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HÁBITOS CULTURAIS E CONSUMO DE CAIPIRINHA: 
MOTIVAÇÕES DO CLIENTE LEAL1 

 
Guilherme Fogliarini da ROCHA2 

Caroline De Franceschi BRUM3 
Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, RS 

 

RESUMO  
 
O presente trabalho propõe-se analisar os hábitos culturais e o consumo de caipirinha por 
clientes leais do sexo masculino, com idades entre 25 até 45 anos, realizado no restaurante 
Espetiño, localizado na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. No referencial teórico 
foram abordados alguns aspectos históricos e conceitos teóricos para o desenvolvimento deste 
estudo, como o surgimento da caipirinha, o consumo de bebida alcoólica no Brasil e o ato de 
comemorar associado ao beber. Os métodos utilizados para realizar o estudo foram a 
observação participante e a entrevista em profundidade. Desta forma, foi possível constatar 
que os clientes escolhidos para análise tinham motivações similares para consumir caipirinhas 
e para todos os entrevistados o ato de beber está atrelado a sentimentos como alegria, prazer e 
satisfação. Assim sendo, foi possível concluir que existe um código cultural para a caipirinha 
no Brasil e este está atrelado aos ritos de celebração que envolvem o consumo da bebida e o 
meio que envolve o seu consumidor. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hábitos Culturais; Consumo; Caipirinha; Cliente Leal; Espetiño. 
 
 
ABSTRACT  
 
This research is a study on the cultural habits and the consumption of caipirinha by loyal male 
clients,  aged 25 to 45, realized in the restaurant Espetiño, located at Santa Maria, Rio Grande 
do Sul. In theoretical referencial some historical aspects and theoretical concepts have been 
made, for example about the introduction of caipirinha, consumption of alcoholic drinks in 
Brazil and the act celebrate associated to drink. The used method was the participant 
observation and depth interviews. In this way, it is possible verify that the chosen customers 
for analysis had similar motivations for consumption caipirinhas and for all, drink is related to 
happiness, pleasure and satisfaction. Therefore, it was possible to complete that there was a 
culture code for caipirinha in Brazil and is related to rituals of celebration that involve their 
consumption and the matter that encloses your customer. 
 
KEYWORDS: Cultural Habits; Consumption; Caipirinha; Loyal Clients; Espetiño. 
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mail: carolineculturabrasil@gmail.com 
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INTRODUÇÃO 
 

O famoso happy hour da sexta-feira é o momento ideal para identificarmos qual é a 

bebida alcoólica mais consumida no Brasil. A cerveja gelada, é a bebida que tem preferência 

nacional e ocupa o topo dessa lista, segundo levantamento feito pela Secretaria Nacional 

Antidrogas (SENAD) em parceria com a UNIFESP4. Já a tradicional cachaça brasileira é o 

destilado com maior consumo no país, sendo utilizada para produção de drinks, nas cozinhas 

na elaboração de pratos e consumida na forma de shot pelos seus apreciadores. 

Hoje, a cachaça é a terceira bebida destilada mais consumida no mundo e a primeira 

no Brasil5. Segundo o Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Aguardente de Cana, 

Caninha ou Cachaça (PBDAC), a produção é em torno de 1,3 bilhão de litros por ano, 

entretando apenas de 1% a 2% segue para exportação. Ou seja, o brasileiro consome quase 

toda a sua produção anual de cachaça. Outro fator que colabora para o aumento de consumo 

da bebida, são as estratégias de marketing6 utilizadas pelas marcas de cachaças, que em boa 

parte se dá pelo consumo de drinks como a caipirinha. 

A caipirinha é uma bebida nascida7 das mãos dos escravos por volta do século XVI, 

seu consumo era corriqueiro nas confraternizações das classes mais baixas da população 

colonial e principalmente nas festividades dos escravos. Assim como a cachaça, a caipirinha 

também foi aceita e introduzida enquanto hábito em diversas regiões do país. Segundo a 

definição presente no Decreto8 n° 4.800, de 2003, é uma “bebida típica brasileira, com 

graduação alcoólica de quinze a trinta e seis por cento em volume, a vinte graus Celsius, 

batida exclusivamente com cachaça, acrescida de limão e açúcar”, o decreto sancionado pela 

presidência da República serve para manter a receita original intacta e definir a caipirinha 

como bebida nacional.  

A partir disso, da importância do consumo da cachaça e particularmente da caipirinha 

no Brasil, observou-se que o estado do Rio Grande do Sul é um forte produtor de cachaça no 

                                                 
4 Disponível em: <https://www.papodebar.com/esta-comprovado-cerveja-e-a-bebida-mais-consumida-no-
brasil/>  Acesso em 21/05/2016. 
5 Disponível em:  < http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de- 
acucar/arvore/CONT000fiog1ob502wyiv80z4s473agi63ul.htm l >  Acesso em 21/05/2016. 
6 Disponível em: < http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ainda-nao-conhece-a-leblon-os-estrangeiros-
ja,21221 > Acesso em 31/05/2016. 
7 Disponível em: < http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista-textos-do-brasil/portugues/revista13-
mat19.pdf > Acesso em 18/05/2016. 
8 Disponível em: < http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista-textos-do-brasil/portugues/revista13-
mat19.pdf >  Acesso em 18/05/2016. 
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cenário nacional, sendo o terceiro maior9 em número de marcas de cachaça, são 343 marcas 

diferentes produzidas no estado, ficando atrás apenas dos estados de Minas Gerais em 

primeiro e São Paulo em segundo.  

Já no cenário local, constatou-se por meio de observação participante do pesquisador 

que o consumo de drinks, e particularmente da caipirinha em festas de formaturas e 

casamentos realizados pela empresa Santo Bar, a qual o pesquisador é proprietário, é elevado, 

podendo chegar ao consumo de uma garrafa de 1 litro de cachaça a cada dez convidados. 

A empresa Santo Bar iniciou suas atividades na cidade de Santa Maria em março de 

2012, com a proposta de trazer para a cidade as principais referências no mundo da 

coquetelaria consumido nos grandes centros. O objetivo da empresa é trazer comodidade e 

praticidade aos seus clientes, com uma estrutura completa de bar que pode ser montada em 

qualquer evento, além da construção da carta de drinks junto ao cliente. 

