. Por quilo, self-service. E assim, 
tem tudo. É desde o pastel até a salada. É difícil. Você precisa se doutrinar, 
entendeu? Tem que cortar as coisas aos poucos. Eu estou cortando o pastel. 
Quando eu vou no por quilo eu já pulo a fritura. 

P: Então na verdade é mais uma questão assim, dá pra comer. 
R: Exato. 
P: Mas é a preferência mesmo. Você não resiste ao sabor daquilo? 
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R: Tem um pessoal que é um nível mais elevado. Que eles levam 
marmita mais saudável de casa. Porque de casa é mais saudável, você sabe 
como que você está preparando. Mas ai preparar a comida eu já não. 

P: Entendi. Já não é com você. Quem faz o seu, você janta? 
R: Janto. 
P: Ai quem faz é a sua mãe? 
R: Minha irmã ou minha mãe. Que elas sabem cozinhar. 
P:  E ai normalmente quando você janta em casa é melhor? 
R: É melhor? 
P: Mas tem fritura, assim, não? 
R: Não. Minha mãe cozinha, por exemplo, anteontem teve alcachofra 

com frango, mas ontem teve nhoque a noite. 
P: Massa? 
R: É. Varia. 
P: Mas quando tem alcachofra você come também? 
R: Como. Eu gosto. 
P: Tirando a Ruffles que tá ali? 
R: É. que tá lá no cantinho. 
P: Mas é difícil imaginar você mudando esse hábito, assim? É difícil, 

assim, por hora é impossível imaginar ou você acha que... 
R: A ruffles, se assim, se eu estabelecer uma meta, um objetivo, acho 

que eu... 
P: Mas por enquanto não é a prioridade? 
R: Ah, médio. Assim, eu diria que... 
P: Você tá, em relação não só a alimentação, mas você procura saber 

alguma coisa relacionada a coisas que fazem bem a saúde? Você frequenta 
algum site? 

R: Eu já, assim, as vezes eu me pego vendo sites aleatórios procurando 
no google sobre como aumenta a massa muscular, melhor exercício, melhor 
treino, melhor alimentação. 

P: Sim. O que você pode comer pra aumentar a massa muscular? 
R: É.  
P: O que que pode, na vedade, aumentar sua performance. É isso? 
R: Exato. De vez em quando aparece no instagram até. Você está vendo 

os history. Mas pra mim, deve ser alguma coisa de big data, não é possível. 
Pra mim aparece sempre o anúncio do cara falando: você quer crescer... 

P: Ah, com certeza. 
R: É. 
P: Você já leu, teve alguma informação sobre algum alimento que faz 

mal a saúde? Por exemplo, tem alguma coisa, algum elemento que você pense 
e fale: putz, isso aqui faz mal, alguma crença? 

R: Eu já li uma matéria sobre os piores alimentos. Eu não lembro todos, 
mas o que me marcou foi churros que é péssimo pra saúde. 

P: Ai você dá uma evitada no churros? 
R: Dou uma evitada. Pior que eu dou. 
P: Isso te marcou? 
R: Marcou. 
P: Tem algum outro, assim que, sei lá, ou algum que faça bem? Não 

sei, por exemplo, sei lá, as vezes a gente escuta falar ovo... 
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R: Ovo. Depois que eu comecei a entrar nesses sites, eu comecei a 
comer mais ovo cozido. 

P: Por que? 
R: Porque tem proteína. Fala que faz bem. 
P: Você já se formou, né? Mas no seu trabalho ou algum lugar que você 

frequente, existe algum tipo de informação, palestra sobre alimentação 
saudável? Que tenha chegado a você. Alguma coisa que você lembra? 

R: Sobre alimentação saudável, não. No meu trabalho, não. No meu 
treino que eu faço com o meu grupo de corrida. Com o personal. As vezes vai 
uma nutricionista lá falar, assim, uns conselhos de pós treino. O que comer 
depois, o que comer antes. 

P: É mais uma rotina, assim? 
R: Exato. E no trabalho o máximo que tem, assim, sobre saúde, coisa 

física é que eles fazem eventos de corrida. 
P: Eles fazem e você participa? 
R: De vez em quando sim. Por eles, assim. Que paga mais barato. 
P: Desconto? Eles incentivam atividade física. 
R: É, desconto. Por exemplo, foi a corrida das estações no Pacaembu 

que custa 120 reais e pelo trabalho é 35. 
P: E como que é na corrida, assim, me conta um pouquinho. Você faz a 

corrida, né? Como que é? Como que é o processo? Você se inscreve... 
R: Pra participar? 
P: Pra participar, é. 
R: Você se inscreve. Paga no cartão de crédito. Ai quando chega perto 

da corrida eles falam onde pega o Kit. Dai, dependendo da empresa que 
organiza é em um lugar ou em outro. A maioria que fui buscava no shopping 
Bourbon. 

P: Ah tá. Ai você retira o kit lá? 
R: Camiseta. Uma mochilinha as vezes. 
P: E você lembra o que que vem no kit? 
R: O último que eu fui, que foi a corrida das estações, foi uma bolsa 

térmica, veio a camiseta, veio barrinha de cereal e dois negócios de café com 
leite em pó. 

P: Café com leite em pó? Tipo o que? Instantâneo, assim? 
R: Instantâneo. 
P: Era qual café? 
R: Acho que era 3 corações. 
P: E você lembra, na verdade, na corrida você comentou, desculpa, que 

sua empresa dá desconto. 
R: Sim. 
P: Como você gosta de corrida, faz você entrar em alguma corrida que 

você não entraria? 
R: Faz. As vezes tá rolando uma corrida que eu nem sabia que ia 

acontecer e ai eu sei pela minha empresa. 
P: Ah, legal. Ai você entra com desconto? 
R: Sim. 
P: Agora vamos afunilar mais a conversa. Vamos falar sobre café, tá? 
R: Tá. 
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P: Vamos falar sobre café mesmo, assim, quando eu falo a palavra café, 
o que que vem no seu imaginário?  Coisas sem filtrar, assim, o que que te 
remete o café? 

R: Me lembra dobrar o coador para colocar na máquina. 
P: O Preparo? 
R: É. O preparo. E o pó. A colherzinha. 
P: Que mais? O que que te remete o café, assim, o que que além do 

produto, assim, da parte do preparo, te traz emoções, te traz sensações ou 
não te traz nada?  

R: Me lembra da faculdade. E também ficar acordado. 
P: Por que que te lembra da faculdade? 
R: Porque eu comecei a pegar o gosto do café na faculdade. Comecei 

a tomar a noite pra estudar. Ai no fim começou a virar um hábito. Ai eu comecei 
a tomar de manhã. Ai agora eu não consigo mais parar. 

P: E na faculdade você tomava a noite em casa para estudar ou na 
faculdade? 

R: A noite em casa. 
P: Na época da faculdade você tomava a noite em casa pra poder 

aguentar o tranco de estudar? 
R: Isso. 
P: E era mais como energia mesmo? 
R: Era. Como energia. Eu percebia que fazia uma diferença. 
P: E você que preparava o café? Que café você tomava? 
R: Quando era a noite, bem a noitão, eu que preparava café em pó 

mesmo. 
P: O solúvel? 
R: Não. O que filtra. mas de manhã, de café da manhã, minha mãe que 

prepara  e deixa preparado. 
P: Ai de café da manhã você toma café puro, toma com leite? 
R: Eu tomo com um pouquinho de leite de manhã. 
P: Legal. Ai, então, te lembra a época da faculdade, é isso? Que foi 

quando você começou a tomar? 
R: É. 
P: Depois a gente vai falar mais um pouquinho disso. O que que um 

café, assim, que tipo de café você conhece, assim? Não necessariamente você 
consome, mas que você sabe que existe, assim? 

R: Os cafés que eu sei que existe são os nomes das cápsulas da 
nespresso, assim, tem o legero, o restreto ou sei lá o que. Assim, eu não sou 
de entender muito de aroma, mas eu sei que na embalagem aparece, por 
exemplo, no meu trabalho tem uma máquina de nespresso, aquela 
coorporativa que a capsula é diferente, você compra. E quando você compra 
a embalagem aparece que tal cápsula você toma de 40ml, outra de 150ml. 

P: E você toma no trabalho de cápsula? Você gosta? 
R: Tomo. Gosto. A gente compra em grupo lá no trabalho e toma. 
P: E você, em casa, você toma o café com leite de manhã. 
R: Em casa, atualmente, é só de manhã E o resto no trabalho. 
P: Que sua mão faz. Você sabe qual é a marca? 
R: 3 Corações. 
P: E qual é? Tem algum específico. 
R: Agora eu não sei. 
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P: E o que que um café pra ser bom tem que ter? Quais que seriam as 
razões, assim? 

R: Tem que estar docinho. 
P: Doce. Você põe o que, açúcar? 
R: Açúcar. 
P: O espresso também, o nespresso? O da cápsula você coloca açúcar 

também? 
R: Eu coloco açúcar também. 
P: Bacana. E existe um café que seja melhor que o outro assim? Você 

sabe me dizer se tem um café que tem mais qualidade que o outro? Ou você 
acha que é tudo café, colocou açúcar. 

R: Não. Tem uns cafés bons e uns meio ruins. Quando é muito cháfé, 
né? Que tem muita água. 

P: Muito aguado? 
R: É, muito aguado, já não. Percebo que não é bom. Pra mim não é 

bom. Quando está um pouco mais forte ai eu gosto. 
P: Existe algum ponto negativo? Quando a gente fala café, vem alguma 

coisa ruim, assim, algum ponto negativo, alguma barreira? 
R: Eu ouvi falar que dá gastrite. E também ouvi uma coisa nova, que 

ouvi até esses dias no trabalho, que se você toma café logo depois do almoço 
parece que você não consegue absorver os nutrientes direto. Não sei se é 
verdade. 

P: Onde vc viu, você lembra? 
R: Esse nos nutrientes? 
P: É. 
R: Alguém falou lá no trabalho. 
P: Ah, uma pessoa falou? 
R: É. Uma pessoa falou. 
P: Que atrapalha a digestão, mais ou menos isso? 
R: É. Exato. 
P: Tá bom. Mas isso te fez parar de tomar café depois do almoço? 
R: Sabe que eu pensei: eu falei, é, eu vou comer umas coisas 

gordurosas, ai eu tomo café e não absorvo nada. 
P: Faz sentido. Tem mais alguma coisa que venha na cabeça assim? A 

gastrite você acha que é verdade? Você deixa de tomar, assim, você tem 
cuidado com isso? 

R: Eu já ouvi falar. Eu nunca... assim, falam que quem toma muito café 
acaba tendo gastrite. Já teve época que eu tomei bastante e não deu em nada. 

P: Eu estou pulando as perguntas que eu já te fiz pra não ficar repetitivo, 
tá? 

R: Fica tranquila. 
P: Vamos fazer um exercício agora. 
R: Vamos. 
P: Pra mudar um pouco a dinâmica. Eu vou pegar um relógio que na 

verdade ele tem 2 voltas em uma só, tá? Esse aqui é o relógio que eu vou 
marcar pra você. Esse relógio aqui, na verdade ele é um dia inteiro. Então isso 
aqui é meia noite, né? Então aqui é madrugada, certo? De meia noite té aqui 
é madrugada. 

R: Meio dia. 
P: Exatamente. Então aqui, vamos dizer, é manhã, certo? 
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R: Certo. 
P: Desculpa a minha letra, tá? 
R: Imagina. 
P: Aqui tarde e noite, tá? 
R: OK. 
P: Ai o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exercício que 

eu vou pedir para você contar sobre o seu dia, tá, Rodrigo? Então vamos lá. 
Você acorda que horas? 

R: 7h. 
P: As 7h o Rodrigo acordou. Tá. Ai, o que que você faz? Você come 

primeiro, se arruma? 
R: Primeiro eu tomo banho, faço a cama e ai eu vou pra cozinha tomar 

café da manhã. 
P: Que horas mais ou menos? 
R: 7h40. 
P: Tá, umas 7h40 senta pra tomar café da manhã. Quem faz o café a 

sua mãe? 
R: Sim. Como ela é professora, ela sai antes das 7h. Então, ela já deixa 

pronto. Ela é a primeira a passar o café no coador. 
P: Que mãe boa, né? Sai primeiro. 
R: É, ai já tá lá e ai eu tomo. 
P: Ai o que que você toma de café? 
R: Só tomo café com leite. E só. 
P: Com açúcar, né? 
R: Com açúcar. 
P: Esse é aquele solúvel, desculpa, filtrado? 3 corações? 
R: Filtrado com leite de caixa. 3 corações. 
P: O leite você esquenta? Ela deixa quente? 
R: Pior que não. Eu pego o café que está bem quente e coloco o leite. 
P: Fica morno? 
R: Ai fica meio que um late, assim, um café meio morno. 
P: O leite em temperatura normal? 
R: Exato. 
P: Ai, bom, ai você sai de casa que horas mais ou menos? 
R: Saio as 8h. 
P: Ai as 8h você foi pro trabalho, certo? 
R: Sim. Ai as 9h eu cheguei. 
P: Você demora 1h? Onde você mora? 
R: Eu moro aqui perto e trabalho lá perto do shopping Morumbi. É que 

tem trânsito. 
P: Ah é. Você pega fluxo, né? 
R: Sem trânsito dá meia hora. 
P: Bom, ai você chega as 9h no trabalho. Ai, bom, vai começar a 

trabalhar. Começa lá toda a correria, imagino. 
R: Sim. Sim. 
P: Ai você vai almoçar que horas? 
R: Meio dia. 
P: Deu meio dia e você já é aquela pessoa que está levantando já? 
R: É. 11h50, assim. Porque é o melhor horário. Sair um pouquinho antes 

pra almoçar aquela região é mais vazia. 
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P: Ai, entre 8h e 11h50 você faz alguma alimentação, come alguma 
coisa? 

R: Normalmente o pessoal da área, tem uma copinha lá, a gente, uma 
pessoa levanta pra tomar café todas vão juntas pra conversar entre 10h e 11h. 
Por volta das 10h. 

P: Ai o que que você toma? Você toma café? 
R: Eu tomo uma cápsula de Nespresso. 
P: Você fica sem comer até aqui? Assim, alimento? Aqui é café com 

leite, aqui é café. 
R: Então, assim, sempre tem... 
P: Sempre rola um biscoitinho? 
R: Sempre tem um bolo, um aniversário. Como é uma empresa grande, 

sempre tem um aniversário lá. 
P: Assim, você aproveita o que vier? 
R: Eu falei que eu quase não como nada, mas na verdade eu quase 

como todo dia um bolinho. 
P: Você nunca entra aqui meio dia, assim, zerado? 
R: Nunca. Sempre tem alguma coisinha pra beliscar. 
P: Ai você volta do almoço e volta a trabalhar? 
R: Sim. 
P: Que horas você sai do trabalho? 
R: Eu saio as 6h. 
P: Ai, daqui até aqui você come alguma coisa? 
R: Sim. É o mesmo esquema da manhã, mas mais pelas 4h da tarde.  
P: As 4h vocês param e tomam uma cápsula Nespresso? 
R: Sim. É, também, outra cápsula? 
P: Você come alguma coisa também? 
R: Aqui é mais difícil. Não. Eu diria que não. É mais de manhã. 
P: Eu pulei, o que você come no almoço mesmo que você falou? É, 

Mcdonalds as vezes. 
R: Não. Mcdonalds, foi um pouco fora da curva. 
P: Foi uma exceção. É que você estava em um dia difícil ai você foi no 

Mcdonalds. 
R: É.  
P: E um dia normal? 
R: Por quilo, self service. 
P: Arroz, salada, feijão? 
R: Eu pego legumes. Normalmente uma proteína. Pode ser frango ou 

carne vermelha. E  
P: Um pastelzinho? 
R: Não. Cortei. Cortei o pastelzinho. E arroz ou uma massa. 
P: E feijão? 
R: Não gosto muito. 
P: Ai você fica aqui, ai as 4h você toma uma cápsula nespresso, ai rola 

um bolinho alguma coisa? 
R: Não.  
P: Ai você fica sem comer mesmo? Ai não rola um bolinho? 
R: Fico sem comer mesmo. 
P: Ai as 6h você sai do trabalho? 
R: Sim. 
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P: Ai você vai pra onde? 
R:  Ai eu vou pra casa. 
P: Ai pra casa você fica o que? No trânsito aqui, né? 
R: Fico. Chego por volta de umas 7h em casa. 
P: Ai as 7h o que que você faz quando você chega em casa 

normalmente? 
R: Eu primeiro tiro minhas coisas. Eu como. Pra falar a verdade eu 

como. Porque eu estou faminto. 
P: Você janta? 
R: Não. 
P: Imagino que você esteja faminto.  
R: Porque, assim, normalmente durante a semana, segunda, terça, 

quinta, a gente vai pro parque 8h30. Então, assim, até todos chegarem. 
P: Correr, né? Vocês vão juntos? 
R: É a gente vai junto. E minha mãe gosta de jantar junto. Dai até todos 

chegarem já dá perto de ir pro parque. Então, normalmente eu como alguma 
coisinha aqui pra não ir de estômago vazio. 

