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RESUMO

A proposta  deste  trabalho  é  discutir  o  fast  food como  uma  relação  social,

destacando  fatores  socioeconômicos  e  suas  influências  no  consumo deste  segmento

alimentício, fazendo referência a partir do estudo de casos na rede de frango frito KFC –

Kentucky Fried Chicken – em filiais no Rio de Janeiro e na região de Washington DC. O

objetivo do trabalho é debater a interligação da classe econômica com o consumo de

fast food e se o posicionamento geográfico de cada filial interfere nas formas em que o

serviço é prestado, questionando se há uma variação de ambiente, limpeza, qualidade do

produto, atendimento e público de acordo com a classe social do lugar onde as filiais

são  posicionadas.  Serão  utilizados  levantamentos  estatísticos  a  partir  da  análise  do

posicionamento geográfico de 4 filiais relacionando-as à aspectos socioeconômicos. A

partir  de  um trabalho  etnográfico  comparativo,  será  abordada  a  comida  como  uma

relação  social  e  seus  desdobramentos.  O  que  move  essa  pesquisa  é  a  busca  pela

compreensão das diferentes composições de público no consumo deste segmento e suas

motivações. 

Palavras-chave: Fast food, classe econômica, KFC, antropologia da alimentação, 
antropologia do consumo.



ABSTRACT

The  purpose  of  this  work  is  to  discuss  fast  food  as  a  social  relation,

highlighting socioeconomic factors and their influence on the consumption of this food

segment, making reference from the case study in the network of fried chicken - KFC in

branches in Rio de Janeiro and Washington DC area. The objective of the study is to

discuss the interconnection of the economy class with the consumption of fast food and

if the geographic positioning of each branch interferes in the forms in which the service

is  provided,  questioning if  there  is  a  variation  of  environment,  cleanliness,  product

quality, service and public according to the social class of the place where the affiliates

are positioned. Statistical surveys will be used based on the analysis of the geographic

positioning  of  4  branches  related  to  socioeconomic  aspects.  From  a  comparative

ethnographic work, food will be approached as a social relation and its unfolding. What

moves this research is the search for the understanding of the different compositions of

the public in the consumption of this segment and its motivations.

Keywords:  Fast food, economic class, KFC, consumption anthropology, anthropology
of food.
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INTRODUÇÃO  

A proposta  deste  trabalho  é  discutir  o  fast  food como  uma  relação  social,

destacando  fatores  socioeconômicos  e  suas  influências  no  consumo deste  segmento

alimentício, fazendo referência a partir do estudo de casos na rede de frango frito KFC –

Kentucky Fried Chicken – em filiais no Rio de Janeiro e na região de Washington DC. O

objetivo é debater a interligação da classe econômica com o consumo de fast food e se o

posicionamento  geográfico  de  cada  filial  interfere  nas  formas  em  que  o  serviço  é

prestado, questionando se há uma variação de ambiente, limpeza, qualidade do produto,

atendimento  e  público  de  acordo  com a  classe  social  do  lugar  onde  as  filiais  são

posicionadas.  Serão  utilizados  levantamento  estatísticos  a  partir  da  análise  do

posicionamento geográfico de 4 filiais relacionando-as à aspectos socioeconômicos. A

partir de um trabalho etnográfico, será abordada a comida como uma relação social e

seus  desdobramentos.  O  que  move  essa  pesquisa  é  a  busca  pela  compreensão  das

diferentes composições de público no consumo deste segmento e suas motivações. 

A pesquisa foi realizada a partir da observação do consumo dos indivíduos nos

restaurantes e suas preferências, para entender quem são esses clientes, atendentes, e em

que  classe  social  se  encontram.  Busquei  observar  a  localização  em que  o  KFC se

encontra  em  cada  campo,  pontuando  a  composição  social  dos  frequentadores  do

estabelecimento, comparando os preços dos produtos do KFC consumidos no Rio de

Janeiro e na região de Washington DC em relação a paridade de poder de compra e as

motivações para o consumo. Me baseio no valor do salário mínimo da região trabalhada

em relação ao salário mínimo brasileiro e estadunidense, traçando uma média para obter

o nível de poder de compra dos clientes. Dessa forma, proponho uma análise a respeito

das diferenças e semelhanças  socioeconômicas nos  campos.  A partir  da alimentação

levanto discussões sobre classes sociais e desigualdades socioeconômicas.