Atualmente a marca Santo Bar trabalha em parceria com o restaurante Espetiño no 

formato de Co-Branding, que segundo Antônio Godinho10 (2015) permite a maior penetração 

de mercado, onde duas ou mais marcas podem investir menos recursos e compartilhar 

conhecimentos sobre determinados produtos ou serviços, e assim, gerar mais valor para as 

partes envolvidas. Um dos fatores fundamentais para o sucesso do Co-Branding é que este 

modelo de negócio permite que as marcas compartilhem cartas de clientes, assim como suas 

experiências, aliando as forças de cada organização.   

O restaurante Espetiño iniciou suas atividades no mês de março do ano de 2014 e tem 

como propósito servir diversos sabores de espetinhos, também tem em seu cardápio oito tipos 

de sobremesa e seis tipos de chopp, sendo cinco artesanais e um industrial de escala nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Disponível em < http://www.sebraemercados.com.br/cachaca-brasileira-os-numeros-de-um-mercado-em-
expansao/ > Acesso em 31/05/2016. 
10 Disponível em < 
http://www.portalwebmarketing.com/Marketing/CoBrandingCooperarparacompetir/tabid/288/Default.aspx > 
acesso em 21/05/2016. 
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Figura 1- Entrada do restaurante                      Figura 2- Marca do restaurante 

           
Fonte: Facebook do Espetiño11 

 

Um dos diferenciais do restaurante é o cardápio de drinks e caipirinhas em conjunto 

com a marca Santo Bar. A parceria iniciou em outubro de 2014 com o propósito de inserir o 

serviço de atendimento de bar especializado para os clientes do restaurante, dispondo de uma 

carta de drinks com mais de 20 opções. A parceria proporciona aos clientes encontrar em um 

mesmo ambiente espetinhos de qualidade e drinks bem elaborados, pois para a parceria dar 

certo a ligação central para as marcas é o consumidor, que para Limeira (2009) os 

consumidores ou clientes também podem ser definidos como usuários, portanto, são as 

pessoas que utilizam os benefícios de determinado produto. 

Segundo Samara e Morsch (2005), para compreender esses consumidores é necessário 

ter maior conhecimento sobre determinados fatores, como o que leva o consumidor a definir o 

ato de compra. Sendo assim, é relevante partir do pressuposto que cada indivíduo é único e 

suas motivações podem ser as mais variadas possíveis.  

De acordo com este cenário, definiu-se como problema de pesquisa deste trabalho a 

questão: qual a motivação de consumo declarada pelos clientes leais do sexo masculino 

quando consomem caipirinha no restaurante Espetiño? A partir disso, definiu-se como 

objetivo geral compreender a motivação de consumo declarada pelos clientes leais do sexo 

masculino quando consomem caipirinhas no restaurante Espetiño. Os objetivos específicos 

foram: a) analisar o contexto do consumo no restaurante Espetiño; b) descobrir a motivação 

declarada do consumo. 

 

 

 
                                                 
11 Disponível em < http://www.facebook.com/espetino > Acesso em 21/05/2016. 
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COMEMORAR E BEBER 

Para entender a ligação entre comemorar algo e beber, precisa-se partir do princípio de 

que todos os atos do dia a dia são pequenos rituais. A teoria da ritualização é explicada por 

Matta (1997, p.73) “os ritos seriam momentos especiais construídos pela sociedade. São 

situações que surgem sob a égide e o controle do sistema social, sendo por ele programadas.” 

Beber em ocasiões festivas é um dos ritos mais propagados em todo o mundo, seja para 

comemorar conquistas, relacionamentos, oportunidades e ascensão profissional. Segundo 

Matta (1997) os ritos podem ser adjetivados de diversas formas: 
De fato, temos rituais “sagrados”, “populares”, “econômicos”, “de 
parentesco”, ‘políticos”, “seculares”, “formais e informais”, “esportivos”, 
“acadêmicos”, “civis”, “militares”, “femininos” e “masculinos”, “de 
passagem”, “de interação”, “de segregação e agregação”, “financeiros”, 
“mágicos e míticos”, “científicos”, “de expiação”, “de aflição” etc., uma lista 
que poderia ser interminável. (MATTA, 1997, p.73). 
 

Os ritos que envolvem bebida e o indivíduo estão atrelados na maneira como se vive 

em cada cultura. Para determinados povos a ligação com a bebida é de forma festiva e esse 

momento é composto por risadas e boas lembranças, assim o ritual acaba enaltecendo 

momentos e dando-lhes potencial de ícone na vida de cada ser humano como é apresentado na 

ideia de Matta (1997): 

Minha posição é a de que o rito, como o mito, consegue colocar em close-    
up as coisas do mundo social. Um dedo é apenas um dedo integrado a uma 
mão, e essa mão a um braço, e esse braço a um corpo. Mas no momento em 
que se coloca no dedo um anel que marcará o status matrimonial de uma 
pessoa, esse dedo muda de posição. Continua a ser um dedo, mas é ao 
mesmo tempo muito mais do que isso. De fato, esse dedo é agora algo que 
pode ser destotalizado e visto como algo independente, associado a um anel 
e a uma posição social.  (MATTA, 1997, p.78). 
 

Independente da posição social, o ato de ingerir álcool é associado as comemorações 

sociais, pois, a bebida possui um valor simbólico, que de modo geral não é o valor pago por 

ela no momento da compra, e sim, o que ela proporciona a quem a consome. A bebida é 

utilizada nos momentos festivos e também muitas vezes em momentos tristes, sendo o ponto 

de fuga para a realidade, sendo assim é complexo entender a motivação, que pode ser única e 

específica para cada indivíduo, que para Custódio12 (2009) as motivações do consumo da 

bebida alcóolica é entendida como: 

O consumo do álcool integra o processo de socialização e parece ser aceito 
como componente integrante da convivência entre amigos. Assim o 
comportamento de beber faz parte de um conjunto de estratégias que o 

                                                 
12 Disponível em < http://revistainterdisciplinar.uninovafapi.edu.br/index.php/revinter/article/view/16/pdf_8 >  
Acesso em  31/05/2016. 
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ambiente cria para facilitar a convivência entre as pessoas, pois a função do 
álcool é atuar como agente socializador, confirmando a relação que há entre 
o consumo de álcool e a sociabilidade. (CUSTÓDIO, 2009). 
 