P: Tá. Então, na verdade, aqui é tipo um lanche? 
R: É. Eu como lanche. Eu faço um sanduiche. Ou de bisnaguinha ou de 

pão de forma. Se tiver uma banana eu como. As vezes eu tomo um leite com 
Toddy também. 

P: Ai as 8h30 vocês vão correr? 
R: É. 
P: Todos os dias ou 3 vezes por semana? 
R: 3 vezes por semana. 
P: Ai vocês voltam que horas? Ai é o que? Você, sua mãe e seu pai que 

correm? 
R: E minha irmã. 
P: Os 4 juntos? Que coisa legal. Que mais? 
R: Ai a gente volta perto das 10h. Ai minha mãe faz alguma coisinha, 

um omelete. Alguma coisa rápida, mas que ela sabe cozinhar. Também tem 
aquele negócio Rap10. 

P: Rap10 eu pensei nisso. Tá. E ai o que você faz depois? Você toma 
banho? Vai dormir? 

R: Ai depois eu tomo banho e vou dormir umas 11h, 11h30. 
P: Ai você acorda de novo as 7h? 
R: Isso. 
P: Tá. Eu acho que a gente acabou já falando, mas eu vou pedir pra 

você apontar aqui os momentos que o café entra, né? Me corrige se eu estiver 
errada, mas você toma um café aqui com leite 

R: De manhã. 
P: Certo? ai depois você toma um outro café aqui, em cápsula. 
R: Sim. 
P: Depois você toma um café aqui, certo? Então são 3 cafés por dia, 

certo? 
R: São. 
P: Agora que a gente conheceu bem a sua rotina, a gente fez o seu 

relógio, vamos falar um pouquinho do futuro, assim, em relação ao que você 
imagina sobre o café. Então, assim, quando você era pequeno até agora, você 
acha que o café mudou, evoluiu? O mercado, opções? 
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R: Com certeza. Antes tinha só a questão do coador ou o café daqueles 
que você compra o grão em moi, mas agora com esse novo mercado no 
nespresso, Dolce Gusto, eu acho que deu uma alavancada no mercado. 

P: Tá. De cápsula. 
R: De cápsula e também das pessoas conhecerem mais outros aromas. 

Saírem daquele, ah tem o forte e fraco. 
P: Então você tá falando assim, tem mais opções de aromas de sabores 

e você falou em Dolce Gusto, né? Que você comentou? 
R: É. Não sei se tem outra marca. Ah, tem. Lembrei agora. Em casa a 

gente tem nespresso, só que meu pai as vezes não compra a cápsula da 
nespresso em si. Acho que é da Pilão que ele compra. 

P: Ah, ele compra a compatível, Pilão? 
R: É. E tem outras versões. Tem uma versão que é um chá. Acho que 

eu não sei se é da Pilão. Acho que não é da Pilão. 
P: E por que que ele compra da Pilão, você sabe dizer? 
R: É mais barato. 
P: Ah, é pelo preço? 
R: É. Se eu não me engano é isso. 
P: Ah, então você vê que antigamente era mais cafezinho e hoje em dia 

você tem mais aroma e mais opções? 
R: É. Aumentou a variedade e, assim, o que eu percebi na loja... Eu 

trabalho perto do shopping Morumbi e a loja da nespresso, por exemplo, fica 
lotada. Todo mundo comprando todo tipo de café, experimentando, 
degustando. Isso não tinha antes. 

P: É verdade. E como você imagina que o café, o mundo do café vai ser 
quando seus filhos tiverem a sua idade, assim? Como você acha que... 

R: Não vai existir mais a máquina de café de coador. Acho difícil isso. 
Acho que esse negócio de cápsula tá tornando a vida mais fácil e prática e eu 
acho que isso que vai acontecer. 

P: Você diz que vai ficar cada vez mais prático. 
R: Sim. Vai. De alguma forma. E aquela forma tradicional de fazer café 

vai sumir. 
P: Então você acha que seus filhos eles vão pensar em café, vão apertar 

um botão e vai ficar pronto? 
R: Sim. Eu aposto que no final vai ser normal todo mundo ter uma 

Nespresso. E sempre vai ter alguém que vai ser vintage, no futuro. 
Aquele o hipster. 
P: Entendi.  
R: Vai ter o Hipster com coador. 
P: Entendi. Na verdade ele vai ser o hipster e ao mesmo tempo ele vai 

ser meio desatualizado, também? 
R: Sim. 
P: Tá. Hipster só quem for cool, né?  
R: Exato. 
P: Legal. Tá. Faz sentido. Então vamos só retomar aqui porque a gente 

está falando de café. Eu vou falar alguns alimentos para você e você vai me 
falar se você acha saudável ou não. Só falar se sim ou não. Maçã é saudável? 

R: Sim. 
P: Vinho é saudável? 
R: Sim.  
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P: Por quê? 
R: Outro boato, mas dizem que se você tomar regularmente é bom para 

o coração ou para o organismo. Tá. Então quando você toma vinho você não 
se sente tipo bebendo cerveja? 

R: Não. 
P: Tá. Chá é saudável?  
R: Sim. 
P: Por que? 
R: Porque eu acho que hidrata e dependendo do chá tem algumas 

propriedades que ajudam, por exemplo, chá verde é melhor para o 
metabolismo, é diurético. 

P: Tem propriedades. 
R: É 
P: Hambúrguer é saudável? 
R: Não. Não é. Infelizmente. 
P: Esse é o seu ponto fraco? Eu te entendo. Suco de laranja de caixinha 

é saudável? 
R: Não. 
P: Por que? 
R: Porque eu acho que tem muitos conservantes, outros produtos que 

ajudam a conservar: sódio, um monte de coisa. E o sabor também. 
P: Água de coco é saudável? 
R: Sim. 
P: E a de caixinha? 
R: Eu não sou muito fã de água de coco, mas acho que é o mesmo 

esquema do suco de caixinha. 
P: Tá. Chia é saudável?  
R: Ouvi falar que sim. 
P: Ouviu falar? 
R: É. A Pugliesi deve ter falado, mas nunca comi isso. 
P: E café é saudável?  
R: Eu acho que sim.  
P: Você acha? O que que te faz achar? 
R: Pensar que café é um tipo de chá. 
P: Tá. O que mais? 
R: Ajuda na concentração, mas, assim, para o organismo eu acho que 

está mais para não saudável do que saudável. 
P: É? O que que te faz pensar nisso, assim? 
R: Todo mundo fala da gastrite, às vezes dá dor de cabeça para 

algumas pessoas, de não absorver nutrientes logo após a refeição. 
P: Ah, você falou isso na parte das barreiras. 
R: Aí, assim, essas coisas ficam mais na cabeça do que pensar nas 

coisas boas do café. 
P: Então, na verdade, ele tende a ser negativo. Quais, quando você fala 

tende a ser negativo, mas tem um lado positivo. 
R: Tem. 
P: E esse lado positivo é? 
R: Melhora a concentração e a disposição. 
P: Tá. A parte de energia? 
R: Energia. 
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P: Ok. Você se interessa, assim, você já se pegou pesquisando alguma 
coisa de café, saúde? 

R: Pesquisar pro ativamente em relação a café, não. 
P: Mas vem, às vezes, as informações? 
R: Vem, vem às vezes meme de pessoas que não conseguem viver sem 

café ou aquelas reportagens: ah, pessoas que tomam café são assim. Mas eu 
não lembro dessa reportagem. 

P: Mas sabe também que existe esse assunto, né? 
P: Tá. Bacana. Vamos fazer o seguinte agora. A última dinâmica da 

noite. Eu vou te mostrar aqui algumas imagens e você vai me dizer se você 
acredita ou não. Se é verdade ou não. Se faz sentido para você ou não. E 
depois, aí a gente vai ver um por um, depois você vai ranquear, são 7, aí você 
vai ranquear do 1 ao 7 quais que... 

R: Estou mais de acordo, assim? 
P: Exatamente. Então primeiro: o prazer de beber café traz benefícios à 

saúde. 
R: Sim. Olhando, assim, sendo uma notícia eu ficaria feliz. 
P: Tá, mas você falou que você tende a não acreditar? 
R: É. Sim. Eu precisaria ler alguma coisa além disso. 
P: Tá. Entendi. O café contribui para a memória e concentração. 
R: Com certeza. 
P: O consumo de café contribui para a prática de esportes. 
R: Sim. Eu concordo com isso. Até porque tinha uma época que eu 

tomava uma cápsula de cafeína antes de correr. 
P: É? Me chamou atenção. Você toma três cafés, mas antes de correr 

você não toma, né? 
R: Não. Porque quando eu tomava essa cápsula de cafeína eu não 

conseguia dormir depois. Então, eu evito tomar café à noite. 
P: Ah, entendi. Porque você corre à noite? 
R: É. Mas dá bastante energia para exercício. 
P: Perfeito. O café contém antioxidantes e inibe o risco de doença. 
R: Será? 
P: Será. Então rola uma dúvida aqui?  
R: É. 
P: O café é um energético natural. 
R: Sim. Concordo. 
P: Beleza. E aí porque natural? 
R: Porque não é um Red Bull. 
P: E tem alguma coisa a ver com origem também? 
R: Sim. É colhido. É moído. Não passa muito por processo industrial. 
P: Perfeito. Beber café contribui para a saúde do coração. 
R: Não sei não, também. 
P: Tende a não acreditar? 
R: É. Exato. 
P: Too much? 
R: Too much, é. 
P: O café reduz o risco de doenças como Parkinson e diabetes tipo 2. 
R: Não estava sabendo disso não. 
P: Mas é crível? 
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R: Crível. Assim, se mexer com a energia, realmente. Nunca pensei 
nisso para falar a verdade. 

P: Tá. Agora vamos ranquear. A gente faz um exercício aqui porque a 
gente tem a lista de todos que eu li. Eu vou até ver se eu esqueci de algum 
que não está aqui. Deixa eu só olhar. Diabetes está aqui é mais o reduz 
cefaleia, dor de cabeça. 

R: Reduz dor de cabeça ou aumenta dor de cabeça? 
P: Reduz. 
R: Ah, eu acho que não. 
P: Beleza. Então, vamos lá. Na verdade, é de 1 a 8. O 1 é o que você 

mais acredita. O 8 é o que você menos acredita. Pode colocar um numerozinho 
aqui. 

R: Tá bom. Deixa eu ver. 
P: Você é canhoto mesmo? 
R: Sou. 
P: Tá. Fica à vontade aí. 
R: Energético natural. Concentração 2. Esporte 3. 
P: Perfeito. Então eu vou ler aqui, tá? 
R: Tá. 
P: Então, o que você mais acredita e que mais fala com você é o café é 

um energético natural, certo?  
R: Sim. 
R: Depois a gente tem o café contribui para a memória e concentração. 
R: Sim. 
P: Depois o consumo de café contribui para a prática de esportes. 
R: Sim.  
P: Você comentou que você acredita que contribui para a prática de 

esportes pela energia. 
R: Pela energia. 
P: Tá. Se eu te dissesse que além da energia ele reduz a sensação de 

dor ou melhora a performance, você acreditaria? 
R: Não. Para mim só tem a ver com energia. 
P: Tá. O café contém antioxidante que inibe o risco de doenças, o 

quarto. 
R: Sim. 
P: E a partir do cinco você começa a não acreditar, né? 
R: Exato. O quarto coloquei esse do antioxidante por comparar com o 

chá. Alguns chás têm essa propriedade porque o café não poderia ter? 
P: Você acha que o café, de uma certa forma, é um tipo de chá? 
R: Eu sempre pensei nisso. 
P: Tá. Legal. O café reduz o risco de doenças como Parkinson e 

diabetes pode ser como também pode não ser? 
R: Exato. 
P: 6, beber café contribui para a saúde do coração foi o que você falou 

que era... 
R: Não sei não. 
P: E 7, o prazer de beber café traz benefícios à saúde você acha que é 

o que? É muito genérico? 
R: É muito genérico, assim. 
P: Tá. É over promise? 
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R: É. Over promise porque para mim se uma energético natural é um 
benefício para saúde. Não sei que benefícios são esses. 

P: Tá. Perfeito. E reduz a dor de cabeça, a cefaleia. 
R: Para mim aumenta. 
P: Para você é o contrário. Tá perfeito. Rodrigo, acho que a gente 

chegou ao fim.  
R: Chegou? 
P: Passou rápido, né? 
R: Passou. 
P: Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas eu acredito que não. 

Mentira. Tem sim. Deixa eu só ver aqui se eu deixei de falar alguma coisa. 
Pronto. Considerando tudo o que foi dito aqui, se você tivesse, assim, se uma 
marca de café começasse a falar que café é um energético natural, café traz 
benefícios para o esporte ou se tivesse um café específico que você 
acreditasse que faz bem para saúde, você consumiria mais o café? 

R: Consumiria. 
P: Sim? 
R: Porque atualmente eu ouço mais coisa negativa do que positiva. 
P: Isso mudaria um pouco? 
R: Mudaria. Chamaria minha atenção. 
P: Tá. Bacana. E hoje quando você toma café você toma café mais para 

te acordar ou pelo sabor, mas você não pensa: ah está me fazendo bem. 
R: Eu penso pelo sabor, para dar aquele gás... 
P: Tá me trazendo bem-estar. 
R: E também pelo social que ele traz 
P: E aí, dentro desse mesmo raciocínio, você pagaria mais pelo café se 

você acreditasse que ele faz bem para saúde? 
R: Pagaria, mas não tomaria esse café no dia a dia. Assim, se fosse 

uma cápsula diferente da Nespresso, eu compraria uma quantidade menor e 
tomaria uma por semana, assim. 

P: Perfeito. Tá bom. Acho que estamos. Rodrigo, super obrigada. Acho 
que foi ótimo. A gente conseguiu até cumprir até antes do tempo aqui e a gente 
gostaria de te dar um presente uma coisa que eu acho que você vai até gostar, 
inclusive. Então, obrigado e até a próxima 

 
Caso 15: Thiago 
Data da entrevista: 04/10/2017 
 
P: Vamos lá. Bom, começou a gravar aqui. Thiago. Primeiro, super 

obrigada eu imagino que você tenha deixado de fazer alguma coisa para estar 
aqui. Então, agradeço a disponibilidade, tá? A gente vai bater um papo bem 
leve, na verdade, aqui, assim, a gente vai conversar mesmo. A gente quer 
saber um pouquinho mais de você. Não tem resposta certa, resposta errada. 
Não é um teste. Nada. É mais entender mesmo sua rotina, seu dia a dia, o que 
que você gosta de fazer. A gente vai entrar em um tema mais específico aí. 
Que a gente vai vai vai caminhar. Tá bom? Então, vamos lá. Me conta um 
pouquinho de você. O que que você faz... 

T: Você teria água? Por favor? 
P: Desculpa tá. Desculpa. Teria água.  
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T: Eu sou formado em engenharia mecânica. Pela FEI. Eu tenho 25 
anos. Atualmente eu tô trabalhando no projeto de uma academia que ela é 
uma academia ar livre que seria exclusiva. Que consegue aceitar deficientes 
também. 

P: Que legal. Academia de exercício? 
T: Isso. Isso como existe no Ibirapuera que é os Flintstone, que o 

pessoal conhece lá. É um novo projeto e a gente tá tentando desenvolver isso. 
É um projeto bem novo, assim, então é uma coisa que estamos tentando com 
a Prefeitura, com diversas prefeituras, viabilizar. 

P: E o projeto é de vocês? 
T: É de um conhecido meu, entrei de coincidência, tava conversando 

com ele, ai ele falou, pô tinha um estagiário de engenharia mecânica que foi 
mandado embora. Que foi mandado embora, não. Saiu. Falei, pô, sou 
engenheiro mecânico, posso ajudar. Ele falou ah, ai entrei nisso e tá sendo 
bem legal.  

P: E como é que tá? Você já conseguiram algum apoio? Vocês estão...  
T: Então, a prefeitura de SP, eles estão com algum projeto quase 

fechando em São Paulo, acho que é no Parque do Ibirapuera mesmo. Eu não 
sei ao certo, mas é basicamente, como tá bem no começo... 

P: É com a prefeitura? 
T: Eles fecham bastante prefeitura por ser uma coisa mais que envolve 

essa questão do paratleta, tudo, então eles estão focando bastante nessa 
parte pública, né? Não algo privado. 

P: Legal, como que é o nome do projeto? 
T: Via Academia.  
P: Beleza. Maravilha. Você mora sozinho? Me conta um pouco... 

Sozinho, desculpa. 
T: Moro com a minha irmã, meu pai e meu sobrinho. 
P: Ah, bacana, você mora por aqui? 
T: Moro. Moro aqui do lado. Moro na rua Topázio. Sempre morei aqui 

na região, então. 
P: Você gosta? 
T: Sim. Gosto demais. 
P: E você é aqui de SP? 
T: Sim. Só aqui da Vila Mariana mesmo. Nasci aqui.  
P: Criado. Nascido e criado. Que legal. E você, como que, assim, você 

tem planos para o futuro, para frente, como que são? Quais seus, seus sonhos 
aí? 