Tendo inúmeras possibilidades de motivação declarada para o consumo de bebidas 

alcóolicas, é importante compreender o que é a motivação declarada para a realização deste 

trabalho. De acordo com Karsaklian (2000, p.102), ”o ato de compra não surge do nada. Seu 

ponto de partida é a motivação, que vai conduzir uma necessidade, a qual, por sua vez, 

despertará um desejo [...]”. É possível compreender que o desejo aliado à necessidade serão 

os fatores decisivos para o consumo. 

 

CONSUMO DE BEBIDA ALCÓOLICA NO BRASIL 

O brasileiro é um povo que geralmente tem o hábito de comemorar e beber, e com 

isso, alguns fatores contribuem para o aumento do consumo de bebidas alcóolicas no país. De 

acordo com Ronaldo Laranjeira13, os motivos do aumento no consumo de álcool podem ser 

relacionados à melhora da economia no país e ao aumento da renda per capta que facilitam o 

comércio como um todo. Sendo assim, um dos beneficiados é o comércio de bebidas, que faz 

com que a indústria de bebidas alcóolicas se mantenha ecômicamente ativa. O número de 

brasileiros que ingerem bebida alcoólica frequentemente (uma vez por semana ou mais) 

aumentou 20% nos últimos seis anos – subiu de 45% para 54% entre bebedores. Os dados 

fazem parte da segunda edição do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad)14.  

 Na medida em que o consumo aumenta e a forma como o indivíduo se relaciona com o 

álcool é alterada, fazendo com que o líquido tenha maior importância no seu dia-a-dia, o 

comportamento social é alvo de estudos para compreender os fatores decisivos do consumo.  

 Rapaille (2007) faz um comparativo entre as culturas americana e francesa sobre o ato 

de se relacionar com as bebidas alcoólicas: os norte americanos, que são conhecidos pela sua 

cultura de moderação, proíbem o consumo de bebidas alcóolicas para menores de 21 anos. Já 

os franceses são mais despojados; mesmo que não permitam que os filhos façam ingestão de 

grandes quantidades, desde cedo tem contato com bebidas alcóolicas, especialmente o vinho, 

e desde pequenos são ensinados a degustar e que o vinha realça o sabor dos alimentos. Sendo 

assim o francês tem menor curiosidade com a bebida. Já os norte americanos ensinam seus 

filhos que o álcool é um intoxicante que pode levar ao comportamento irresponsável.  O 

                                                 
13 Disponível em < http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/1477-consumo-frequente-de-
bebida-alcoolica-aumenta-no-brasil-.html >. Acesso em 21/05/2016. 
14 Disponível em < http://veja.abril.com.br/saude/consumo-frequente-de-alcool-cresceu-20-nos-ultimos-seis-
anos/ >. Acesso em 21/05/2016. 
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americano é repreendido durante jovem e muitos aguardam ansiosamente alcançar a idade 

limite para poder consumir bebidas alcóolicas ou tem o primeiro contato na idade da rebeldia, 

sendo assim o relacionamento que o americano tem com o álcool é de beber para se 

embriagar, “sair para ficar bêbado”.  

O autor mostra em seu estudo como o contato com a bebida e a criação cultural pode 

interferir no processo de consumo e no propósito de beber, sendo assim, para o presente 

estudo é relevante saber qual é a ligação histórica e cultural que o brasileiro tem com a 

cachaça e também com o consumo da caipirinha. 

  
CACHAÇA E CAIPIRINHA: A HISTÓRIA NO BRASIL 

O brasileiro adquiriu o hábito de consumir a cachaça e posteriormente a caipirinha, 

sendo estas iguarias ligadas ao rico contexto nacional da gastronomia e do consumo de 

bebidas alcóolicas, produtos que são cheios de conotações e atributos, que impulsionam a 

economia do país desde seu descobrimento até os dias de hoje. O ato de beber a cachaça pura 

ou misturada na forma de caipirinha é um dos hábitos apontados como tipicamente brasileiro 

segundo o especialista Ricardo Luiz de Souza15, Doutor em História pela UFMG. O 

relacionamento bem sucedido entre esses três produtos – cachaça, limão e açúcar, gerou 

inúmeros fãs.  

Segundo SOUZA (s/d)16 a cachaça ou pinga surgiu no início do século XVI, sua 

história começa quando os portugueses trouxeram da Ilha da Madeira a cana-de-açúcar e as 

técnicas de destilação. Uma das teorias do surgimento da cachaça afirma que, certa vez, os 

escravos misturaram um melaço velho e fermentado com um melaço fabricado no dia 

seguinte. Nessa mistura, acabaram fazendo com que o álcool presente no melaço velho 

evaporasse e formasse gotículas no teto do engenho. Na medida em que o líquido pingava em 

suas cabeças e iam até a direção da boca, os escravos experimentavam a bebida que teria o 

nome de “pinga”. Nessa mesma situação, a cachaça que pingava do teto acertava em cheio os 

ferimentos que os escravos tinham nas costas, por conta das punições físicas que sofriam. O 

ardor causado pelo contato dos ferimentos com a cachaça teria dado o nome de “aguardente” 

para esse mesmo derivado da cana de açúcar. Essa seria a explicação para o descobrimento 

dessa bebida tipicamente brasileira. A nomenclatura “aguardente” é controversa, pois, a 

bebida produzida pelos alquimistas europeus no século XII era chamada de aqua ardens, 

                                                 
15 Disponível em < http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista-textos-do-brasil/portugues/revista13-
mat19.pdf.  Acesso em 18/05/2016 >. Acesso em 05/05/2016. 
16 Disponível em < http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista-textos-do-brasil/portugues/revista13-
mat19.pdf.  Acesso em 18/05/2016 >. Acesso em 05/05/2016. 
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sendo assim, este é mais um dos mistérios que envolvem o surgimento da cachaça, se é um 

produto nacional ou uma cópia de algum outro destilado mais antigo.  

A caipirinha teve o seu início atribuída à curiosidade dos escravos, estes que eram 

grandes criadores e experimentadores da culinária brasileira, resolveram misturar a cachaça 

com sucos de frutas. O limão não era utilizado pela elite branca, sendo assim, de uso 

exclusivo dos escravos, a bebida tornou-se completa quando adicionou açúcar, isso fez com 

que ficasse mais agradável ao paladar. Para SOUZA (s/d) a origem do termo “caipirinha” 

permanece, todavia, obscura, uma vez que não há nenhuma ligação histórica entre seu 

consumo e a figura do caipira, habitante do interior brasileiro, tradicionalmente associado às 

regiões de Minas e São Paulo.  

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, optou-se pela pesquisa qualitativa, pois se 

baseia na qualificação dos dados coletados, durante a análise do problema. Já o estudo 

exploratório é uma fase da pesquisa na qual tem como objetivo fazer o levantamento 

bibliográfico para sustentar as teorias e levantar informações sobre o objeto de estudo. Para 

obter os resultados desejados é necessário adequar o método de pesquisa que melhor se adapte 

estudo proposto, então, para o presente trabalho, optou-se pelo método monográfico ou estudo 

de caso que consiste entender fatos sociais mediante analise de casos isolados. Michel (2005, 

p.55) caracteriza esse método como  

um estudo aprofundado, qualitativo, no qual se procura reunir o maior 
número de informações, utilizando-se variadas técnicas de coletas de 
dados, com o objetivo de apreender todas as variáveis da unidade 
analisada e concluir, indutivamente, sobre as questões propostas na 
escolha da unidade de análise. Sua vantagem está na possibilidade de 
penetração na realidade social, o que não é conseguido no estudo 
quantitativo. (MICHEL, 2005 p.55). 

Dentro das técnicas de coleta de dados, a observação participante é definida por 

Michel (2005) como aquela na qual o pesquisador incorpora-se ao grupo a ser estudado. A 

pesquisa foi realizada em um ambiente tipicamente gaúcho com a finalidade de compreender 

as motivações de consumo da caipirinha que é uma bebida tipicamente brasileira. A coleta de 

dados foi feita por meio de entrevista em profundidade, que para Michel (2005), são mais 

adequadas onde há pouco conhecimento sobre o fenômeno estudado ou onde percepções 

detalhadas são necessárias a partir de pontos de vistas individuais.  
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Para os critérios de seleção de amostra, o investigador estabeleceu um fio condutor 

lógico e racional que guiou todo o processo de recolha de dados. Foram extraídos dados de 

homens, com a faixa etária de 25 até 45 anos, que tenham como costume consumir caipirinhas 

no restaurante Espetiño no mínimo uma vez por semana.  

A observação participante teve início no dia 25 de julho de 2016 e término no dia 31 

de julho de 2016, com o objetivo de anotar informações relevantes sobre o grupo a ser 

estudado, tentar compreender desde o primeiro contato com o grupo quais são as suas 

particularidades, e a forma como consomem a caipirinha.  

Já as entrevistas em profundidade foram realizadas do dia 22 de maio de 2017 até o 

dia 31 de maio de 2017, para coletar as informações de quais são as motivações declaradas de 

fato por cada indivíduo no momento de consumo da caipirinha. Para isso, foram feitas as oito 

perguntas a seguir: 1) Quando foi a primeira vez que você bebeu bebida alcoólica? Idade que 

tinha? Qual era a ocasião? E qual era a bebida? 2) O consumo de bebidas alcoólicas era visto 

de que forma pelos integrantes da sua família? 3) Em quais situações você costuma fazer uso 

de bebidas alcoólicas? 4) Qual o primeiro sentimento que você liga ao ato de beber? Alegria, 

tristeza, ansiedade, dor... 5) Você lembra qual a primeira vez que bebeu caipirinha? 6) 

Quando você pensa em caipirinha, qual a primeira imagem que lhe vem à cabeça? 7) 

Identifique os principais motivos para beber caipirinha no restaurante Espetiño. 8) Você 

costuma consumir caipirinhas nos outros lugares que frequenta? 

A amostra foi não-probabilística por conveniência, ou seja, amostragens em que há 

uma escolha deliberada dos elementos da amostra por parte do pesquisador. Assim foi 

realizada a pesquisa para compreender as motivações declaradas de consumo da caipirinha no 

restaurante Espetiño pelo pesquisador. 

 

ANÁLISE  

 

A observação participante foi realizada nos dias 25 a 31 de julho de 2016, com o 

objetivo de compreender as características do grupo preestabelecido para análise. No primeiro 

grupo observado havia dois clientes que se enquadraram na categoria de clientes leais, a mesa 

estava composta por oito pessoas. O denominado cliente A1 solicitou uma caipirinha 

tradicional de limão e sua namorada uma caipirinha de morango. Na mesma mesa, o cliente 

A2 pediu uma caipirinha tradicional e os seus amigos também pediram caipirinhas de abacaxi 

e limão. Os outros três integrantes da mesa optaram por consumir cerveja. Era visível a 
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satisfação que o casal demonstrava, em uma espécie de ritual, as caipirinhas foram 

consumidas lentamente entre risos e olhares. O cliente A2 recebeu sua caipirinha e propôs um 

brinde, ato este consumado antes de degustar a sua bebida. Os dois clientes A1 e A2 tiveram 

fundamental influência no consumo dos demais integrantes da mesa, seus hábitos de consumo 

e gosto pessoal  foram o fator decisivo para que os integrantes da mesa consumissem durante 

a noite o total de dezesseis caipirinhas no período em que estiveram no restaurante. 

 

ENTREVISTA CLIENTE A1 

1 Foi em uma festa antes de entrar na faculdade, eu já havia passado no vestibular e ainda 
não tinha experimentado bebidas alcoólicas. Eu tinha 17 anos. Nesta festa tinha muita 
cerveja, mas eu acabei tomando vodka com refrigerante e suco, lembro que era 
docinho, depois acabei passando mal. 

2 O consumo era muito pequeno na minha família, era exclusivo dos adultos, meu pai e 
meus tios tomavam cerveja apenas nos domingos, quando tinha reunião da família. Não 
lembro de ter tido conversas com meus pais sobre quando começar a beber, comecei 
quando surgiu a oportunidade e a vontade, mas sempre sem exageros. 

3 Eu costumo beber umas três vezes por semana, normalmente no meio da semana, tem 
reunião com os amigos em casa, ou saímos para jantar. Já nos finais de semana é mais 
comum o consumo, nos jantares no sábado e nos almoços nos domingos. Normalmente 
é quando estou com os amigos, minha namorada não gosta de cerveja, aí nosso 
consumo acaba sendo de drinks e vinhos.  