T: Acho que o meu momento agora é bem do estágio profissional, assim, 
do começo da vida mesmo profissional. É, meu plano assim acho que em curto 
prazo, 2 ou 3 anos é me consolidar. Ter um trabalho de que eu tenha minha 
independência financeira. Realmente uma independência financeira. Sair da 
casa dos meus pais. Ter minha casa. E em 5 anos é estar consolidado e voltar 
a fazer meu... continuar meus estudos. Uma parte de pós graduação no 
exterior. Tenho vontade de fazer isso agora, mas acho que como é um campo 
muito amplo, preciso entender um pouco mais o que que eu quero pra eu 
escolher ao certo no que eu quero me especializar. 

P: Então, pra frente você quer, ai, se especializar. Consolidar sua 
carreira. 

T: Isso. Isso.  
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P: E você pretende casar, ter filhos? 
T: Pretendo. 
P: Ainda tá longe. 
T: Quero ter filhos, assim, mas não sou uma pessoa que tem uma ideia 

certa, falar: quero casar. Acho que essas coisas vem naturalmente. 
P: Bacana. Você, da sua rotina, quais são os veículos de comunicação 

que você usa para se informar. Para acompanhar o que tá acontecendo no 
mundo. 

T: Televisão, jornal gosto de ver... 
P: O que você gosta de ver na TV? 
T: Eu gosto de ver bastante jornal. Eu gostava, né? Eu acho que um 

pouco do jornal da parte da TV virou muito essa parte de política, tá, é que 
acho que perto do momento que a gente tá passando. As vezes eu gosto de 
ver mais notícia do mundo. 

P: Ai ficou chato? 
T: É. Eu achei que ficou um pouco chato sim. Gosto de saber notícias 

mais globais, assim, pelo veículo de mídia da TV. Acabou ficou muito essa 
parte que sei que tá passando. 

P: Política, lava jato. 
T: Ahã. Não que eu não me interesse, mas é algo que não me chama 

tanto a atenção. 
P: Tá repetitivo.  
T: E, por isso, que eu vejo bastante a questão da Internet.  
P: E o que você vê? 
T: Internet. Facebook. UOL. Globo. Facebook. Instagram. Acho que o 

facebook não é tanto que eu vejo pra questão de procurar informação.  
P: É mais para se distrair?  
T: Entretenimento. 
P: Você comentou, o que você mais entra pra informação é o UOL?  
T: Acho que é o UOL. Globo. São esses.  
P: Bacana. Bacana. E você tem Facebook e Instagram?  
T: Tenho. 
P: Você usa? 
T: Uso.  
P: Bastante, pouco? 
P: Bastante. 
P: Tá. Agora vou procurar entender um pouquinho sobre como você se 

sente em relação a sua saúde, assim, se eu perguntar para você: você está se 
sentindo saudável hoje, assim? 

T: Sim. Acho que muito mais que há um tempo atrás. Eu tô voltando a 
fazer esporte. Na época da faculdade, eu morava em São Bernardo também, 
eu fiz FEI, morava em São Bernardo, então morei numa república, não era uma 
vida muito saudável não. 

P: Por que? O que que vocês faziam lá? 
T: Ah, era mais questão festa, assim. Festa, bebida. Eu jogava bola, as 

vezes, assim. Eu mantinha uma rotina de esporte. Ai quando eu voltei pra São 
Paulo, até pelo uma ex namorada começou a correr, também, eu comecei a 
correr com ela. Ai eu comecei essa rotina: Correr, ai eu entrei em academia 
também. Hoje em dia me considero uma pessoa, assim, que faz esporte 
diariamente.  
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P: Então isso te faz se sentir bem com a saúde? 
T: Sim. Sim. 
P: Tá. E como que é sua... Seus hábitos alimentares. Você considera 

os seus hábitos alimentares saudáveis? 
T: Sim. Ainda mais por morar com um sobrinho de 2 anos, assim, então 

me ajuda bastante nessa questão de alimentação.  
P: Que que você, quando você fala que você come saudável, que que 

você come, assim, normalmente no dia a dia? No almoço ou no jantar? 
T: Eu sou muito fã do arroz e feijão, então, pra mim é o arroz, feijão, 

uma proteína, uma carne e uma saladinha. E às vezes salada, no lugar 
legumes, verduras.   

P: Não tem muita fritura no seu dia-a-dia? 
T: Não. Não. Não é que eu não goste, mas eu acho um pouco, pro dia-

a-dia eu tento manter uma dieta saudável no dia a dia para quando eu quiser 
comer essas besteiras eu comer sem peso na consciência.  

P: E você tem uma preocupação, assim, de comer bem? 
T: Sim. 
P: Então, final de semana, assim, você sai um pouco da rotina? 
P: Saio. Eu gosto de ter essa questão de não deixar de fazer. Acho que 

é legal se preocupar com sua saúde, tudo, mas você saber curtir também. Tem 
essa questão de saber aproveitar e não se privar isso. 

P: Legal. Bacana. E você comentou que você tem um sobrinho de 2 
anos, né? E você foi criado na sua casa com seus pais, sua irmã, numa 
alimentação saudável? Isso foi estimulado mesmo? 

T: Sim. sim. sim.  
P: Na sua casa tem refrigerante, essas coisas? 
T: Meu pai é uma pessoa que hoje em dia, que minha mãe é falecida, 

porque minha mãe quando eu era mais novo era uma questão já mais mãe, 
assim, quer cuidar. Alimenta de uma maneira melhor. Meu pai, agora que eu 
já sou mais velho também , não tem essa preocupação. Meu pai vive com hot 
dog e refrigerante, se deixar. Eu que hoje em dia que seguro ele. Eu, minha 
irmã, a gente tem essa alimentação, mas meu pai ele tem esse gosto. Gosta 
de comer comida saudável, mas pra ele ter o pãozinho dele, o refrigerante 
dele, pra ele é o conforto dele também. 

P: Você acha que alguns alimentos que você ingere hoje podem te 
trazer algum problema lá na frente? De saúde.  

T: Com certeza. Acho que diversos, pela questão de como ele é 
manipulado. Refrigerante, por exemplo.  

P: Você toma refrigerante?  
T: Tomo. Tomo. Não é uma coisa que eu nego. Eu não costumo tomar. 

Mas se aparece, eu tô com vontade, eu tomo. Eu parei um pouco, eu cortei um 
pouco açúcar, assim, e quando eu tomar algo muito doce acho muito doce, 
entendeu? Então, o refrigerante é algo gostoso, mas é algo que você já sente, 
assim. Mas acho que eu amo muito essa questão de frango, dessas questões 
de hoje serem algo que tem muito hormônio, essas coisas, acho que pode ter, 
mas eu não penso dessa maneira. Que pode me fazer mal no futuro. Acho que 
se for fazer, vai fazer independente... 

P: Não é uma grande preocupação? 
T: Não e uma grande preocupação. 
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P: Você já teve algum mal estar, alguma doença ou alguma coisa em 
função de uma alimentação? Algo que você comeu?  

T: Não. 
P: Tá. Você faz exame, assim, check-up? 
T: Só vou médico se precisar mesmo, não sou muito chegado não em 

médico.  
P: Tá. Você, na sua opinião, você quando eu te perguntei se você era 

saudável, você respondeu que fazia exercício. Você acha que a alimentação 
ela também contribui para a saúde? 

T: Com certeza. Acho que mais que o exercício.  
P: Então, se você tá comendo bem, você se sente mais saudável. Se 

você tá comendo mal... 
T: Acho que a questão é: se você só comer bem você é uma pessoa 

muito mais saudável do que se você só fizer exercício.  
P: E isso pode ter impacto a longo prazo, também? 
T: Com certeza. 
P: Tá. bacana. Também no bem-estar, né? Não só na saúde. Você se 

sente bem com alimentação. 
T: É. 
P: Bacana. E é mais difícil comer saudável, assim, hoje em dia? 
T: Seguir ao pé da letra, saudável, é mais difícil.  
P: É acessar, assim? É preparar. É comprar?  
T: É acho que é um pouco mais difícil a questão de: não ser saudável é 

difícil. Mas se você quer ser o mais saudável possível começa a chegar a 
barreira da dificuldade. Maneira de como você quer. Ah, eu quero fazer esse 
bife de uma maneira que não use nada de gordura, sabe? Essa questão já 
começa a ficar... Fazer de uma maneira saudável e transformar o mais 
saudável possível. 

P: E é mais caro comer saudável, você acha? 
T: Acho que existe essa cultura, mas pra mim eu não concordo. Eu acho 

que é a mesma coisa. Acho que no máximo, que é o arroz normal pro arroz 
integral, muda. Mas acho que é questão de as vezes muito de estar nessa 
coisa de vegano, essa parte que tira a proteína. Carne é mais cara do que as 
verduras e eles cobrar o vegano mais caro. Então pra mim é mais uma ideia 
de ser mais caro. 

P: Legal, mais uma percepção? 
T: Por fazer bem as pessoas acabam cobrando mais caro. 
P: Então vamos falar, assim, você está, você se vê, assim, atento as 

informações sobre alimentos que fazem bem à saúde? Você procura saber? 
T: Eu, um tempo atrás, há um ano mais ou menos, foi quando eu 

comecei a apensar em alimentação. Era uma pessoa muito que morava em 
república, assim, então comia... e de você ver o que você está correndo de 
macro nutriente, carboidrato. Hoje em dia eu tenho mais essa percepção de 
saber o que eu tô comendo. Esse controle. 

P: Entendi. De procurar saber origem, de onde vem.  
T: Não. De saber questão de... Meu objetivo é perder peso. Meu objetivo 

é ganhar peso. Quanto que eu tenho que comer. Sabe aquilo de: é ideal comer 
duas mil calorias. 

P: Ai você procura no que, no google? 
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T: Era um aplicativo que chamava fitness pool. Que você colocava o que 
você comia e ele falava: você está consumindo tanto e você precisa ainda 
ingerir não sei quanto.  

P: Entendi. Sua universidade organizava alguma palestra, alguma coisa 
sobre o benefício da alimentação? Você já se pegou assistindo alguma coisa 
nesse sentido? 

T:  Não. Acho que minha faculdade não chegou a fazer isso não. Era 
uma faculdade mais de engenharia era só engenharia. 

P: Não tem ligação. 
T: Tinha coisa, você podia fazer doação de sangue, projetos sociais, 

mas essa parte de alimentação, não.  
P: Eu queria conversar agora a gente vai chegar na parte que a gente 

vai falar sobre o café, tá? E quando eu falo café quais são os primeiros 
pensamentos, sensações, assim, que te vem na cabeça sem muito filtro, 
assim, o que que envolve o café? 

T: Eu sou uma pessoa que gosta de café, mas eu já usei... eu hoje em 
dia eu tomo café mais por gosto, assim, curtir, mas o que eu mais tomei café 
mesmo tempo atrás era por energia. 

P: Acordar. Energia. 
T: Por eu tinha que estudar 8 horas, então pra mim o café eu ligava a 

isso. 
P: A energia? 
T: A energia. 
P: E tem alguma sensação fora energia, alguma lembrança? 
T: Hoje, você tomar um bom café é a questão de um gosto, né? Algo 

gostoso. 
P: Entendi. É o prazer mesmo de tomar café.  
T: Prazer, mas existe isso. Que é pra tomar uma xicrinha e, entendeu, 

é um prazer. Ai se é pra: preciso ficar acordado, ai vê qualquer café para mim 
que eu tomo. Não é uma questão que eu vou estar degustando.   

P: Entendi, você não vai estar muito se importando com o sabor. 
T: É mais para eu ter a questão da cafeína do que mesmo o gosto. 
P: Perfeito. Perfeito. E quais são os tipos de café que você conhece?  
T: Tipos de café que eu conheço... Acho que, esse mês, essa questão 

do Nespresso de cápsula é uma coisa que pra mim deu uma revolucionada no 
café. Porque pra mim era só o Espresso que mudava um pouco de padaria 
para padaria. E o de coador mesmo. 

P: Que horas que você acorda aqui mais ou menos?  
T: Entre 8h e 9h. 
P: Tá. Então aqui você acordou. Certo? Aí você acorda, quando você 

acorda você normalmente se arruma ou você toma café, como que é aqui? 
T: Acho que o primeiro passo é tomar um banho e vou comer algo, tomar 

café... acho que eu não gosto muito de consumir muita cafeína no dia a dia 
para a questão da cafeína também. 

P: Por que? O que tem a cafeína?  
T: Eu vejo como uma... é algo que não faz muito bem. Cafeína, você 

consumir acaba sendo uma droga, assim. É algo que eu gosto, assim, se 
tomado com moderação. 

P: Mas você acha que também é um negócio que não pode ficar 
tomando? 
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T: Você acaba, se você acostumar a sempre acordar, tomar um café. O 
dia que você acordar e não tomar café você vai acabar sentindo mais cansado.  

P: Mas você evita? 
T: Evito. Evito de trazer como uma rotina. Eu aprecio. Mais aprecio do 

que como rotina.  
P: Entendi. Mas aí você acorda e você toma um café? 
T: Acordo, tomo um banho, umas 9h se eu tenho algum compromisso 

eu saio de casa. por exemplo, nesse projeto que eu tô participando as vezes 
tem algumas reuniões. Ou se não, eu fico em casa e vou pra minha parte de 
estudos, estudando inglês, procurando... meu foco também é trainee em 
engenharia, então vou também pesquisando essa áreas.  

P: Então aqui você fica ou em casa ou estudando, trabalhando. Tá. Mais 
ou menos que horas aqui você... 

T: Meio dia. 
P: Aqui você para pra almoçar.  
T: Paro para almoço. 
P: Aqui entre meio dia e 1h? 
T: Isso. 
P: Ai que que você come? 
T: Eu como, geralmente, um arroz, um feijão, uma carne, assim. Ai, se 

eu tô em casa e não estou trabalhando é mais a parte que eu como, dou uma 
horinha e já vou pra academia que é ai que eu tomo café. Ai seria diariamente. 
Essa é até uma questão de eu evitar, mas eu aceitei pra, sabe, dar aquela 
energia. Você vai até a academia logo depois da comida, se não tomo o café 
dá uma diferença. Essa é a questão da cafeína que eu digo. 

P: Aqui e como se você fosse usar. Gastar ela. 
T: Gastar ela. Exatamente. 
P: Então, quando você está tomando mais para apreciar e tal, você... 
T: Eu tomo, mas não tem um horário.  
P: Entendi. Entendi. Então aqui você vai para academia e você toma um 

café antes? É o solúvel?  
T: Isso. 
P: Tá. Então aqui você toma o café solúvel. Tá. Aí você vai para 

academia... 
T: Ai eu saio umas 3h. Volto pra casa, tomo um banho. Ai volto pro 

computador, essa questão de e-mail.  
P: Aqui você lancha alguma coisa?  
T: Como um lanche. Essa hora, eu acho que é uma das horas melhores 

para tomar um café, para apreciar um café. Em casa eu não aprecio por essa 
questão de... 

P: Pelo solúvel? 
T: É. O solúvel eu não acho que é apreciar o café, entendeu? 
P: Então você acha que em casa você até gostaria de apreciar, mas 

você não tem muita opção. E o café filtrado pra você é tradicional, não é muito 
de apreciar?  

T: Pra mim é mais a questão família, minha mãe fazendo. A tarde ter 
aquele pão na chapa, um café. Apreciar. Acho que essa questão é bem de 
apreciar.  

P: Mas é que você não gosta de fazer o café, também. De tomar sozinho 
e tal?  
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T: Não sou uma pessoa ligada a isso. Minha irmão não toma também. 
Então, não tenho. Mas se eu vou na casa da minha tia.. ah, você aceita um 
café? Sabe, assim? Se tiver, eu aceito com certeza. 

P: Então aqui, lá para umas 5h é mais o café de apreciar, mas tem a 
questão do solúvel que não é a melhor opção. certo? 

T: Exato.  
P: Aqui você está estudando, né? Trabalhando. Você come alguma 

coisa aqui a tarde? 
T: Como. Como. 
P: O que você come?  
T: Ah, as vezes eu como outra refeição. Geralmente... 
P: Almoça de novo? 
T: Almoço de novo.  
P: Você come o que aqui? 
T: Mesmo prato do almoço. Arroz, feijão, carne. Se não for maior do que 

o almoço.  
P: Tá. E aí a noite. 
T: Ai a noite é mais um descanso, assim. Eu moro aqui na Vila Mariana, 

também, e estudei aqui perto no colégio. Então tem muitos amigos, também, 
de colégio que moram por aqui. Então as vezes a noite a gente caba se 
encontrando. Até nos barzinhos por aqui. Ou ir na casa de alguém. ir no 
Ibirapuera. 

P: Parque, tá bom. Legal. E aí você come alguma coisa aqui nessa 
noite? 

T: Sim. Eu acho que são três refeições mesmo que eu com assim. 
P: Que horas mais ou menos você janta aqui? 
T: Eu acho umas 8h 9h. Entre 8h e 9h que eu faço oura refeição. E 

acabo comendo algum lanchinho antes de dormir. Uma meia noite, assim. 
P: Um lanche. 
T: É um lanchinho. Alguma coisa para não ter uma quarta refeição. 
P: E o que que acompanha aqui a refeição? O que que você bebe? Você 

toma algum líquido. 
T: Tomo muita água. Refrigerante eu tento ao mínimo. Não tem em 

casa. Tem se meu pai leva. Eu e minha irmã a gente não toma. Suco. E eu 
tomo bastante... Eu gosto de coisa gelada. Esse é o meu grande ponto.  