4 Alegria, não conseguiria beber com algum outro tipo de sentimento. Se eu estiver triste 
ou preocupado com algo, tenho que resolver os problemas primeiro, para depois 
desfrutar de alguma bebida que eu goste.  

5 No inicio da faculdade, o pessoal normalmente não tinha muito dinheiro, então 
comprávamos vodka ou cachaça barata, sempre alguém tinha um pé de limão em casa. 
A mistura estava pronta.  

6 A primeira coisa que me vem é a cachaça, gosto muito da cachaça bem elaborada. A 
caipirinha é um símbolo nacional, é festa e alegria. 

7 Lá tem a melhor caipirinha da cidade, sempre quando pensamos em ir lá, já sabemos 
que vamos tomar várias caipirinhas. Há um padrão, o meu drink vem sempre muito 
bom. O local também é propício para o consumo, os garçons são atenciosos e a 
caipirinha não demora para chegar na mesa. 

8 Dou uma chance para os outros lugares que vou, mas na maioria das vezes é 
decepcionante, consigo lembrar apenas de um lugar em Santa Maria, fora o Espetiño, 
onde a caipirinha é boa. Mas o melhor lugar para tomar caipirinhas é o Espetiño. 

 

ENTREVISTA CLIENTE A2 

1 Foi em uma festa, saí com os meus amigos sem avisar a minha mãe. Eu tinha 16 anos, 
era meio rebelde, tomei umas cervejas, no inicio não gostei do gosto, era amargo, mas 
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como todo mundo bebia, eu não queria ser diferente. Acabei passando mal e me 
levaram pra casa. No outro dia a bronca da minha mãe foi grande.  

2 O consumo era bem pequeno em casa, a mãe nunca bebeu, meu pai só comprava 
cerveja para os finais de semana quando tinha algum churrasco em casa. O consumo 
sempre foi bem comedido. 

3 Eu adoro sair com os meus amigos, tomar espumante, caipirinhas, sempre que saímos 
para jantar fora bebemos algo diferente. As vezes nas sextas no final do expediente no 
salão abrimos um espumante para brindar. Os sábados são dias mais corridos no 
trabalho, mas como é final de semana, sempre tem um espumante para encerrar com 
chave de ouro.  

4 Alegria, vitória, conquistas, sempre coisas positivas, ninguém merece beber triste. 

5 Não lembro ao certo, mas acho que foi na casa de uns amigos. De uns anos pra cá que 
passei a tomar mais caipirinhas. 

6 Espetiño, é o único lugar que costumo ir para tomar caipirinha, tanto que vou no 
mínimo uma vez por semana.  

7 A qualidade da caipirinha e dos drinks feitos lá, tudo é muito bom, o barman é muito 
profissional, o único porem é por parte da cozinha, os pratos as vezes demoram para 
chegar na mesa e já ocorreu de vir pedidos trocados. Mas as caipirinhas salvam a noite.  

8 Não consumo mais, na maioria dos lugares não tem um barman, quem faz o drink é o 
garçom, aí um drink vem bom, o outro com muito açúcar, na maioria dos lugares as 
bebidas são muito fortes, sem cuidado no preparo. 

 

Outra mesa observada era composta por dois jovens que se enquadram na categoria de 

clientes leais, os dois clientes não pediram o cardápio, pediram suas caipirinhas como de 

habitual consumo no restaurante, o primeiro B1 pediu sua caipirinha sem as cascas do limão, 

já o cliente B2 pediu uma caipirinha tradicional de limão. No dia em que a observação foi 

realizada os dois clientes falaram sobre negócios e consumiram suas bebidas de forma rápida, 

com o semblante fechado. Não demoraram a pedir outra rodada das mesmas bebidas, esta 

rodada de drinks  foi consumida de forma mais lenta que a primeira, os clientes já estavam 

mais relaxados e sorridentes. Os dois clientes tomaram o total de oito caipirinhas durante a 

noite. 

 

ENTREVISTA CLIENTE B1 

1 Eu tinha 14 anos e o meu primo tinha 15, nós fomos com os nossos pais acampar e 
pescar, teve um dia que ficamos o dia todo no acampamento, não quiseram nos levar no 
barco para pescar, lembro que nesse dia tomamos umas quatro latas de cerveja, ficamos 
bêbados e dormimos. 

2 Era bem comum na minha casa, meu pai sempre tomou sua cerveja, na quarta-feira 
sempre era dia de olhar futebol em casa. O consumo era exclusivo dos adultos, lembro 
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que eu queria ter logo dezoito anos para poder beber e ter carteira para dirigir. Nos 
finais de semana sempre tinha festa em casa ou na casa de alguém da família, claro, 
sempre com muita cerveja.  

3 Costumo sair durante a semana com a minha namorada ou com os meus primos, as 
vezes saímos todos juntos, a mesa fica cheia de amigos. As vezes vou nas festas, nas 
boates aqui em Santa. É normal quando saio na noite tomar cerveja.   

4 Quase sempre bebo para comemorar algo, seja um bom negócio, seja para rever os 
amigos ou com a namorada, mas algumas vezes depois de um dia cheio, quero tomar 
uma cerveja ou uma caipirinha para relaxar e conseguir dormir bem. 

5 Não lembro, sempre achei que caipirinha era bebida de mulher, fui criado vendo meus 
pais e os mais velhos tomarem cerveja, mas, de alguns anos pra cá passei a tomar 
caipirinhas e vi que gosto muito de caipirinha, sendo que hoje quando saio para jantar 
ou qualquer outra ocasião sempre inicio a noite com uma caipirinha. 

6 A caipirinha feita do jeito que eu gosto no restaurante Espetiño, sem casca, nem forte, 
nem fraca. É muito boa!  

7 A caipirinha lá é sempre muito boa, vem sempre do mesmo jeito, quando chego lá na 
maioria das vezes, a primeira coisa é pedir uma caipirinha do jeito que eu gosto, depois 
vou pensar no que comer. 

8 Eu tento, mas na maioria das vezes tomo apenas uma, pois na maioria dos lugares não 
há um padrão. E tem alguns lugares onde eu já sei que a caipirinha não é boa, acabo 
tomando cerveja ou chopp. 

 

ENTREVISTA CLIENTE B2 

1 Eu tinha 15 anos, tinha uma festa na casa do meu primo, havia muita bebida, lembro 
que eu e meus primos pegamos uma garrafa de vinho e um copo plástico, fomos beber 
em um campo de futebol que tinha perto da casa do meu primo. Quando voltamos para 
a festa com a boca roxa de vinho fomos xingados, lembro que naquela noite em casa 
quase apanhei do meu pai.  

2 Na nossa família era muito normal o consumo, como a família é grande sempre tem 
alguma comemoração. Lembro que eu não podia beber antes de completar dezoito 
anos, mas acabava que eu e meus primos apenas não bebíamos na presença dos nossos 
pais, quando nós tínhamos quinze ou dezesseis anos, reuníamos os primos e 
comprávamos algo para beber juntos. 

3 Sempre quando saio para jantar, comemorar algo, nos finais de semana sempre tem 
churrasco em casa ou na casa de algum amigo ou familiar. 

4 Sem dúvidas é a alegria, estar junto com os amigos. Não consigo pensar em beber sem 
este sentido. 

5 Acho que foi em uma das vezes que nos reunimos entre os primos para beber, eu devia 
ter uns dezesseis anos, lembro que fizemos um monte de caipira em uma garrafa 
térmica e fomos beber na praça do Brahma.  

6 Acho que é a amizade que tenho com o meu primo, sempre que saímos para jantar 
tomamos várias caipirinhas. 
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7 É o único lugar de Santa Maria que gosto da caipirinha, realmente é muito boa, não 

entendo como os outros lugares não conseguem fazer algo parecido. No meu ver o 
profissionalismo faz com que a caipirinha do Espetiño seja diferente, não lembro de 
outro lugar que tenha uma pessoa apenas para fazer os drinks, nos outros lugares  a 
mesma pessoa que te serve, tira o teu pedido faz a tua caipirinha. Realmente o 
diferencial deve ser  o profissionalismo.    

8 Não, na maioria dos lugares não há padrão. 

 

Em outra mesa, o cliente C1 chegou às 19:30, pediu uma caipirinha de morango bem 

forte, enquanto esperava duas amigas chegarem ao restaurante. Quando elas chegaram, pediu 

para o garçom anotar uma rodada de caipirinhas em sua comanda, ambas escolheram de 

limão, já o cliente C1 continuou a tomar caipirinha de morango, repetindo o pedido para ser 

bem forte. Ao receber os drinks na mesa o cliente C1 propôs um brinde, as caipirinhas foram 

consumidas enquanto conversavam e riam. No total os clientes dessa mesa pediram treze 

caipirinhas durante a noite, os clientes saíram do restaurante às 22:45. 

 

ENTREVISTA CLIENTE C1 

1 Eu tinha 17 anos, tinha passado na faculdade, estava muito feliz, fui com algumas 
amigas para a festa dos aprovados no vestibular da federal, acabei tomando uma bebida 
doce, acho que era Martini ou algo similar, lembro que gostei bastante, foi um 
momento de descobertas e de alegrias na minha vida. 

2 Na minha casa não havia consumo de bebidas alcoólicas, no máximo quando os meus 
pais iam a alguma festa. Meu pai sempre foi muito dedicado ao trabalho e minha mãe 
aos filhos e a casa, sempre foram pessoas muito comedidas, não sei como eu sou assim, 
tão extrovertido. 

3 Eu tomo quando saio para jantar, as vezes no final do trabalho, quando tenho muito 
trabalho para finalizar durante a madrugada, acabo tomando algo, mas o melhor é 
quando estou com as pessoas que gosto. 

4 Alegria, sou uma pessoa alegre, gosto de beber quando estou bem, tranquilo. 

5 Faz tempo já, foi em uma festa do curso no primeiro semestre de aula, eu adorei, tinha 
muita caipirinha, música alta e gente nova que eu nunca tinha visto. Foi em uma grande 
festa do curso da Administração da UFSM. 

6 Eu penso no Brasil, acabei dando mais valor a nossa caipirinha quando morei em 
Londres, todas as pessoas quando ficam sabendo que tu é brasileiro te perguntam do 
samba, futebol e caipirinha, como eu não gosto de futebol, e tenho pouco samba no pé, 
sempre tentava achar alguma cachaça em Londres para fazer a tão esperada caipirinha 
brasileira. 

7 Gosto muito do restaurante, acompanhei o crescimento do lugar desde quando abriu, a 
caipirinha é a melhor da cidade, sem dúvidas e acabou se tornando um dos diferenciais 
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do local. 
8 Costumo pedir em todos os lugares que vou, já fiz um mapeamento de onde a 

caipirinha é boa, média e ruim em Santa Maria. Acho que em apenas três lugares da 
cidade a caipirinha é boa, mas a do Espetiño é a melhor. 

 

Outros dois clientes observados D1 e D2, chegaram ao restaurante às 20:40. Os 

clientes pediram duas caipirinhas de limão, o cliente D1 pediu a sua com adoçante e o cliente 

D2 pediu a sua com limão descascado. Um cliente experimentou o drink do outro, 

conversaram sobre as caipirinhas, o cliente D1 falou para o cliente D2 que a próxima 

caipirinha seria da mesma forma como já havia solicitado. Os clientes D1 e D2 consumiram o 

total de oito caipirinhas e foram embora por volta das 23 horas.  

 

ENTREVISTA CLIENTE D1 

1 A primeira vez  foi com um grupo de amigos, em uma viagem do colégio, eu tinha uns 
16 anos, fomos passar um final de semana na serra, Gramado, Canela e Bento 
Gonçalves, conhecemos as vinícolas, um dos colegas já tinha dezoito anos e acabou 
comprando algumas garrafas de vinho, fizemos uma festinha no hotel.  

2 O consumo era bem comum, por parte dos meus pais, minha mãe sempre gostou de 
vinho e meu pai gostava de tomar Whisky ou uma cachaça com butiá. Lembro que eu 
não podia beber, tinha curiosidade, não para sentir o gosto da bebida, mas queria saber 
como era beber e ficar tonto.  