P:  Tem que estar gelado? 
T: Eu gosto de gelado. Para mim uma água ambiente e uma água 

gelada para mim muda tudo. O suco normal, o suco gelado, sabe? Suco de 
laranja pra mim te que ter aquelas pedras de gelo pra... 

P: Tá bom. Então a gente vai aqui falar só um pouquinho assim de que 
que você acha, que você comentou das cápsulas. Café quando você era 
pequeno que que evoluiu até aqui, assim, desde que você lembra que o café 
existe, assim, que que você acha? Foi as capsulas?  

T:  Acho que viabiliza trazer uma cafeteria pra sua casa. Acho que é 
esse o grande ponto. Quem queria apreciar o café precisava ir para uma 
cafeteria, hoje em dia você pode apreciar em casa. 

P: Como seria essa cafeteria em casa? 
T: As máquinas que você bota capsula. Acho que essa questão do 

espresso que quis dizer que é mais básico é algo que não tem tanta diferença 
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de um pro outro. É questão de marca. Diferença entre uma marca e outra, mas 
da mesma marca. Da modernidade.  

P: Como é que você imagina que o café vai ser quando seus filhos 
tiverem a sua idade. Imagina o futuro do café lá em 2000 e... 

T: Acho que essa questão da cafeteria em casa é um pouco mais 
sofisticado. Acho que não muito. Essa mudança que eu vivi acho que eles não 
vão viver. 

P: De tão brusca? 
T: De tão brusca assim acho que eles não vivem. Acho que vai continuar 

um pouco nisso por um belo tempo. 
P: E os derivados do café, assim, você acha que pode ter alguma outra... 
T: Ah, com certeza. É um produto que tem... como envolve muita... 

muitas pessoas gostam, tem muita área de desenvolvimento. 
P: Entendi. Perfeito. Bacana. Eu vou mostrar, vou falar aqui pra você, 

na verdade, alguns alimentos, algumas bebidas e alimentos e vou perguntar 
para você se é saudável ou não e alguns eu vou perguntar porque, tá? Maça 
você acha saudável? 

T: Sim. 
P: Vinho você acha saudável? 
T: Depende da maneira de consumo, mas é algo... 
P: Você diz a maneira da quantidade? 
T: É. A quantidade. Rotina.  
P: A frequência. 
T: Frequência. Essa é a palavra ideal. 
P: E você acha que o vinho tende a ser mais saudável do que a cerveja? 

Do que outras bebidas? 
T: Sim. 
P: Sim? Por que você acha? 
T: Eu não sei o porquê. Acho que existem estudo por trás disso que eu 

sempre ouvi falar que você consumir vinho de uma maneira correta é mais 
saudável do que... cerveja eu nunca ouvi isso. Você toma uma cerveja todo 
dia... acho que a cerveja é mais saudável pela questão de sociabilizar do que 
propriamente a cerveja. 

P: E chá, é saudável? 
T: Eu tomo bastante chá mate. Gelado. Eu faço mesmo assim. Eu acho 

que é algo saudável. Até mais saudável do que o café.  
P: É, por que que você acha? 
T: Acho que pela questão da cafeína. Tem chá que tem cafeína também. 

Tem as infusões que não tem.  
P: Você acha que tem menos cafeína? 
T: É tem uns que não tem cafeína. Tem uns que tem menos. 
P: E hambúrguer é saudável? 
T: Não é algo mito saudável, mas não vejo como algo... 
P: Tão ruim assim? 
T: É. 
P: Tá. Suco de laranja pronto é saudável? 
T: Depende. Se é aquele Del Valle engana muito. Se vende muito mais 

saudável do que é. Tem muito açúcar. Tem muita, uma cosa que eu não sabia, 
esses sucos de caixinha tem uma quantidade de açúcar extrema que a gente 
nem sabe. 
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P: E você toma? 
T: Tomo, mas eu sou muito mais um natural. Esse é saudável. 
P: Mas você toma, ali já meio desconfiado, ali? 
T: Aquele suco de laranja de padaria pra mim é a cara da saúde mesmo. 

Sabe? acordar, tomar aquele suco de laranja. 
P: Entendi. E água de coco? 
T: Totalmente saudável. 
P: E a pronta, de caixinha é saudável? 
T: Não sei. Pra mim eu jogaria como saudável também. Não consigo ver 

o que que eles fariam de diferente. 
P: Tá. Bacana. E o café? Você acha o café saudável? 
T: Acho que sim. Acho que tem uma parte que se consumir... acho que 

é mais a questão do vinho . 
P: A frequência? 
T: Acho que é quantidade e frequência. Eu jogaria o café mesma coisa 

que o vinho. Você tomar o café de uma maneira correta acho que pode ser 
bem saudável. Mas se abusar do café, tornar ele rotineiro, necessitar do café... 

P: Acho que se for viciado em cafeína, é isso que você está falando? 
T: É. Ai não é nada saudável. 
P: E você não tá nessa? 
T: Não. Eu me digo a pessoa que virei meio habituado antes da 

academia tomar um café. Virei um pouco habituado a isso. 
P: Entendi. Deixa eu só ver aqui, pontuar, só pra gente não perder aqui, 

me corrige se eu tiver errada mas você toma um café aqui de manhã, certo? 
T: Sim. De manhã e a tarde. 
P: Aí o solúvel aqui, né? E aqui pode ser que aprecie ou não, né? 
T: Isso. É. Exatamente. E se eu tô trabalhando, às vezes durante o 

expediente... 
P: Aqui também assim pode surgir um? 
T: Acho que é mais aqui.   
P: Mais aqui, tá. 
T: Ou depois, ambos, né? Em ambos tempos... 
P: Aqui antes e depois, é isso? 
T: Isso. Antes do almoço e depois do almoço, né? Já que tem jornada 

de trabalho só pra dar... você acabou de comer, você toma um café. Ou você 
chegou no trabalho, você toma um cafezinho passar um pouco aquela 
preguiça. Pra apreciar também, né? Ter aquele tempo também. Café tem 
aquela questão de você tomar o café pra relaxar. 

P: Relaxa. Relaxa e dá energia. 
T: Isso. Acho que café envolve isso também.  
P: Perfeito. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou te mostrar algumas 

imagens e você vai me dizer se você acha... O que que você acha, na verdade. 
Se você acha verdadeira, se você acredita, se você não acredita, se faz sentido 
para você, tá?  

T: Tá bom. 
P: Vamos lá. Aqui, eu vou ler para você, tá? O café contribui para a 

memória e concentração. Faz sentido? 
T: Acho que não. 
P: Não? Por que?  
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T: Concentração acho que é relativo. Quando eu tomava muito café 
acho que eu perdi um pouco da concentração pela questão de tão agitado que 
eu ficava. Ajuda você a ficar disposto. Acho que concentração é algo mais... e 
Memória também não. Acho que contribuiu para a disposição. 

P: Disposição! Tá. E: o consumo de café contribui para prática de 
esporte. 

T: Sim.  
P: Sim? Por que? É a disposição? 
T: Sim. Eu acho que, pra mim é uma das maneiras que eu tomo café é 

pra prática de esporte.  
P: Tá. O prazer de beber café traz benefícios à saúde. 
T: Sim. Quem aprecia fazer algo, se fizer, acho que faz bem a saúde. 
P: É? a saúde mental? Faz bem pra pessoa. 
T: Com certeza. 
P: Mais a saúde mental do que física, aqui no caso do café? 
T: Sim. Acho que pra mim o que eu vejo nisso é bem-estar. Prazer. 

Benefício pra saúde, pra mim, é prazer. 
P: Tá. O café contém antioxidantes que inibem o risco de doenças. 
T: Acredito. 
P: Acredita? Você já ouviu falar? 
T: Não. Acho que não, mas é algo que eu acreditaria. 
P: Tá. O café reduz o risco de doenças como Parkinson e diabete tipo 

2. 
T: Acreditaria. Gostaria de ver o estudo, mas acreditaria. também. 
P: Faria sentido? 
T: Acho que é algo que pode ser. Acho que cafeína é algo que pode 

oferecer. 
P: O café é um energético natural. 
T: Com certeza. 
P: Por que você acha? Porque o natural. 
T: Porque ele traz isso mesmo. Pela questão de ele realmente ser um 

energético natural. De tomar. 
P: E por que natural? 
T: Por sem o grão de café. Por ser realmente uma planta. Um fruto, né? 

Uma planta. 
P: Vem da natureza. É isso? 
T: Isso. 
P: Tá. Beber café contribui para a saúde do coração.  
T: Aí eu já acho que é um pouco forçado.  
P: Demais? 
T: Eu acho que ele pode trazer mais risco para o coração do que saúde 

para o coração.  
P: Eu vou ler uma outra aqui, é: beber café reduz a cefaleia, dor de 

cabeça.  
T: Pode ser. Acredito. Se tivesse um estudo mostrando isso eu 

acreditaria. 
P: Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ranking aqui. Eu vou 

espalhar aqui e você vai me dizer o que você acha mais real, mais justo, né? 
Em relação ao café, tá? E o que que você acha menos. Aqui tem oito, né? Aqui 
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tem sete, tem mais o da cefaleia que eu falei. Aí, você vai me falar qual 
primeiro, assim, que você acredita que seja que faz mais sentido para ti? 

T: Acho que é esse.  
P: Tá. Energético natural. Café é um energético natural.  
T: Acho que depois esse. 
P: Café traz benefícios a saúde.  
T: Depois esse. 
P: O consumo de café contribui para a prática de esporte.  
T: Ai agora, acho que esse. 
P: Antioxidante. Café contém antioxidante. 
T: Da questão do Parkinson.  
P: Parkinson. Diabetes. 
T: Café contribui pra memória e concentração e por último a saúde do 

coração. 
P: A saúde é mais forçado. E a dor de cabeça entraria onde? 
T: Da dor de cabeça, acho que entraria entre a questão do oxidante e a 

do Parkinson. 
P: Antes do Parkinson. Tá bom. Então, tá bom. Deixa eu voltar aqui. 

Então considerando tudo o que foi dito o quanto você, se você soubesse que 
o café faz bem saúde, tem benefícios pra saúde, você aumentaria o consumo 
do café? 

T: Sim. 
P: Você comentou que você se preocupa com a cafeína, né? Você tem 

alguma informação de quais são as doses seguras de cafeína? 
T: Não. 
P: Não. Se você soubesse sobre isso? 
T: Acho que mudaria o jeito que eu consumo. Eu sou um consumidor 

rotineiro do café. Sabe aquelas pessoas que precisa mesmo do café? Mas 
talvez mudaria.  

P: E se tivesse um café que falasse pra você que contribui, tem 
antioxidantes, ou contribui para a memória e concentração ou é um energético 
natural, você compraria esse café? 

T: Compraria. 
P: Você pagaria mais caro por ele? 
T: É acho que essa questão foi que a gene volta. É, por ser saudável se 

acaba cobrando um pouco mais. Mas acaba trazendo um benefício. Por ter um 
trabalho para deixar ele ser... me trazer um benefício para saúde, acho que 
merece ser mais caro. 

P: Você acha justo? 
T: Eu acho justo.  
P: Tá. E você compraria? Pagaria mais caro? 
T: Compraria.  
P: Você bebe café com leite? 
T: Tomava. Hoje em dia eu perdi o costume, mas é bem gostoso. Eu 

aprecio. De café da manhã acho que é muito bom, assim. Então o café com 
leite com pão na chapa é bem gostoso.  

P: Você toma bastante café solúvel, né?  
T: É o que eu mais tomo assim no dia a dia. 
P: Quais tipos de café solúvel você conhece hoje no mercado?  
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T: Não sei muito. O que eu mais vejo acho que é o Nescafé que eu vejo, 
que eu aceitei assim. Que eu provei uma vez e trouxe o que eu queria. Então, 
eu conheço bastante ele.  

P: Você vê alguma diferença, por exemplo, do café granulado solúvel, 
café em pó solúvel? 

T: Não. Não faço a mínima ideia. Eu conheço só o granulado. A questão 
do outro eu não sabia. Não conheço direito. 

P: A gente percebe que o mundo tá se Premiunizando, né? Então a 
gente tem cerveja premium, tem pipoca Premium, e a gente tem uma categoria 
de cafés mais especiais. Dentro do solúvel, você conhece alguma categoria de 
cafés mais especiais? 

T: Não.  
P: Se você conhecesse, você estaria disposto a pagar mais por um café 

solúvel de maior qualidade.  
T: Com certeza. Café solúvel volta pra questão do café tradicional. O 

café Solúvel é o tradicional só feito de uma maneira mais simples. 
P: Se tivesse um solúvel que você pudesse apreciar, melhor ainda?  
T: É. Perfeito. Juntaria o útil ao agradável. 
P: Em relação a outro produtos a base de café. Você consome algum 

outro produto a base de café? 
T: Com certeza. Acho que a coca-cola tem um pouco de café. Sempre 

ouvi dizer. Não sei se isso é verdade ou não, mas eu acredito que seja. Comida 
com café eu não sou uma pessoa muito chegada. Balinha de café, sim.  

T: Um cappuccino, alguma coisa assim? 
T: Isso sim. Se for essa parte, sim. Acho que bebidas com café, sim. 
P: Um doce com café? Um sorvete com café? 
T: Sim.   
P: E você comentou do chá, né. Você falou que toma chá. Você gosta 

bastante do chá mate. Como você faz? 
T: Eu tenho a erva, deixo ela fervendo, boto pra ferver e boto ali. Deixo 

gelar depois e é isso. 
P: E ai você toma todo dia assim? Você gosta? 
T: Tomo todo dia. Boto só limão e tomo gelado. 
P: E você compra de caixinha mesmo? A erva de caixinha? 
T: Isso. 
P: E como você vê a questão de chá em pó? Você experimentaria? Você 

gostaria de provar?  
T: Experimentaria. Eu sou uma pessoa tranquila em questão de 

experimentar. Eu tive uma vivência com minha ex namorada, por ela ser 
estrangeira, a questão do chá mais o chá inglês, de ter aquele recipiente que 
você bota o chá e deixa no copo, nunca tinha visto aquilo. Sabe? Uma 
cápsulazinha de, como é que eu vou falar? Uma redinha onde você bota o chá 
e deixa dentro da água. Achei diferenciado isso. Isso é mais para quem 
aprecia. Acho que é mais essa questão de apreciar. Mais solúvel, não. Não 
conheço. 

P: Só uma última pergunta pra encerrar, a questão do preparo do café 
solúvel. Esqueci de fazer, por isso que tô voltando, como você faz? Você 
coloca primeiro o pó e depois joga a água? 

T: Eu boto a água e depois boto o pó.  
P: A água, você esquenta a água já quente você coloca o pó? 
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T: Isso. Isso. 
P: Bacana. É isso? Estamos? Thiago, super te agradeço acho que aqui 

foi. A gente queria te dar um presente, na verdade, eu acho que você vai gostar 
até pela conversa que a gente teve. E super obrigado aí pelo seu tempo e 
espero que tenha sido agradável.  

 
Caso 16: Giuliana 
Data da entrevista: 29/09/2017 
 
P: Giuliana, primeiro assim te agradeço muito a disponibilidade. Eu 

imagino que para você estar aqui, deixou de fazer alguma coisa. Seja qual for 
então, te agradeço. Por aqui, a gente vai bater um papo na verdade não tem 
resposta certa nem errada, é mais um bate-papo. Quero mais saber de você, 
do seu dia a dia e não vai ter nada muito chato de conversar, acho que é um 
assunto bacana e vai passar mais rápido do que você imagina. Não se sinta 
de forma alguma julgada. Tá bom? Vou pedir só você falar um pouquinho mais 
alto para poder garantir que o áudio saia.  

Então me conta um pouquinho de você. Você tem 24 anos...Mora com 
seus pais? 

G: Moro com a minha mãe.  
P: Você mora aonde?  
G: no Higienópolis  
P: E você trabalha? 
G: Na Berrini 
P: Você trabalha com o que Ju? 
G: Trabalho numa empresa que chama Gemalto, a gente fabrica todos 

os cartões de crédito e débito para os bancos, e a gente faz toda a segurança 
atrás disso, dos aplicativos. 

P: Ah, entendi então vocês na verdade são aqueles que estão pensando 
aí como é que por trás ne?  Deve ter uma inteligência gigantesca... 

G: Sim , de criptografia. 
P: Nossa, incrível. E você se formou no que? 
G: Eu estou me formando em engenharia  
P: Você vai ser engenheira em breve, em quanto tempo? 
G: Engenheira ambiental, no final do ano que vem se tudo ocorrer bem 

sem nenhum problema. 
P: Olha que legal, e é superdifícil né? Imagino... 
G: Não, mais ou menos. 
P:  você é estagiária? 
G: Não, já sou efetiva 
P: Efetiva já então e faz faculdade? 
G: Isso. 
P: Estuda e trabalha mesmo. 
G: Eu fiz estágio com eles e eu tinha feito em outra empresa antes, e fui 

estagiar com eles e depois contratada em menos de seis meses. 
P: Então você trabalha em tempo integral, e estuda a noite? Tem uma 

rotina puxada imagino eu. 
G: Isso, um pouco.  

P: Legal, que bacana e qual são seus seus sonhos, seus planos pro futuro? O 
que você pensa ai para frente? 
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G: Eu quero construir carreira na empresa que eu trabalho hoje. 
P: Então uma empresa que você quer ficar por bastante tempo? 
G: Tenho possibilidade de mudar para outros países. 
P: Que legal, tem mobilidade... 
G: É uma coisa quero bastante, quero me formar o quanto antes porque 

me formando antes as chances de morar fora são maiores. Pretendo casar, ter 
filhos. 

P: E isso a curto prazo, médio prazo ou longo prazo? 
G: Médio prazo, meu namorado faz medicina então, demora um pouco 

para ele se formar. 
P: É um curso longo.. 
G: É um curdo longo, 6 anos e mais 2 anos de residência. 
P: Demora para estabilizar, não é? 
G: Demora mais 5 anos para ele começar a ser alguém (risos) 
P: Sim, então você tem planos de casar, você tem aí toda uma carreira 

dentro da sua empresa que você pretende fazer inclusive fora do 
Brasil...bacana! 

 E na sua rotina, qual veículo de comunicação você normalmente 
costuma usar para se informar? 

G: Normalmente utilizo muito celular. 
P: Não usa mais um jornal impresso? 
G: Não mais. 
G: Celular, uso todas as redes sociais, facebook, instagram, twitter, 

dentro dessas mídias vou seguindo caminho aí de páginas maiores, Exame, 
Folha e Estadão e vou começando a me informar. 

P: Isso tudo online? E quando você quer só se informar e quer saber de 
notícias, você usa rede social? 

G: Aí eu já vou direto no site de algum lugar que eu sei que vai ter a 
notícia. 

P: Entendi. E você tem Facebook, Instagram? 
G: Tenho. 
P: E você posta muito? 
G: Já fui mais, hoje em dia nem tanto.   
P: Então você usa todo dia e não posta todo dia? 
G: Olho as coisas, mas nem sempre posso. As vezes fico com o pé atrás 

de postar algo. 
P: Entendi. Então hoje na verdade você se informa e tem o 

entretenimento no digital? 
G: Eu trabalho com isso, com esse mundo digital. Eu converso com o 

México diariamente, Estados Unidos, diariamente. Então essa mobilidade que 
a gente tem com celular na mão para mim essa é a maior facilidade  

P: É automático? Faz parte do seu corpo quase? 
G: Sem ele não sou ninguém (risos) 
P: Então vou tentar entender um pouquinho agora sobre um assunto 

mais específico, queria entender como você se sente em relação à sua saúde, 
você se sente bem? Se sente que você está saudável? Você se sente que está 
se sentindo bem com você mesmo em relação à saúde?  

G: Bom ponto. Eu tenho uma doença crônica que foi diagnosticada 
pouquíssimo tempo, há uns 3 anos eu já enfrentei uma intolerância à lactose 
que me devastou de uma maneira surreal, eu perdi quase 20 quilos em menos 
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de um mês. Foi uma coisa absurda. Ninguém sabia o que eu tinha, achavam 
que era câncer, passei por todo o processo de buscar um diagnóstico, de ir 
para fora ver o que que estava acontecendo, que ainda o diagnóstico no Brasil 
é muito difícil. Então foi um momento terrível assim da minha vida. 

P: Isso já tem 3 anos? 
G: Vai completar 4 anos agora que começou. 
P: Você se sentia mal por alguma coisa que ingeria? 
G: Eu enjoava do nada e aí de repente começa uma semana que eu 

enjoei na seguinte. Já comecei a vomitar e evacuar, sem saber o que que era. 
E nisso você vai para o pronto socorro e te mandam pra casa dizendo que era 
virose. E por causa dessas complicações descobri uma doença que chama a 
doença de Crohn que é uma doença inflamatória intestinal, que inflama da 
minha boca até o ânus, posso dizer que dói muito, sofro muito. 

P: E você sentia muita dor de estômago? 
G: Dói tudo, estômago até a boca, pode doer tudo, 
 P: Que difícil. Você tá aprendendo a conviver ainda? 
G: A gente se adapta, não sou refém dela. Mas não posso esquecer que 

ela existe, e que não tem cura. 
P: você tá tem tratamento já sabe como fazer? 
G: Existe um tratamento pra que essa doença ela não fique ativa, que 

eu pelo menos estabiliza a doença, e ela não entra numa crise. Mas ela não 
tem cura.  

P: Então é saber conviver como você falou e não subestimar também 
né?  

G: É saber os meus limites com ela, o que eu posso e o que eu não 
posso.  

P: Então eu entendo que você tem uma questão específica de saúde... 
E seus hábitos alimentares? Você se considera saudável ou você 

considera que você precisa se adaptar, ne? Como que você hoje está sua 
alimentação e hoje em dia?  

G: Eu tive que fazer muitas adaptações. 
P: Você não pode ingerir nada com leite, queijo? 
G: Hoje em dia eu trago enzima, aí eu coloco em cima quando vou 

ingerir qualquer coisa que tenha leite ou derivado. Já mudou muito alimentação 
eu deixo para fazer este abuso quando eu vou sair com um amigo, ou quando 
eu saio para jantar. Na minha casa não tem. Minha alimentação hoje deveria 
ser mais saudável admito não é, gosto de besteira... Gosto de hambúrguer, 
gosto de bacon. É muito melhor que uma salada. Mas salada acaba sendo 
minha opção devido a minha condição. 

 
P: Você não tem tanto escolha... entendi.  

 
P: Entendi. E assim você já teve então mal estar aí provocada por  uma 

alimentação mais específica. Então, você entende que também a sua 
alimentação pode gerar um problema de qualidade de vida de longo prazo 
também NE?  

G: Com certeza  
P: E eu ia te perguntar se você entende que a alimentação tem total 

ligação com a saúde de forma geral e em relação a você e mais ainda não é? 
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G: Com certeza. Quanto mais saudável eu como, as minhas crises são 
menores, não sinto tanta dor e eu vivo melhor. 

P: Então, a relação da alimentação para a saúde é total para você, pelo 
que estou entendendo e do bem-estar também.  

E consumir alimentos saudáveis é mais difícil? Ou no seu caso 
saudáveis ou adequados a sua necessidade de cardápio... enfim, alimentos 
saudáveis são mais difíceis de comprar? Mais caros? Demanda mais tempo? 
Quais são as dificuldades de se comer saudável hoje dentro da rotina do seu 
dia a dia?  

G: Quando você tem uma doença gastrointestinal você não pode ingerir 
qualquer tipo de legumes ou vegetais, tem que optar pelos orgânicos pois 
obviamente tem uma menor quantidade de agrotóxico que um alimento que a 
gente compraria no supermercado normal tem. Então uma coisa que já é 
teoricamente caro pra quem produz no Brasil, a gente não tem muita 
produção. O orgânico acaba sendo infinitamente mais caro que o normal. Para 
mim não é uma questão de barreiras financeiras, mas é uma questão de ter 
que pagar mais caro por algo que eu não gosto, me incomoda. 

P: Então enfim tem essa barreira do sabor versus o preço? 
G: Isso! 
 
 
 
 
P: Você está constantemente atenta assim sobre informações de 

alimentos que são saudáveis. Então você procura entender, se encontra 
pesquisando sobre alimentação? 

G: Sim, mas eu não levo muito em consideração tudo que eu leio. 
P: Por que? 
G: Até porque muita coisa já existe há muito tempo e muitas vezes as 

coisas parecem fazer um “boom”. Ai tem o óleo de coco e vai todo mundo usar 
o óleo de coco. E depois falam que a banha faz mal, mas depois é comprovada 
que a banha não faz tão mal quanto o óleo comum. Então eu tomo muito 
cuidado, eu me informo sempre com meu nutrólogo, eu trabalho dentro da 
doença eu tenho que ter um apoio de um nutrólogo e nutricionista, baseados 
no meu histórico, o que eu posso comer, o que eu não posso, então eles são 
sempre meu “stand by” assim. Se eu vejo alguma coisa, já pergunto se posso 
ou não posso. 

P: Tem mais alguma coisa então você vai ou não profissional perguntar 
perfeito tá aí. Você lembra de alguma coisa que você leu sobre algum alimento 
específico que faz mal e você deixou de consumir... algo desse tipo? 

G: nunca deixei de consumir nada, mas as coisas que eu já ouvi falar 
que faz muito mal, inclusive eu gente morreu é cafeína. 

 P: O que que você ouviu falar? 
G: Por excesso de cafeína jovem morre, tem ataque cardíaco e morre. 

Tem que ver se era só cafeína mesmo ou quantas outras coisas não tinham 
dentro daquele organismo.  

P: Entendi então você acha que, até chega informações para você, você 
não considera algumas informações sem muita fonte, sem muita confiabilidade 
que elas podem mudar ne? E você quando quer saber mesmo você vai para o 
profissional? 
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G: Sim 
P: Você falou da cafeína e eu queria conversar então agora com você 

sobre café. Aí eu queria entender com você, quando eu falo a palavra café 
quais são os primeiros pensamentos, sensações. Quais são as imagens que 
vem na cabeça? 

G: O cheiro, é a primeira coisa. 
P: O aroma? 
G: Toda vez que eu sinto cheiro do café me dá uma vontade absurda 

de tomar café. É prazeroso, um momento prazeroso. Aquele momento que eu 
faço a pausa vou tomar um café. Acordo e eu preciso do café, quando você 
fala de café eu penso no cheiro. 

P: No cheiro, tá. É o prazer de tomar o café, o momento de prazer ali. 
G: Isso 
P: E quais são os tipos de café que você conhece? Me fala um pouco 

desse tipo de café que você conhece, a variedade, o tipo de café que você 
gosta, qual a variedades que você conhece? 

G: Em grão, o café que eu gosto muito, mas pra ter em casa é mais 
difícil é por causa do moedor. 

P: Você tem esse moedor? 
G: Não 
P: Então você gosta do expresso na hora quando está fora de casa? 
G: Gosto, mas quando eu tô vendo uma pessoa ali moendo o cafezinho, 

ai eu gosto. Café em pó que eu tenho bastante em casa, as cápsulas. Eu tenho 
uma máquina de café em casa e assim... é surreal a rotatividade da máquina. 

P: Você usa muito, qual a máquina que você tem em casa? 
G: Tem uma máquina Três Corações. 
P: Você usa muito? 
G: Muito. Mais café do que as outras opções que a máquina me oferece. 
P: Entendi, o teu negócio é o café então. 
G: É o café. 
 P: Tá, quando você fala de variedades você entende que tem o grão, o 

pó, a máquina. O que que um café tem que ter para ser bom para você. Quais 
as razões de benefícios para consumo. 

G: Nossa, boa pergunta. Café precisa de um cheiro ne? um cheiro, um 
aroma bom, um cheiro bom. O modo que ele é feito, o modo de preparo. Se o 
preparo começa errado, deixando a água ferver, para queimar aquele pó, Poe 
que o gosto já não é o mesmo, e não ter nada que influencia para mim o gosto 
do Café. Sem açúcar sem adoçante sem leite, sem nada.  

P: Entendi. Tá, então na verdade você tem aí uma questão com a forma 
de preparo, também é importante, e o cheiro. Assim o café quando tem um 
cheiro bom você entende que tá bom café ou depende? Pode enganar? 

G: O cheiro as vezes pode enganar, mas o cheiro do café muito difícil 
você ser enganado pelo cheiro do café.  

P: Então, além disso, o que faz do café é melhor? Por que um café é 
melhor que o outro? Existe um café melhor que o outro?  

G: Eu não sou especialista ne? Não sei se é o nome correto, o termo 
correto sé é barista, quem entende muito de café. Mas entendo que existem 
uns aromas de acordo com as torras, como ela é essa, já fui em fazenda de 
café. 

P: Você já foi em fazendo do café? 
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G: Sim, não me pergunte qual que eu não me lembro. Mas eu lembro 
que eu estava na escola e acabei indo em uma. 

P: Foi uma visita de escola? 
G: Aham. Foi uma coisa que me encantou muito. E essa diferença ne? 

De como é a torra, então tem um café que puxa mais para baunilha, tem o que 
é mais amadeirado, a torra dele já é um pouco diferente, essas variedades, as 
mutações que o café te fornece, o mesmo grão do café arábico, que a gente 
sabe que hoje é extremamente bom. 

P: Então existe um café melhor que o outro... 
P: E tem algum ponto negativo, alguma barreira para o café, alguma 

coisa que você pensa de negativo?  
G: Na verdade não, por que café no caso acho que eu tomo tanto que 

nem o meu sono ele tira. Virou mais uma coisa por prazer, ele não é usado 
basicamente como um medicamento. Pois tem gente que usa o café pra ficar 
acordado, para mim é mais um ritual de prazer e bem-estar do que alguma 
coisa para ficar acordado. 

P: E o preparo ele é complicado? É uma barreira? Você fala que 
consome em cápsula ne? 

G: Tem o consumo em cápsula, que é extremamente fácil.  
P: E o preço da cápsula é uma barreira?  
G: Não, eu acho justo. Pela praticidade que ela me fornece. Se a gente 

for pegar o pó, aí tem que ferver a água, pegar o filtro, por que também existe 
diferença de filtro, se usar um filtro mais grosso, um filtro que rasga e ai o pó 
cai na xícara e não vou querer beber. Então nunca foi uma barreira. 

P: E qual marca você consome? Você falou que tem uma máquina da 
Três Corações em casa. Em casa você consome os cafés da Três Corações? 

G: Sim 
P: E fora de casa tem alguma outra marca que você consome? Você 

consome outras marcas? 
G: No meu trabalho tem as coperas elas fazem o café tradicional de filtro 

mesmo, de coador quer dizer. E tem uma máquina da Nespresso, mas para o 
meu Paladar não é tão bom quando a das Três Corações. Na época, a 
máquina foi um presente de Dia das Mães para minha mãe. 

P: Ela ganhou de Dia das Mães? De quem? Do seu irmão? 
G: Não, minha. Era o meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio, juntei 

uma grana e comprei na verdade.  
P: Você lembra por que você comprou? 
G: Eu comprei por que ela gosta muito de café. Sempre desde pequena 

eu tomo café com leite, quando eu podia consumir leite, NE? Então é uma 
memória que eu tenho muito, minha mãe infelizmente fuma cigarro, e o 
fumante está sempre com o copo de café. Então era uma maneira de 
presentear a minha mãe, com algo que ela realmente fosse usar e que ele 
realmente iria aproveitar, curtir. 

P: E ai acabou que você curtiu.  
G: Eu pensei na máquina da Nespresso por que na época a Nespresso 

estava em alta, e depois veio a máquina das Três Corações. Preço por preço 
na verdade não tinha muita diferença, acho que era uma diferença de R$ 100, 
só que as possibilidades que a máquina da Três Corações me oferecia na 
época me chamou mais atenção. E hoje eu não mudaria de escolha. 

P: Quais eram as possibilidades nesse caso?  
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G: A máquina das Três Corações eu posso fazer um cappuccino, café, 
eu posso fazer um café com leite, tem uma lá também posso fazer um chá, um 
chocolate, além do Expresso tem uma variedade boa  

G: Então você tem aí uma vantagem da qualidade, da variedade de café 
e de bebidas, possibilidade de outras bebidas. Entendi, perfeito. 

P: Então o consumo dentro de casa é feito através da cápsula e quem 
compra as cápsulas é sua mãe ou você? 

G: Depende, quem ver que tá acabando vai lá e compra. Até meu 
namorado se tiver em casa, ele também toma muito café, então se tá acabando 
ele vai lá e compra. 

P: Então agora vou fazer um exercício com você, que é o seguinte: a 
gente vai ter esse relógio, que na verdade é só um relógio imaginário de duas 
voltas tá? Então é um relógio que tem aqui às 24 horas do dia, e a gente queria 
mapear aí o seu dia tá? Então assim só para te situar, aqui é a meia-noite, aqui 
a madrugada, e aqui é a manhã, aqui é a tarde, e aqui a noite; então me conta 
um pouquinho, que horas que você acorda normalmente? 

G: Eu acordo umas 5:30 às 6 horas. 
P: O que você faz quando você acorda?  
G: Tomo um banho, minha rotina diária é, vou para o CrossFit, por que 

eu preciso fazer atividade física. 
P: Que horas você sai de casa?  
G: Umas 6h. 
P: Você come alguma coisa antes? 
G: Não. Vou em jejum. 
P: Ok. Você faz exercício em jejum? 
G: Faço, errado mas faço. 
P: Ai você faz uma hora? 
G: Isso. Ai eu volto pra casa às 7 horas, que é bem perto, aí eu tomo 

outro banho. E aí eu tomo café. 
P: O que você come aqui? 
G: Tomo um expresso, e como torrada, torrada com geleia de frutas. E 

ai entra algum tipo de fruta para dar aquela enganada na minha mãe. 
P: Depois das 7h, você vai pro trabalho? 
G: Vou pro trabalho, meu horário de trabalho é um pouco flexível. Então 

mas normalmente entre 7:30 e 8 horas eu tô saindo pro trabalho  
P: Aí você vai para o trabalho e chegando no trabalho você come 

alguma coisa quente antes do almoço? 
G: Tomo só um café. 
P: Que horas? 
G: Umas 9h. 
P: Toma um café da maquina? 
G:Não, o filtrado. 
P: Qual a marca 
G: Elas variam. 
P: Tem um café filtrado às 9 horas aí depois que você se alimenta ou 

você vai almoçar direto? 
G: Aí mais ou menos umas 11:50-12h eu me preparo para o almoço. 