3 Gosto de tomar uma taça de vinho quando está frio e uma cerveja no calor, antes de 
dormir, acho que o sono fica mais pesado. Sempre quando saio gosto de tomar drinks 
ou espumante. E nada melhor que reunir os amigos em casa, cada um leva uma bebida 
e a festa está pronta.  

4 Alegria, amigos, pra mim beber é para comemorar seja conquistas ou coisas pequenas 
do dia. 

5 Acho que foi com um grupo de amigos, nós tínhamos o costume de reunir os amigos 
cada semana na casa de um, fazer um jantar e experimentar bebidas novas. Lembro que 
uma vez compramos cachaça e morangos, fizemos umas torradinhas e foi muito bom, 
isso na época da faculdade ainda.  

6 Ir no Espetiño tomar as caipirinhas, são divinas! 

7 São as melhores caipirinhas da cidade, o preço é bom, e tem várias opções de pratos.  

8 Sim, sou uma pessoa que adora caipirinha, sempre que dá procuro tomar umas. 

 

ENTREVISTA CLIENTE D2 

1 Não lembro ao certo, acho que eu tinha uns 19 anos, algumas amigas me convenceram 
a tomar vodka, na primeira vez não gostei, passei mal, fiquei um bom tempo sem beber 
nada. Depois de algum tempo comecei a tomar vinho e espumante. 
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2 O consumo era bem baixo, apenas o meu pai bebia em casa, nunca conversamos muito 

sobre bebida, sempre fomos muito diferentes, ele era autoritário e minha mãe muito 
submissa, sempre foi difícil de saber o que cada um pensava sobre alguns assuntos em 
casa. 

3 Gosto de tomar algo quando saio, gosto de brindar com algumas clientes que acabam se 
tornando amigas. Quando saio para alguma festa gosto de beber drinks ou espumante. 

4 Gosto de beber quando estou feliz e tranquilo, não consigo me imaginar bebendo 
carregando algum outro sentimento sem ser estes. 

5 Foi quando vi um programa de TV, perto do carnaval, as pessoas todas tomavam 
caipirinhas, fiquei curioso, acabei eu mesmo me aventurando e fazendo a minha 
primeira caipirinha, isso já faz mais de vinte anos.  

6 Carnaval, sempre lembro a mesma coisa. 

7 Pra mim é o gosto da caipirinha, sempre muito boa, o preço é bom e os espetinhos são 
um ótimo acompanhamento. 

8 Atualmente o único lugar que tomo caipirinha é no Espetiño. 

 

Outra mesa observada era composta por dois casais, o cliente E1 chegou com a sua 

namorada às 19:00 e pediu uma mesa para quatro pessoas. Solicitou uma caipirinha de 

maracujá com bastante cachaça, sua namorada pediu uma caipirinha de kiwi. Em seguida, 

chegou o cliente E2 com a sua namorada, ela logo solicitou uma caipirinha de morango com 

limão, após alguns instantes o cliente E2 pediu uma caipirinha de limão tradicional. Após, o 

cliente E propôs outra rodada de caipirinhas e aceitou a indicação do garçon sobre a caipirinha 

de banana. No total, os dois casais consumiram quatorze caipirinhas e saíram do restaurante 

às 21:45. 

 

 

 

ENTREVISTA CLIENTE E1 

1 A primeira vez foi no carnaval do Clube Esportivo, eu tinha 18 anos, estava em um 
grupo de amigos, bebemos cerveja e vodka com suco e refrigerante. 

2 Lá em casa sempre foi muito normal, minha família sempre bebeu, e sempre foi muito 
de comemorar, nós somos entre quatro filhos, e começamos a beber no grupo familiar 
aos dezoito anos, sempre com calma. 

3 Em várias ocasiões, churrascos no final de semana, quando juntamos os amigos, 
quando comemoramos alguma conquista, quando revemos amigos e parentes que estão 
morando longe.  

4 Sempre o sentimento de alegria, claro que sempre procuramos beber com 
responsabilidade, e se for pra tomar umas a mais que seja por casa mesmo.  
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5 Foi com os amigos do bairro, éramos muitos no bairro, estávamos sempre inventando 

algo para juntar todos, lembro que uma vez fizemos a festa da caipirinha, eu devia ter 
uns dezoito anos, foi muito divertido.  

6 Reunião dos amigos, hoje quase todos estão casados ou namorando sério, quando nos 
reunimos para tomar umas caipirinhas como fizemos as vezes no restaurante Espetiño é 
sempre muito bom. Caipirinhas lembra amigos. 

7 A caipirinha é muito boa, tem muitas opções de frutas, o preço é bom, o local é 
agradável. É uma série de fatores que nos faz sempre voltar no Espetiño.  

8 Não, como já citei, consumimos no restaurante Espetiño por ser uma bebida 
diferenciada dos demais locais da cidade, nos outros restaurantes costumo tomar 
cerveja ou chopp que é mais garantido.  

 

ENTREVISTA CLIENTE E2 

1 A primeira vez foi em uma festa do vestibular, eu tinha 17 anos,  lembro que não fui 
bem no primeiro dia de prova do vestibular, isso que eu havia passado o ano todo no 
cursinho, acabei meio que abandonando o vestibular, de noite saí com alguns amigos e 
acabei tomando umas cervejas, mesmo sem gostar muito do gosto.  

2 Na minha casa o hábito de beber era bem pequeno, não me lembro dos meus pais 
comprarem bebidas, sempre tinha um local na sala que eles guardavam todas as bebidas 
que ganhavam, principalmente vinhos e whiskys, serviam mais de decoração do que 
para consumo.  

3 Em casa gosto de tomar uma cerveja olhando futebol, quando saio costumo beber o que 
minha namorada e os meus amigos pedem, nos finais de semana gosto de fazer 
churrasco e tomar cerveja ou caipirinha. 

4 Sempre bebo em momentos alegres e quando estou com as pessoas que me trazem 
calma e felicidade. 

5 Foi em uma festa que fizemos no bairro, a festa da caipirinha. Reunimos todos os 
amigos cada um levou bebida e frutas, fizemos uma grande confraternização. 

6 Os meus amigos, sempre bebo caipirinha com eles. 

7 Gosto muito da caipirinha tradicional de limão feita no restaurante, creio que o lugar 
favoreça o consumo, o preço é bacana e a comida é boa. 