Normalmente eu levo comida. Então eu vou até a copa e almoço. 
P: Tá então você almoça aqui meio-dia mais ou menos, e você almoça 

e você leva comida. O que você e que você come? 
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G:  Depende eu sempre levo uma salada de folhas escuras, tomate 
beterraba cenoura. Leva algum tipo de proteína animal, depende da boa 
vontade da minha mãe, o que ela fez de jantar é o que eu vou levar no almoço.  

P: Então é sua mãe que faz, ok. 
P: Aqui você volta para o volta para o trabalho? 
G: Antes de voltar eu tomo um café ás 13h. 
P: É um expresso? 
 G: Isso, na máquina de café expresso, normalmente eu vou embaixo 

do prédio que tem uma cafeteria, a Havana. 
P: Aqui a tarde você come alguma coisa?  
G: Não, comer eu não como, muito difícil. Eu não sinto fome. 
P: Tá então você vai até que horas aqui? 
G: Eu vou até umas 5:30 às 6 horas no trabalho. 
P: Aqui você não comeu ainda  
G: Vou ficar de uma até sete sem comer nada 
G: Então não posso dizer assim atualmente quantos cafés eu tomo, mas 

tem um café filtrado. Hoje por exemplo tive várias reuniões, foi um atrás do 
outro entende? 

P: Ai você sai do trabalho, você vai direto para faculdade? Você chega 
na   
faculdade? 

G: Chego umas 7:20 que faculdade 
P: O que que você faz? Come alguma coisa? 
G: Não.Tenho aula até umas 10:45 ou 11 horas aí eu volto pra casa  
P: Ai você come? O que você come? 
G: Como, eu janto, sempre tem salada, sou obrigada, aí também algum 

tipo de proteína, alguma coisa mais leve, ou até mesmo às vezes uma massa. 
P: Você janta bem aqui? 
G: Janto. 
P: Aí você vai que você faz depois do jantar você dá uma relaxada,  
G: Espera um pouco, tomo um banho mais tarde e eu durmo. 
P: Que horas você dorme? 
G: Á 1h. 
P: Mais tarde então. 
G: Antes disso eu não consigo mais. 
P: Maravilha, então deixa eu entender um pouquinho com você o que 

você acha que do mercado de café. Ele evoluiu? O café de hoje é igual quando 
você era criança?  

G: Evoluiu muito  
P: Em qual sentido?  
G: Principalmente com a facilidade das máquinas, antigamente a gente 

já tinha um café em casa ainda tem aquele bule NE, sei lá como chama, aquela 
cafeteirinha que você põe água embaixo pó de café e ela sobe. Então era 
basicamente isso, aí veio o filtro mesmo, de café, para dar uma modernizada 
no negócio, e de repente vem um boom. Café se tornou acho que uma paixão 
meio que mundial, as cafeterias foram aumentando, foram se especializando 
em café, então eu vejo uma mudança assim, rápida e muito crescente. E assim 
no nível, para mim, pelo menos surreal. Pelo tanto que cresceu e se modificou. 
O café deixou de ser só um café, café virou uma experiência, café virou um 
estilo de vida, o café virou uma preferência.  
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P: Entendi. Então para você o café de antigamente, o café de hoje já 
tem outros significados, outras formas,  

G: Com certeza, não é só mais um cafezinho. 
P: E como você imagina um café quando seus filhos tiveram sua idade? 

O café do seu filho, como seria? Lá no futuro? 
G: Eu acho que daqui pra frente, pelo menos para os meus filhos, as 

mudanças não devem ser muitas, nessa questão de tecnologia que tem para 
fazer o café. Questão de gosto talvez mude, acho que entre acrescente alguns 
sabores e aromas ne...mas não que vai mudar muita coisa. Acho que não tem 
mais muito para um dia, meio que já chegou no topo. 

P: Você já acha que tem muita opção hoje em dia e acha que vai 
continuar assim? 

G: Acho que sim. 
P: Tá bom eu vou falar para você para você aqui alguns alimentos e 

alguns eu vou te perguntar se você acha saudável ou não, e alguns eu vou 
perguntar porque.  

G: Tá bom. 
P: A maçã é saudável?  
G: Dizem que é..Uma fruta, que tem diversos benefícios.  
P: E vinho, é saudável? 
G: É saudável. Ele tem muito antioxidante também auxilia muito em 

doenças cardiovasculares isso é comprovado cientificamente, ele vem de uma 
fruta, então a oxidação dessa fruta traz os benefícios pra gente, então é um 
produto saudável. 

P: Você toma vinho? 
G: Tomo 
P: E quando você toma, sente que está tomando algo saudável? 
G: Sim  
P: O chá é saudável? 
G: Dependendo da maneira que ele é feito sim. Quando você tem 

produtos naturais e você faz a sua infusão respeitando a regra, eu vejo ele 
como algo saudável. Já aquele sachezinho de pau que eu compro eu não sei 
o que tá exatamente ali. 

P: Entendi então o que é mais instantâneo, você não sabe exatamente 
se é natural... 

G: E os prontos eu não tô mais nem a pau. 
P: Porque, você acha que é artificial? 
G: Acho que tudo que tá escrito ali não é metade daquilo.  

P: Entendi. Suco de laranja saudável? 
G: Da fruta sim 
P: E o de caixinha? 
G: Não gosto. 
P: Então, tudo indica que não tem tanta naturalidade. 
G: As propriedades deles foram mortas quando ele virou uma caixa  
P: Entendi. Água de coco é saudável? 
G: Vinda do coco, minha posição é a mesma.  
P: Na caixinha também já deixa de ser o coco. 
P: E o café? Você acha saudável? 
G: Saudável! 
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P: Existe alguma razão específica ou você tem conhecimento sobre 
isso? 

G: Ele te deixa mais esperto, mais alerta pelo menos. Também tem 
bastante antioxidante, o que para o nosso organismo é muito bom. Claro que 
como tudo em excesso ele pode te tornar um pouco dependente, mas eu vejo 
mais os benefícios dele do que os malefícios. 

 
P: E que benefício pra saúde você acha que o café tem? Você falou da 

energia, de despertar. Tem alguma coisa que você já tenha ouvido falar sobre 
café em relação aos benefícios da saúde? 

G: Eu já ouvi em relação aos antioxidantes, que trazem um benefício, 
uma longevidade pra gente, principalmente nas ligações cognitivas. 

P: Entendi, então você já ouviu falar aqui café tem antioxidantes? 
G: Já 
P: Tá beleza. E quando você fala que o benefício para saúde, você já 

se pegou atenta sobre a informações relativas a algum alimento que faz bem 
para saúde, alguma coisa nesse aspecto?  

G: Não,  
P: Você procura, vai para o seu especialista. De café você lembra de ter 

visto alguma coisa, ter lido alguma coisa? 
G: Café foi uma das únicas coisas que não me cortaram, eu descobri 

que estava doente e eles falaram que a quantidade podia trazer uma gastrite, 
alguma coisa, já que eu já tenho uma sensibilidade, mas nunca me cortaram. 
Então acredito que seja bom, já que nenhum médico dentre tantos que eu 
tenho cortaram. Nenhum médico me deu um ultimato de não tome. 

P: Ninguém associou o café alguma piora que você possa ter? 
G: Não 
P: Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou te mostrar algumas frases aqui 

e eu vou te perguntar se faz sentido, você vai me dizer e eu vou passando, e 
você vai me dizer se faz sentido ou não para você, se acha que é verdade ou 
não, e a gente vai conversando. Pode ser? Então vou ler aqui o primeiro: prazer 
de beber café traz benefícios à saúde? 

G: Com certeza. 
P: O café contribui com a memória e a concentração.  
G: Com certeza. 
P: O que você acha quando você toma, você tem esse sentimento, ou 

você já leu alguma coisa sobre ele sobre isso. 
G: Eu já li alguma coisa relacionado a melhora dele nas ligações 

cognitivas então acredito que ele tem de fato contribui para memória e 
concentração. Concentração é comprovado ne, a cafeína desperta. Então você 
acaba ficando mais atenção no que está fazendo depois tomar um café  

P: Perfeito.  O consumo de café contribuiu para a prática de esporte e 
atividade física? 

G: Sim, é verdadeiro  
P: O café contém antioxidante, inibe o risco de doença? 
G: Sim 
P: Isso até você já comentou, você já tinha essa ideia. 
G:Sim 
P: O café é um energético natural? 
G: Sim 
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P: Beber café contribui para a saúde do coração? 
G: Não me recordo de ter visto isso, mas acredito que sim, assim vinho. 
P: Então é possível? 
G: Sim 
P: O café reduz o risco de doença como, de Parkinson e diabetes tipo 

2. 
G: Do Parkinson eu já ouvi falar, não tenho certeza e não sei o quanto 

isso é verdade, mas diabetes eu não tenho certeza, que depende de como a 
pessoa consome café também, se ele põe muito açúcar aí fica inválido. 

P: Entendi, então também depende do acompanhamento do café? 
G: Sim. 
P: Tem um último aqui que eu vou ler para você. Que é: o café reduz a 

dor de cabeça (cefaleia), é verdade, faz sentido? 
G: É verdade, existem medicamentos que inclusive na composição tem 

cafeína.  
P: Eu vou passando aqui você vai me dizer a ordem do que você mais acha 
que faz sentido que é verdadeiro, que é legítimo, para o café. E o que você 
acha que nem tanto, tá? 

G: Vou começar com esse: ele contribui para memória e concentração. 
G: Depois o café contém antioxidantes, que reduzem o risco de 

doenças. 
G: O terceiro é que o prazer de beber café traz benefícios à saúde  
G: O quarto do esporte. O consumo de café contribui para a prática de 

esportes G: O quinto, o energético natural  
G: E o último seria esse último, o café reduz o risco de doença como 

Parkinson e diabetes.  
P :E da cefaleia você colocaria onde?  

G: Em um dos primeiros. Como o segundo.  
P: Para gente encerrar nossa conversa, considerando tudo isso que foi 

dito, o quanto você poderia consumir mais café se você soubesse que ele traz 
benefícios à saúde? Então, isso poderia aumentar o seu consumo de café? 

G: Eu acho que não na verdade, já tenho um consumo de café 
considerável.  

P: A sua frequência é de 6 a 8 cafés? 
G: Facilmente. Talvez pra mais. 
P: Então isso não faria você tomar porque você já toma muito, mas te 

faria se sentir melhor? 
G: Me faria fazer escolhas melhores relacionada ao café mesmo, de 

qual a torra, me atentar mais as torras, a safra do café. De onde ele vem, como 
ele é produzido, que tipo de fazenda. 

P: E se tivesse um café que tivesse um desses benefícios, por exemplo 
o primeiro que você falou NE, do aumentar memória e concentração ou mesmo 
do esporte. Se tivesse um café funcional, que comunicasse esses benefícios, 
você pagaria mais por ele? 

G: Pagaria 
P: Você entenderia que poderia te ajudar e você veria um valor nisso  
G: Sim 
P: Tá. Perfeito Juliana, muito obrigada, te agradeço para caramba 

atenção foi ótimo aqui espero que tenha sido prazer. Você vai chegar agora e 
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vai tomar um café, e a gente queria te dar um presente também. Espero que 
você vai gostar, tá bom? Obrigada querida.  

 
Entrevistado: Gabriela 
Data da entrevista: 04/10/2017 
 
P: Se você puder chegar só um pouquinho para cá. Só para garantir. 

Pronto. Eu vou precisar gravar porque é uma pesquisa de mestrado e aí a 
gente vai transcrever o áudio, mas a gente não vai usar o áudio para nada. É 
mais para ter um registro da conversa. Tá? Você se incomoda?  

G: Não. 
P: Então tá. Desculpa, Gabriela? Tá. Gabi. Posso te chamar de Gabi?  
G: Pode! 
P: Tá bom. Gabi, primeiro, assim, a gente vai ter um bate papo, assim, 

super leve. Não tem resposta certa. Não tem resposta errada. Não tem, assim, 
julgamento, mas a gente quer entender um pouquinho mais do seu dia-a-dia, 
dos seus hábitos. E vai ser um papo leve. A gente vai entrar em um assunto 
específico, mas acho que vai ser, vai ser, é... você vai se distrair aqui. Tá bom? 
Primeiro te agradeço porque eu imagino que você tenha deixado de fazer 
alguma coisa para estar aqui. Então, seja lá o que for que você tenha feito, 
obrigado. Tá?  

G: Imagina: 
P: Então vamos lá. Você mora com os seus pais, Gabi? 
G: Eu moro. 
P: Mora? Você mora onde? Você comentou que você mora... 
G: Eu moro em Osasco. 
P: Em Osasco. 
G: Bem na divisa. 
P: Ahã. Tá. E você, hoje você tem, o que? Um irmão? 
G: É. Eu tenho meu irmão que tá morando fora. 
P: Seu irmão tá morando fora. E você mora com seus pais. E você 

trabalha? 
G: Não. Eu só estudo. 
P: Você está estudando. Você estuda o que? 
G: Eu faço Medicina. 
P: Ah, você faz medicina? 
G: É. 
P: Eita. Difícil. 
G: Bastante.  
P: E em que período você está? 
G: Eu tô terminando o segundo ano. 
P: O segundo ano? Entendi. E você tem... Você já sabe em que você 

vai se especializar? 
G: Eu quero fazer residência em patologia. 
P: Olha. Patologia. Que dá os diagnósticos? 
G: É. Na verdade eu quero fazer patologia pra poder trabalhar no IML. 

Depois. 
P: Olha. Eu acho que a primeira vez que eu escuto isso. Eu acho que a 

primeira vez. É? Você quer trabalhar no ML?  
G: Juro. 
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P: E porque que veio, assim. E da onde veio isso. 
G: Desde pequena eu sempre gostei de, tipo, dessas séries de policial 

e eu peguei o amor de... 
P: De Perícia e essas coisas né. 
G: É. 
P: Olha que interessante. Muito legal. E muito, muito, trabalho muito 

honrado, né, porque não é qualquer um que tem essa, né, essa, essa missão 
aí. Muito legal. Muito legal. Então você está no segundo ano. E me fala um 
pouco assim dos seus sonhos, assim, para o futuro. Imagino que você queira 
se formar. Que você já falou que quer mais para frente trabalhar no IML. Tem 
alguma coisa, assim, nos seus planos que você pensa, assim, tá na tua cabeça 
os seus objetivos aí para o futuro?  

G: Além de conseguir passar na residência, eu pretendo fazer alguma 
Pós fora. Não sei em qual país, mas eu pretendo fazer alguma especialização 
lá fora.  

P: Ah, legal. Então, você quer estudar fora? Você é novinha, quantos 
anos você tem? Desculpa, eu não perguntei. 

G: Eu tenho 19. 
P: 19. Você tem 19. E você já pensa em... você vai querer ter filhos? 

Casar? Ou não pensa ainda muito nisso? 
G: Eu penso. Não tenho vontade de ter filho. E casar, eu não sei ainda.  
P: Ainda não resolveu? 
G: Acho que só de assentar com alguém. Aquietar um pouquinho já tá 

bom. 
P: Já tá bom. Tá bom. Então, eu vou procurar entender... Você, você 

usa qual veículo de comunicação, assim, para se informar? Quando você 
precisa saber alguma coisa, você quer saber o que está acontecendo, você 
vai, o que? É online, é jornal?  

G: Não. Normalmente eu pego pelo celular mesmo. 
P: Pelo celular? E onde que você... quais são os sites que você acessa? 

Tem alguma coisa específica aí? 
G: Não. Normalmente eu só vou vendo o que aparece, assim, no 

Facebook de algum site, tipo, não sei, “Rolf post” eu leio bastante.  
P: Ahã. O que vem ali normalmente no seu timeline é informação e você 

vai buscando, vai navegando. 
G: É. 
P: Entendi. E você tem Facebook? Instagram? 
G: Tenho. 
P: E você entra, posta muito? 
G: Não. Na verdade, não. Eu só fico lá observando. 
P: Mais quietinha. Você é das que observam? 
G: É. 
P: Entendi. Legal, agora a gente vai entrar em um assunto um 

pouquinho mais específico. Eu queria entender um pouquinho sobre como 
você se sente em relação a sua saúde. Você se sente bem hoje? Você se 
sente saudável? 

G: Na medida do possível, eu acho que sim. 
P: É? Na medida do possível? 
G: Poderia estar melhor, mas tá bom. 
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P: Você tem alguma coisa a curto ou longo prazo que te preocupa em 
relação a saúde? 

G: Então, na verdade eu não sei, sabe? É que não penso muito porque 
eu estudo o dia inteiro. Daí o que eu gostaria de fazer: tipo esporte, essas 
coisas eu não tenho muito tempo. Por causa da faculdade que atrapalha. 

P: Entendi. Então você estuda muito. Você tem um dia a dia bastante 
pesado de estudo. Então, você gostaria de fazer mais esporte. Tá. E quanto 
aos seus hábitos alimentares, você considera que você tem hábitos 
saudáveis? Você fez uma carinha ai que eu... 

G: Eu tô tentando melhorar, mas... 
P: Você tá tentando? mas tá difícil? 
G: Tá difícil. 
P: E o que que você, assim, como que são os seus hábitos? O que que 

você come? Você acredita que não seja hoje da forma que você gostaria? 
G: Não é o ideal. De forma alguma. 
P: E o que que você como, assim? Como você se alimenta? 
G: No café, geralmente tomo café e pão. acabou. No almoço eu como 

salada agora. Salada e carne. É minha refeição mais equilibrada. E a noite 
depende do... as vezes eu como miojo, as vezes eu como o esquentado da 
geladeira. 

P: O que tem? 
G: Não tem muito padrão. 
P: Entendi. Você foi criada assim? Seus pais têm uma alimentação 

saudável? Eles estimulam? 
G: Eles estimulam bastante, mas só que... 
P: Mas praticam? 
G: Agora minha mãe pratica mais. Meu pai ele não liga muito pra isso 

não. 
P: Ah é? Come o que tem? 
G: Porque minha mãe agora passa com um nutricionista. Então, ela 

come tudo certinho, mas meu pai ele não liga muito pra isso não. Ele quer fazer 
coisas gostosas e quer ver todo mundo comendo. 

P: Entendi. Quer ver todo mundo alimentado, né? 
G: Ela sabe que é assim. 
P: E você entende que existem alimento que você pode ingerir que 

podem ou melhorar ou evitar problemas de complicações na saúde? 
G: Sim. Sim. Sim. 
P: Você acredita que, sei lá, coisas que você come podem te ajudar. 

Então, a alimentação, você já teve algum mal  estar, alguma doença em função 
da má alimentação? 

G: Não 
P: Não? Nunca teve nada? 
G: Não. Incrivelmente não. 
P: Entendi. Mas a sua alimentação, então, te preocupa, né? Te 

preocupa não, na verdade você gostaria de ser... de comer melhor, mas chega 
ao ponto de te preocupar? Essa é uma pergunta. 

G: Não porque eu balanceio, assim, às vezes. Eu como bastante salada, 
assim, de vez em quando. Eu tento balancear. 

P: Você mixa? Então não é uma coisa tão terrível assim? Poderia ser 
melhor? 
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G: Poderia ser pior e poderia ser melhor. 
P: Você acha que sua alimentação poderia te levar a algum problema 

de longo prazo? 
G: Talvez. 
P: Não parou muito pra pensar? 
G: Não. 
P: Tá. Entendi. E na sua opinião com a relação entre alimentação e 

saúde? Você acha que influencia uma alimentação na saúde da pessoa. 
G: Com certeza. No meu curso a gente estuda praticamente isso, sabe? 

Eu, pelo menos, vou em UBS de quarta-feira e a gente passa lá falando sobre 
redução de sal da comida, carboidrato. A gente dá uma educação muito boa 
justamente para evitar doenças crônicas. Só que é difícil seguir, sabe? 

P: Entendi. Consumir alimentos saudáveis é mais difícil? 
G: Eu acho. Porque, vou falar de salada porque eu como mais. Salada 

você tem que comprar no dia. Tem que estar fresca. Tipo, você vai na padaria, 
compra uma coxinha e acabou. Você está alimentado por umas 3 horas. 

P: É mais fácil? 
G: É muito fácil. 
P: É muito fácil. É verdade, é verdade. Então, existem dificuldades ai, 

barreiras para comer saudável. Uma delas que você está falando é a 
praticidade. 

G: A rapidez. 
P: A rapidez, e tal. E preço, assim. Além da parte da praticidade. É mais 

caro comer saudável? 
G: Meu pai quem faz as compras, mas eu imagino que seja. Porque 

considerando que a maioria dos... Se você vai comer uma salada, uma fruta, 
não sei, se você vai comprar fresco você vai gastar mais, não sei, na verdade 
eu não sei. 

P: Entendi. Mas existem coisas mais fáceis de comer quando, assim, do 
ponto de vista de praticidade comer saudável é pior? 

G: Eu acho. 
P: Tá. Perfeito. Você está, assim, atenta a informações sobre 

alimentos? Você comentou que na sua própria faculdade você já tem 
essa...Você já aprende, né? E já discute sobre alimentação. Você procura, 
você já se pegou atenta, assim, ou procurando informações sobre alimentos 
ou alguma coisa que faz mal ou que faz bem que você come, que você gostaria 
de comer. Você é de pesquisar isso? 

G: Então, a gente tem que pesquisar sempre, né, toda semana a gente 
está pesquisando alguma coisa nova e foi justamente por causa das minhas 
pesquisas que eu comecei a mudar o meu almoço. Que eu comecei a me sentir 
mal porque eu falava pra todo mundo comer bem e eu não comia bem. Ai eu 
falei assim: não. 

P: Entendi. Que você estava lendo sobre alimentação, que impactava 
na saúde alguns alimentos que você também não ingeria e você mudou o 
comportamento tentando melhorar, ali, você tomou consciência? 

G: Uhum. 
P: Entendi. Você lembra de ter lido alguma informação sobre 

alimentação, assim, sobre algum alimento que pode reduzir risco de doença 
ou alguma coisa que te lembre que você fale que te chamou atenção alguma 
coisa nesse sentido? 
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G: Então, o último que eu estudei, foi porque a gente estava vendo 
câncer de intestino, daí falou, ah, o consumo de carne vermelha pode 
desenvolver um câncer de intestino por causa da degradação da proteína. 
Enquanto quando você come verduras que tem, enfim, o fluxo de... o trânsito 
intestinal fica mais rápido, então, evita a chance de ter um câncer de intestino.  

P: Então, a verdura reduz o risco e a carne vermelha aumenta o risco. 
Entendi. E ai, nesse caso, você fica de olho alí na carne vermelha? Já está 
sabendo disso? 

G: Ai você fala: é, não vou comer.  
P: Tá. Então a sua maior fonte de informação hoje em relação a isso é 

os seus estudos, a sua faculdade. Tá. E a faculdade organiza, assim, palestras 
sobre o benefício da alimentação saudável, nesse sentido ou tá dentro da 
matéria? 

G: É mais voltado pra matéria. 
P: Então, eu queria conversar com você agora sobre café. Tá? Então, 

quando eu falo café, quais são os primeiros pensamentos, sensações e 
imagens que te vem a cabeça? Assim, falei café... você deu um sorrisinho já... 

G: Sou fã. 
P: Você é fã? 
G: Sou muito fã. 
P: Tá, o que te vem na cabeça, assim, o que que você pensa quando 

você pensa em café? 
G: É que, eu não sei, como eu gosto muito de café, pra mim é um 

momento que eu fico tranquila, que eu não penso na faculdade, que eu só foco 
no meu cafezinho. 

P: E o teu cafezinho é um momento de... 
G: De paz. 
P: De break da vida? É isso? De pausa? 
G: Eu e meu café. Tranquila. 
P: Você e seu café, seu café e você. Entendi, o que mais que vem? Vem 

a coisa do sentimento de prazer, de esquecimento dos problemas, a distância, 
assim, né, do dia-a-dia. O que mais que vem? 

G: Huuummm. Não sei. Eu sei que eu tomo muito café.  
P: Tá. E quais os tipos de café que você conhece? Existem tipos de 

café, variedades? 
G: Então, o que eu mais tomo é o café espresso, o café coado, tudo 

puro. Porque eu preciso ficar acordada. 
P: Você não toma adoçante? 
G: Eu não gosto de adoçante. Eu uso bastante açúcar. 
P: Então você coloca o café com açúcar? Espresso? Puro? Sem leite e 

sem nada? 
G: Puro. Sem leite e sem nada. 
P: E, na verdade, ali quando você toma é capsula? Café Espresso na 

cafeteria? 
G: Eu tomo os dois. Ou da capsula mesmo, de máquina, ou o coado. Eu 

prefiro o coado porque ele tem mais cafeína. 
P: Ah, entendi. Verdade. Entendi. Então, você falou que conhece, então, 

café coado, café em capsula. O que que um café tem que ter pra você assim, 
pra ser bom? 
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G: Acho que eu não sei explicar. Acho que é mais um sentimento, sabe? 
Aquele café que você toma e você fala: meu Deus, estou sendo abraçada pelo 
café por dentro. Estou sendo abraçada pelo café. 

P: Entendi. É um aconchego? É um abraço? 
G: É. É tipo um abraço. 
P: Mas, assim, da parte sensorial existe alguma coisa que você, assim, 

entende que tem que ter o café? Que quando não tem você fica um pouco 
desconfiada? Assim, do cheiro, do sabor? Ou não? Café é café, quentinho. E 
tá bom. 

G: É, tem que estar um café bom, né? Não pode estar um café aguado 
e nem nada. 

P: Então não pode ser aguado? 
G: Não. Tem que sentir o gosto do café. 
P: Entendi. Tem que estar ali, forte, é isso? 
G: Eu gosto. 
P: Gosta de café forte. Tá. Existe um café, assim, melhor que o outro? 

Assim, tem um café que esse café é melhor que esse. Existe isso? Existe 
qualidade diferente? 

G: Eu acho que, não que eu conheça muito, né?  
P: E nem precisa conhecer. A gente quer entender justamente o que 

que você conhece. 
G: Mas o que eu falei, eu vejo mais pelo modo do preparo assim. Eu 

tomo mais café coado porque ele fica com mais cafeína. 
P: Cafeína. Você sente que é mais forte? 
G: Ahã. 
P: E a cafeína, na verdade, isso te traz alguma coisa, assim, ser mais 

forte o que que significa assim? Te dá mais aconchego? 
G: Então, eu acho que eu ja tomei tanto café na minha vida que a 

cafeína não faz mais efeito. Mas, eu não sei, eu acho que o gosto fica mais 
natural. 

P: Entendi. Café coado é mais natural. Então, café coado ele é menos 
artificial, ele é mais natural. É isso? 

G: É. 
P: Entendi. Entendi. E tem algum ponto negativo pro consumo do café? 

Tem alguma coisa que você acha ruim? 
G: Eu sei que tem porque eu estudo. Mas falar assim: ah, não, isso aqui 

é ruim. Não. Eu não vejo motivos ruins para tomar café. 
P: Então, assim, não tem nenhuma grande barreira para você pro 

consumo do café? 
G: Pra mim não. 
P: Tá. E que marca de café que você costuma consumir? Ou não lembra 

da marca em si. 
G: Eu lembro, mas eu acho que é Pilão. Eu não sei. 
P: O Pilão é o filtrado? Que você toma? 
G: É. 
P: Isso dentro de casa ou fora de casa? 
G: Dentro de casa. Fora de casa eu não tenho como saber que eu 

compro na cantina. 
P: Ai é o café da cantina. 
G: É o café da cantina. 
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P: Entendi. E ele é bom, ele é ruim? 
G: Tem dias e dias. 
P: Tem dias que é bom e tem dias que é mais ou menos. 
G: Geralmente não é tão bom não. Mas dá pro gasto. 
P: Entendi. E você toma mais em casa ou fora de casa, na cantina? 
G: Eu acho que 50-50 porque eu tomo uma caneca enorme antes de 

sair de casa e no meio da tarde também tomo porque eu estudo o dia inteiro e 
eu começo a morrer. 

P: Entendi. Ai você vai sobrevivendo pelo café. Entendi. E o consumo, 
quem compra dentro de casa é a sua mãe? 

G: É o meu pai. Todas as comidas é só o meu pai. 
P: O seu pai, ele que prepara também o café? Quem que prepara? 
G: Geralmente é ele, mas quando eu acordo muito cedo, sou eu que 

faço. 
P: Qual a quantidade e frequência que você consome de café? 
G: Uma caneca daquelas canecas mesmo de manhã e um copinho de 

200ml a tarde. Bastante. 
P: Mas alí 2 momentos do dia, com certeza tem café. Tá. A gente vai 

fazer um exercício aqui com você, que é um exercício que a gente tem de um 
relógio imaginário. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem um relógio, tá, imaginar que 
é um relogio na verdade de 2 voltas, tá? Então, esse relógio aqui ele tem as 
24h do seu dia. Eu queria entender um pouco da sua rotina e do seu dia-a-dia. 
Então, aqui, ó, é meia noite, 24h, aqui é manhã, aqui é, desculpa, aqui é 
madrugada, aqui é manhã, aqui é tarde, aqui é noite. 

G: Beleza. 
P: Então, vamos começar aqui. Que horas que você acorda? 
G: Geralmente, porque todo dia é diferente. Minha faculdade ela não 

tem um horário muito fixo. 
P: Mas, geralmente, vamos pegar uma média. 
G: Geralmente, umas 7h eu acordo. 
P: Ai 7h, então, você acordou aqui, tá. E que que é a primeira coisa que 

você faz quando você acorda. 
G: Eu vou tomar banho. 
P: Se arruma. Tá bom. 
G: Pra ticamente eu como quando estou indo para a faculdade. Eu levo 

o meu café no meu carro porque eu não tenho tempo para fazer tudo. 
P: Então, na verdade, você aqui você se arruma e você sai de casa que 

horas? 
G: Eu saio as 8h. 
P: Se arruma correndo. Tá. Então aqui você sai e você leva o seu café 

no seu carro. 
G: Levo o café no meu carro. 
P: Ai você come o que no carro? Você come um pão? 
G: Eu como um pão com uma manteiga, geralmente. Ou sucrilhos. 
P: Mas ai no carro? 
G: É. Tudo no carro. 
P: Pão com manteiga. Cereal. E o café. Ai como que você leva esse 

café? 
G: Eu levo na minha caneca porque tem um porta copo lá e ai ele segua 

certinho e ai ele não respinga. 
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P: Entendi, mas é uma caneca, ela é fechada, ela é aberta? 
G: Ela é uma caneca mesmo. 
P: Aberta? 
G: É. 
P: Então você vai tomando na caneca ali no carro, dirigindo. 
G: Na caneca mesmo. 
P: Isso aqui mais ou menos o que, umas 9h, assim? 8h? 
G: Entre 8h e 9h. Porque minha aula começa as 9h. 
P: Então, uma caneca de café. Tá. Ai sua aula começou aqui as 9h, 

certo? Então aqui é a aula. E sua aula vai até... 
G: Até o meio dia. 
P: Até meio dia. Você come alguma coisa aqui ente 9h e meio dia? 
G: Geralmente não. Só quando eu tô com muita, muita fome. 
P: Tá. E o que que você faz aqui? Você almoça em que momento? 
G: Ai da meio dia a 1h eu almoço  
P: Tá. Ai aqui você almoça. E o que que você come?  
G: Ai eu como salada e geralmente aquele peito de frango na chapa. 
P: Tá. Salada com frango. E aí você toma alguma coisa aqui? 
G: Eu levo suco natural de casa. Eu levo uma garrafinha enorme e vou 

tomando durante o dia. 
P: E é natural, o que? Fruta? 
G: É de limão. 
P: Então você toma um suco de limão natural. tá? Ai, depois. 
G: Eu volto pra aula a 1h. Da 1h as 5h. Esse eu como no meio. 
P: Aqui vamos ver o que que você come aqui. Então, da 1h as 5h o que 

que você faz aqui? Você come o que? 
G: Eu como alguma coisa muito muito rápida. Tipo uma barrinha de 

chocolate, sabe? Tipo choquito, como um pedaço de bolo. Umas 3h. 
P: Umas 3h aqui você come alguma coisa doce. É isso, pelo que eu 

entendi? 
G: É. É alguma coisa rápida e pequena. Por que eu tenho muito pouco 

tempo de intervalo. Ai não dá tempo. 
P: Então vou botar: um bolo ou um choquito, né? Que você falou. Ai, as 

17h aqui acaba a aula, certo? Ai você vai pra casa? 
G: Depende. Então. 
P: Vamos pegar uma média ai. 
G: A média. Geralmente, no mundo ideal, eu iria pra casa as 17h. 
P: Ai você come aqui mais ou menos que horas? 
G: Ai eu não como. Eu só vou jantar. 
P: Ai você janta que horas? 
G: Janto entre 8h e 9h. 
P: Aqui você janta em casa? 
G: É. Eu como o que meu pai fizer. 
P: Tá. Normalmente é o que, seu pai que cozinha?  
G: Uhum. 
P: O que que ele faz? 
G: O que que ele não faz? Ele faz tudo. Ele faz peixe, faz carne, faz 

sopa. O que você pedir ele faz. 
P: Nossa. Ele é cozinheiro mesmo, assim? Que legal, heim, ter um pai 

assim. E sua mãe só come? 
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G: Minha mãe só come. Minha mãe só sabe fazer gelo.  
P: Faz gelo e faz compras? Não. Seu pai também faz as compras.  
G: Meu pai também faz as compras. Minha mãe só fica de olho. 
P: É legal, né? Eu também acho justo. Mas assim, normalmente um 

jantar clássico na sua casa tem o que? 
G: Geralmente arroz e alguma carne que ele decidir fazer. 
P: Então, arroz e uma carne. Tá. Ai, aqui você toma algum café? 
G: É. Verdade. Café eu tomo junto com o bolo.  
P: Então, aqui tem um café também. Café mais um bolo. Aqui qual o 

café que você toma? 
G: É o da faculdade. 
P: É o da cantina, né? É o da cantina que é como se fosse um espresso? 
G: Geralmente espresso. 
P: Tá. OK. Ai aqui depois das 5h você toma algum café, alguma coisa? 
G: Não. 
P: Não. Ai você já não toma. Ai você janta e o que que você faz aqui? 
G: Ah, geralmente eu volto a estudar. Daí quando eu não aguento mais 

estudar eu durmo. 
P: Ai você dorme de tanto estudar. 
G: É. 
P: Ai quanto tempo mais ou menos você dorme? Que horas você dorme. 
G: Geralmente eu durmo da 1h30 até as 7h. 
P: Ai o que que você faz aqui? Você fica estudando. 
G: É. 
P: Bacana, Gabi, acho que deu pra ter uma ideia. Então aqui são dois 

cafés. Uma canecona de manhã. 
G: Canecão. 
P: Um canecão. E aqui o café da cantina que é um espresso. certo? 