8 Fora do Espetiño apenas na minha casa quando eu faço meu churrasco, mas em 
restaurantes não costumo consumir caipirinhas.  

 

Outra mesa analisada era composta por três homens e uma mulher, o cliente F1 

chegou ao restaurante Espetiño às 19:00, logo pediu uma caipirinha de limão com adoçante e 

foi o único integrante da mesa a pedir um drink, os demais optaram por tomar chopp. No 

decorrer da noite o cliente tomou mais seis caipirinhas, totalizando sete no total, todas do 

mesmo modo. O cliente F1 saiu do restaurante com seus acompanhantes às 23:00.  
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ENTREVISTA CLIENTE F1 

1 Faz tempo, eu devia ter uns 14 anos, minha família sempre ia nas festas de igreja, festas 
de padroeira e de santos, onde o consumo de bebida é bem grande, nestas festas a copa 
pagava cinquenta centavos por cada casco devolvido, eu e meus primos recolhíamos as 
garrafas para conseguir as moedas, em uma das festas nós juntamos muito dinheiro, e 
acabamos comprando algumas cervejas, quando cheguei em casa meio tonto tomei uma 
bela surra, mas essa história é famosa na minha família.  

2 Todos os finais de semana quando não íamos nas festas das igrejas, tinha alguma festa 
da família ou dos amigos, meu pai era comerciante e sempre tinha muita bebida 
estocada, assim sempre tive contato com a bebida e fui começar a beber no grupo da 
família com dezessete anos.  

3 Em quase todos, na maioria das vezes quando os amigos vão a minha casa, adoro fazer 
drinks diferentes, tenho uma chopeira em casa sempre ligada. De noite sempre tomo 
algo, não em exagero, mas, digamos que eu beba bem.  

4 Prazer, eu tenho prazer em beber, em comemorar, pra mim a vida é uma grande festa. 
Gosto muito de estar rodeado pelos meus amigos e comemorar a vida. 

5 Deve ter sido na época da faculdade, não tenho certeza. 

6 Caipirinha me lembra praia, verão, férias. Depois que me aposentei por problemas de 
saúde, transformei a minha vida em umas férias contínuas, e se eu estou sempre de 
férias, imagina a minha ligação com a caipirinha, somos “íntimos”. 

7 Gosto muito do atendimento, a caipirinha e muito boa, pra mim lá tem o melhor barman 
da cidade. Gosto do preço e o melhor de tudo é que é perto da minha casa, vou 
andando.  

8 Eu tento, porém nem sempre é possível devido a falta de padrão. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A  caipirinha é uma bebida genuinamente brasileira que foi descoberta pelos escravos 

e é tida atualmente, como referência quando se fala em Brasil, assim como a alegria do povo 

brasileiro. Desse modo, a caipirinha é tida como uma bebida propícia para momentos de 

prazer e felicidade entre amigos e/ou familiares. Sendo assim, em várias culturas o ato de 

beber está intimamente ligado com o modo de se relacionar com os outros, pois segundo 

Custódio (2009) o consumo de álcool cria um ambiente facilitador para a convivência entre os 

indivíduos, atuando como agente socializador. 

 Portanto, o presente trabalho teve como finalidade trazer a luz dados sobre o 

comportamento e as motivações declaradas de consumo de cada um dos indivíduos pré 

classificados como clientes leais das caipirinhas servidas pela empresa Santo Bar, no 

restaurante Espetiño. Através da observação participante e principalmente, das entrevistas em 
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profundidade, foi possível constatar alguns dados, como o de que os entrevistados costumam 

fazer uso da bebida alcoolica em momentos de lazer e felicidade e evitam associar o consumo 

da bebida a momentos e sentimentos negativos. Esses dados vão ao encontro de Matta (1997) 

quando o mesmo sugere que os ritos são momentos especiais construídos pela sociedade, 

dessa forma, beber seria um rito de celebração, normalmente feito em grupo, caracterizando 

uma confraternização. 

Todos os clientes leais entrevistados começaram a beber entre a faixa etária dos 14 aos 

19 anos, sendo que a maioria teve contato pela primeira vez com a bebida alcoolica aos 17 

anos. O consumo de bebidas alcoólicas visto pelos integrantes das famílias dos entrevistados, 

foi descrito como comum por alguns entrevistados e foi classificado como um consumo 

comedido da parte dos pais por outros, mas ambos eram repreendidos quando experimentaram 

bebidas alcoolicas sem terem alcançado a maioridade. Um dado interessante é de que desde 

crianças os entrevistados viram seus pais consumindo bebidas alcoólicas em ocasiões de 

comemoração e confraternização, e agora, repetem com seus amigos e familiares o ritual de 

beber em ocasiões especiais. 

Quando perguntados sobre a primeira imagem que lhes vem a cabeça quando pensam 

em caipirinha, os entrevistados citaram várias lembranças distintas, como amizade, férias, 

verão, carnaval, Brasil e a própria caipirinha e seu sabor característico. Os principais motivos 

citados pelos entrevistados para o consumo de caipirinhas no restaurante Espetiño foram a 

qualidade da caipirinha, o profissionalismo empregado pelo barman, o sabor do drink, o 

ambiente do restaurante, incluindo o preço e o atendimento. Alguns entrevistados revelaram 

consumir caipirinha em outros lugares, entretanto todos salientaram que as caipirinhas 

consumidas no restaurante Espetiño são as melhores da cidade de Santa Maria. 

A partir desses dados, concluo que a motivação declarada de consumo por cada um 

dos entrevistados é bastante ampla, sendo o fator decisivo único para cada indivíduo, no 

entanto, vários fatores são similares entre os clientes leais, sendo o principal deles a alegria e 

a positividade associada à caipirinha e todas as conotações que foram atribuídas à ela, como 

por exemplo, a cultura brasileira, as festas típicas e o clima tropical do país. Sendo assim, a 

cultura e o ambiente em que os entrevistados estão inseridos está fortemente relacionado com 

o modo como veem a caipirinha e as bebidas alcoólicas. Deste modo, assim como o autor 

Rapaille (2007) conclui em seu livro, também é possível identificar um código cultural para a 

caipirinha no Brasil, pois pode-se dizer que ela é um símbolo de festividade e 

representatividade para o povo brasileiro perante os outros países e para si mesmo. 
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