Maravilha. Então, vamos lá. É, quando a gente faz a sua rotina ai, vamos 
entender se hoje você toma café. Você acha que o café do mercado, hoje, 
evoluiu. Você acha que quando você era criança, até hoje, assim, é o mesmo 
café? 

G: É que eu comecei a tomar café só tem 2 anos. 
P: É recente? 
G: É. E antes eu tomava o café que o meu colégio dava pros estudante 

do terceiro. Então, eu não sabia de onde ele vinha. Ele só aparecia na minha 
frente e ai eu tomava. 

P: Você sabia que era um negócio que os adultos tomavam, ali, e ai 
você tomava? 

G: Dai eu só tomava junto. Ai depois eu comecei a tomar em casa e meu 
pai que sempre compra a mesma marca. Ele é muito... 

P: Com a marca. Com Pilão, que você comentou. 
G: É. Ai. Eu só tomo então... 
P: Entendi. Então você não é muito ligada, assim, no que que aconteceu 

com o seu café? 
G: Não. Não sou tão. 
P: E como que você imagina, assim, que o café vai ser quando os seus 

filhos tiverem a sua idade? Assim, que café que o seu filho vai beber. Você 
acha que é o mesmo que você bebe hoje? Você acha que algum tipo de café 
diferente? 
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G: Eu acho que... Eu não sei. Porque enquanto tem pessoas da minha 
idade que gostam desses cafés meio doidos, sabe. Misturado com um monte 
de coisa, tem a outra parte, que nem eu, que é muito tradicional. Então, eu 
acho que 50-50. Não sei mudaria muito. 

P: Entendi. Então você tá querendo dizer que tem uma parte tradicional 
que é atemporal, não muda tanto. E tem uma parte ai que vai evoluir, mas que 
você também não é tão ambientada. Você prefere o tradicional. 

G: Eu gosto do tradicional. 
P: Tá. Então vamos retomar aqui a questão dos hábitos saudáveis, né? 

Eu vou te falar alguns alimentos e você vai me dizer se você acha saudável ou 
não e por quê? Tá, alguns eu vou perguntar por que. Maçã. Maçã é saudável? 

G: É. 
P: Vinho é saudável? 
G: Dizem que até uma taça é OK. Mas eu não tenho certeza não. 
P: Chá é saudável? 
G: Depende. Aquele chá natural ou é chá de pozinho? 
P: Chá de pozinho é saudável? 
G: Não. 
P: E o natural? 
G: Natural é. 
P: De pozinho não é saudável por que? Mais artificial, é isso? 
G: Tem muito sódio.  
P: Suco de laranja é saudável? 
G: Natural sim. O de caixinha não. 
P: Por que que o de caixinha não é saudável? 
G: Conservantes também. 
P: Água de coco é saudável? Água de coco de caixinha? 
G: Então, eu não sei do que que é a água de coco de caixinha. 
P: Mas você acredita que seja? 
G: Eu acho que deve ter conservante. 
P: Tá. Ser mais artificial. E o café, você acha que o café é saudável? 
G: Eu acho que... 
P: Diga o que você pensa e a percepção. 
G: Depende da quantidade, sabe? Se você toma muito café, faz mal, 

mas se você tomar uma quantidade ok, sabe? Uma moderada por dia eu acho 
que é tranquilo. 

P: Mas é tranquilo, assim, faz bem? Ou é tranquilo? 
G: É uma boa pergunta. Eu acho que até certo ponto faz bem. 
P: Que aspectos que ele tem que faz bem, assim, até um certo ponto? 
G: Eu acho que... Porque geralmente quem toma é porque você está 

cansado. Ai ele ajuda, tipo... 
P: Energia? Então ele traz energia? Então ele faz bem pela energia? 
G: É. Ele aumenta a aceleração cardíaca. Eu sei que ele aumenta 

também efeito diurético, mas... 
P: Então que benefício pra saúde você acha que ele tem, assim. Então 

você falou da energia. Ele é um diurético. 
G: Eu acho que a longo prazo talvez não tenha, mas no momento da 

um help. 
P: Ah, entendi. Então você acha que ele é um negócio, ali, pra no 

momento te ajudar? 
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G: É, mas acho que a longo prazo não. A não ser que você toma muito, 
muito, mas que a longo prazo não tem muito... 

P: Não tem muito benefício, tá. É, você está assim atenta a 
informações? Você comentou... Você já se pegou procurando informações 
sobre saudabilidade do café? Como você falou que você toma, você toma de 
manhã, você já procurou? Alguém já te falou alguma coisa: Ah, café faz isso, 
café faz aquilo. Você lembra, tem alguma coisa no imaginário? 

G: Eu lembro que eu estudei brevemente, mas é que, por causa da 
minha faculdade, sempre relacionado com alguma coisa. Então, a gente 
estudou muito café e hipertensão, sabe? Pra quem tem hipertensão não é legal 
ficar tomando café. Justamente porque aumenta a frequência cardíaca e 
aumenta a pressão. E ai não é bom, mas o café por si só acho que eu nunca... 

P: Nunca se pegou procurando. Tá. Então eu vou fazer o seguinte aqui. 
Eu vou te mostrar algumas figuras e você vai me dizer se faz sentido ou não e 
por que. Tá bom? 

G: OK. 
P: Então vamos lá. O consumo do café contribui para a prática de 

esportes. Faz sentido? Não? É verdadeiro? É falso? 
G: Acho que faz um pouquinho de sentido. 
P: Por quê? 
G: Que nem eu falei, ele aumenta a pressão, então você fica mais 

disposto a fazer esporte.  
P: Tá. Perfeito. O café contém antioxidantes que inibem o risco de 

doenças. 
G: Eu não sei. 
P: Tende a ser verdade? Tende a não ser? 
G: Eu acho que tende a ser verdade porque pelo menos com a 

hipertensão ele piora a hipertensão. Não é que ele causa ela. Estou tendendo 
pra verdade. 

P: O café é um energético natural. 
G: Acho que não. 
P: Por que que você acha que não? 
G: Eu não sei. Eu acho que eu só tenho essa ideia. Eu não sei. 
P: Energético. Você acha que ele é um energético? 
G: É que eu não sei se ele dá energia. Eu acho que só ajuda no fluxo 

do sangue, não sei. 
P: É? Você não vê o café como algo que traz energia? Não tem 

problema, tá? Pode falar o que que você pensa aqui. A gente não tem resposta 
certa. 

G: Eu realmente não sei.  
P: Você acha que não é? E natural também não é uma coisa natural? 
G: Não. Ele é natural.  
P: Tá, então o que te pega mais aqui é o energético? 
G: É. 
P: Pra você ele não é um energético. É isso que você está falando?  
G: É. 
P: Ele é mais uma coisa do prazer, né? 
G: É. É que pra mim ele não ajuda muito pra acordar não. 
P: Mas você acredita que ele possa ser? Pra outras pessoas? 
G: Acho que sim. Pra outras pessoas talvez. 
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P: Tá. Beber café contribui pra saúde do coração. 
G: Isso acho que não. 
P: Tá. O café reduz o risco de doenças como Parkinson e diabetes tipo 

2. 
G: Calma, deixa eu pensar. 
P: Pode pensar, não tem problema não. Temos tempo. 
G: Eu acho que se você toma com pouco açúcar, no diabético pode ser 

oK. Pode reduzir o risco. Reduz o risco. Acho que sim. Acho que sim. Faz 
sentido. 

P: Faz sentido? Tá. O café contribui pra memória e concentração. 
G: Eu acho que sim. Porque como ele dá esse UP, você fica mais.. 

consegue focar melhor. 
P: Tá. O prazer de beber café traz benefícios a saúde. 
G: Sim. Faz. Tudo que você faz com prazer, assim. 
P: É, o prazer, né? Esse é o seu negócio. 
G: É o meu ver. 
P: Eu vou passar aqui e você vai me dizendo... Tem mais um, desculpa 

que eu esqueci, é: o café reduz a cefaleia (dor de cabeça). Faz sentido? 
G: Na verdade eu acho que não. Porque ele é vasodilatador. 
P: Então não. Então, eu vou passando aqui e você vai me dizer qual que 

você acha que mais faz sentido. Pelo que eu entendi é o primeiro que faz mais 
sentido é esse aqui? É isso? o Prazer? 

G: Pessoalmente sim.  
P: Sim tá. Então o primeiro é o prazer de beber café traz benefícios a 

saúde. Certo? Esse é o primeiro. Qual seria o segundo? Eu vou passando aqui 
e você vai me dizendo, tá? Lembra que tem um de dor de cabeça também, ok? 

G: Ok. Calma, eu tenho que colocar... 
P: Você vai me falar qual é o segundo que você mais acredita. Tô 

passando aqui. 
G: O outro eu acho que é o da memória. 
P: Então tá. Então o segundo é o café contribui pra memória e 

concentração. 
G: Sim. 
P: Ai terceiro lugar. Tem aqui do esporte. Tem do antioxidante. Tem do 

energético natural. Coração. Parkinson. E tem o da dor de cabeça. 
G: Ok. Eu acho que o do esporte talvez. 
P: Tá. Então o terceiro é: o consumo do café contribui pra prática de 

esportes e atividade física. 
G: Acho que sim. Gente, que difícil. 
P: É difícil?  
G: Eu achei. 
P: Tá. E qual que é o quarto aqui. A gente tem agora o antioxidante, o 

energético natural, coração e o Parkinson. 
G: Acho que o do parkinson. 
P: Tá. Então quarto é: o café reduz o risco de doenças como o Parkinson 

e diabetes tipo 2. É isso? 
G: Eu acho que sim. 
P: Na verdade não quer dizer que é verdade, tá? Quer dizer que é o que 

você acredita mais ou menos. Uma escala de mais pra menos. Então, esse é 
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o quarto. Ai o quinto poderia ser? Ai tem o coração, tem o energético natural, 
tem o antioxidantes. Qual que é o quinto? E tem a cefaleia. 

G: Eu acho que pode ser o de antioxidante. 
P: Tá. Então o quinto é: o café contém antioxidante que inibe o risco de 

doenças. É isso? 
G: É. Agora tem o cefaleia... 
P: O cefaleia. O energético natural e o saúde do coração. 
G: Ai qual que eu acho desses que eu acho que talvez seja mais 

verdade. Acho que o do energético. 
P: Tá. Então o próximo é: o café é um energético natural. ok. 
G: Ai o do coração e depois o cefaleia. 
P: Ai o próximo é o: beber café contribui para a saúde do coração. E o 

último é: tomar café reduz a cefaleia (dor de cabeça). OK. Perfeito Gabi. Muito 
bem. Chegamos aqui na parte final da nossa conversa. 

G: Achei complicado. 
P: Achou complicado? É porque você está estudante de medicina então 

tem toda uma... né? Pra você é difícil, mas aqui a gente não está dizendo nem 
que é e nem que não é. Fica tranquila.  

G: É só neura mesmo. 
P: Não. Fica tranquila. Vamos lá. Considerando tudo que foi dito, se 

você entendesse que o café tem benefícios para a saúde, você disse que você 
crê mais na parte do prazer, da indulgência do café e tudo mais. Mas se você 
entendesse que o café faz bem pra saúde, você consumiria mais café? 

G: Eu acho que a quantidade que eu bebo tá bom. 
P: Tá bom pra você. 
G: Tá. É o suficiente. 
P: Tá. E se tivesse algum café que tivesse ai um benefício funcional 

mesmo: de melhorar a memória, concentração ou mesmo ajudar a 
performance do esporte. Você consumiria? 

G: Eu acho que eu consumiria mais 
P: Consumiria mais? 
G: Acho que sim. 
P: E você pagaria mais por esse café? 
G: Ah, eu acho que sim. Pelo menos pra minha faculdade eu preciso 

estar acordada e focada. Então, vale a pena. 
P: Então, nisso você vê um valor? 
G: Vejo. 
P: Bacana. Eu acho que terminamos aqui, viu? A gente acho que 

passou por bastante coisa, mas eu te agradeço que foi muito rico. Foi muito 
interessante a sua visão também. Porque você também, de uma certa forma, 
estuda, né? Então foi bastante bacana, assim, te agradeço muito. Desculpa o 
atraso e queria te dar um presente, uma recompensa, queria te dar um 
presente que eu acho que você vai gostar. Porque tem a ver com café. 
Obrigado. 

 
 
 
 
 
 



304 

 

 
 
  



305 

 

APÊNDICE C – PERGUNTAS POR CATEGORIA HBM 
 
De-para Roteiro: Perguntas-chave por categoria 
 
Percepções Individuais 

1. Rotina do jovem e impacto na alimentação  

Bloco 1 

Como é o seu cotidiano atualmente? Fale um pouco sobre sua rotina, 
trabalho, prazeres. 

Me conta do seu dia, seus horários, e pontua pra mim neste relógio 
(Bloco 4, item 4.2) 

 
Bloco 2 
Agora eu vou procurar entender um pouco sobre como você se sente 

em relação a sua saúde. 
Você se sente saudável? Algum problema de curto ou longo prazo que 

lhe preocupa?  
E quanto a seus hábitos alimentares, você os considera hábitos 

saudáveis? 
Você foi criado com uma alimentação saudável? 
Os alimentos que você ingere podem melhorar sua saúde para evitar 

futuros problemas e complicações? Dê exemplos. 
Você já teve algum mal-estar ou doença em função de má alimentação? 
 

2. Influência de alimentos não saudáveis na saúde (ii) 

Sua alimentação lhe preocupa? Se sim, em que sentido? 
Se você tiver uma doença relacionada a sua alimentação, isto poderia 

ter um impacto negativo na sua qualidade de vida? 
Isto poderia levar problemas de longo prazo? 
Então, na sua opinião, qual a relação da alimentação com a saúde? O 

quanto você acha que influencia na sua saúde e bem estar? 
 

3. Percepção dos benefícios do consumo do café (iii) 

Bloco 4 
Quando eu falo “CAFÉ”, quais são os primeiros pensamentos, 

sensações, imagens que vêm à cabeça? 
O que um café tem que ter para você? Quais as razoes/beneficios para 

consumo? (Pedir as 3 razões principais. Explorar as características principais.) 
Existe um café melhor do que a outro? Por quê? O que faz dele melhor?  
E o café? Você acha que o café é saudável? Porque? (listar as razões) 
Que aspectos que ele tem que o faz percebe-lo desta forma? 
Quais benefícios para saúde você acha que o café tem? Porque? 
Vou ler uma lista de benefícios relativo ao café e quero que me diga se 

é verdadeiro ou falso e porque 
 
 

4. Barreiras para aumentar o consumo do café (iv) 
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Existes barreiras ou pontos negativos para o seu consumo? 
O preparo é complicado? 
 
Fatores modificadores 
 

5. Perfil demográfico, social e cultural 

Como é a sua família? Quem mora com você? O que cada um faz?  
Quantos anos têm?  
Você estuda? Trabalha? Onde? 
Quais são os seus sonhos e planos para o futuro? 
 

6. Estímulos externos para consumo do café (v) 

Na sua rotina, quais veículos de comunicação você costuma 
acompanhar? Em quais momentos do dia?  

Utiliza alguma rede social? Quais? Frequência?  
Você já leu ou obteve alguma informação sobre alimentação ser 

importante para reduzir o risco de doenças? 
Se sim, qual a fonte de informação? (Rede social, livros, amigos, 

professores, pais, etc)  
Sua universidade organiza palestras sobre os benefícios de uma 

alimentação saudável?  
Algum outro ponto de contato com informações que você considera 

interessante? 
 

7. Orientação geral para hábitos saudáveis 

Você está constantemente atento sobre estas informações de alimentos 
saudáveis e seus benefícios? 

Você está atento ou tem interesse sobre informações relativas a 
saudabilidade do café e seus benefícios? 

 
8. Potencial aumento de consumo e disposição a pagar 

E se você soubesse que café possui benefícios para a saúde?  
Isto aumentaria o seu consumo? 
Você pagaria mais pelo café? 
Quais dos benefícios que vimos te faria aumentar o consumo de café? 
E qual deles faria você pagar mais pelo café que consome? 
(Fazer Ranking dos benefícios considerando: relevância e 

credibilidade.) 
 