A importância dessa pesquisa encontra-se em entender como a comida é um fator

de  demarcação  socioeconômica,  no  qual  o  processo  de  alimentação  configura  uma

relação  social.  Pretendo  contribuir  na  análise  se  o  poder  aquisitivo  influencia  as

limitações  no consumo alimentício  acarretando desdobramentos  sociais  dentro dessa
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relação. O campo do fast food foi escolhido para investigar se o acesso a determinados

itens de consumo é limitado a uma determinada classe ou não.

Além disso, é válido ressaltar as questões vinculadas aos valores culturais de cada

lugar, para buscar entender as motivações do consumo. A intensificação da cultura do

fast food nas grandes cidades é um dos fatores a serem abordados na pesquisa. Através

da globalização o advento do  fast food chegou em diversas cidades do mundo; dessa

forma, é importante compreender como a cultura do fast food exerce influência sobre o

consumo alimentar. 

Os  Estados  Unidos  foram  os  pioneiros  no  ramo  do  fast  food1 e  associam  a

popularização dessa prática à velocidade do cotidiano e a otimização do tempo. Desde

então, com a exportação dessa cultura para o mundo, as refeições rápidas e práticas vem

se expandindo.  Refletir  sobre  o  público,  sua  classe  e  cultura  tem importância  para

discutir a relação que a comida possui com as estratificações sociais. O debate é feito

para compreender o consumo do fast food e seu sucesso, seja em classes altas ou baixas.

A partir do trabalho etnográfico realizado nas filiais da rede KFC nos Estados

Unidos e no Brasil, foram feitos estudos de casos em duas lojas no Rio de Janeiro e

outras  duas  na  região  de  Washington  DC,  ambas  em  bairros  de  classe  média,  os

estabelecimentos  estão  localizados  em  Botafogo  e  Flamengo  no  Rio  de  Janeiro  e

Arlington,  VA e  Silver  Spring,  MD  na  região  de  Washington  DC2.  Por  meio  da

observação e conversação com clientes, gerentes, balconistas e funcionários de limpeza,

acompanhando  a  rotina  da  loja,  foram recolhidas  informações  das  relações  sociais

presentes, análise do público e da relação que a comida tem com os consumidores.

No primeiro capítulo comento a respeito de minha entrada no campo e dou início

ao debate sobre que seria fast food, questionando, discutindo a teoria de alguns autores

sobre o tema e escolhendo uma definição do que é fast food para dar seguimento a meu

trabalho. A partir de então, apresento a empresa KFC, seu início nos Estados Unidos e

no  Brasil,  descrevendo-a  e  logo  a  seguir  introduzo  minha  metodologia  usada  no

decorrer  deste  trabalho. No mesmo capítulo ainda inicio a discussão do que seria  a

classe média no Brasil, visto que é a classe a ser trabalhada ao longo desta monografia.

1 Fast food enquanto rede de lanches rápidos produzidos de modo fordista num sistema de franquias

2 No estado da Virgínia é considerado classe média aqueles com renda de $74,999 anual; no estado de
Maryland  com  renda  de  $77,416  anual.  No  decorrer  do  trabalho  os  dados  que  serão  apresentados
satisfazem a demarcação de que os lugares trabalhados fazem parte de uma região de classe média. Dados
disponíveis em: <https://www.cnbc.com/2017/03/24/heres-how-much-money-middle-class-families-earn-
in-every-us-state.html>. Acesso em: 05 jun. 2018.
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No capítulo 2 descrevo a experiência de ida a campo no Rio de Janeiro, o serviço

prestado, apresento o cardápio, fotos dos produtos e ainda acrescento uma análise da

localização geográfica numa perspectiva socioeconômica que trazem dados sobre os

bairros onde se localizam as filiais trabalhadas no Rio de Janeiro. No terceiro capítulo

abordo a  experiência  nos Estados Unidos,  das filiais  estudadas  em Washington DC,

apresentando  e  descrevendo  situações  ocorridas,  e  minhas  inseguranças  em campo.

Neste capítulo trago a diferença entre os produtos oferecidos em Washington DC e no

Rio de Janeiro, apresentando o cardápio e mostrando imagens. Além disso, introduzo as

regiões em que as filiais se encontram, comentando como são, do que são compostas e

apresento um levantamento estatístico delas.

O quarto capítulo foi feito com intuito em comparar os resultados obtidos em

campo e o que eles sugerem. Utilizo alguns conceitos de economia para defender minha

tese  e  relacioná-los  com o  observado  em campo.  Além de  comparações  de  cunho

econômico,  faço também comparações a  nível  de cultura observada frente  a  prática

alimentar do consumo de KFC no Rio de Janeiro e em Washington, finalizando com

minhas considerações finais e conclusões alcançadas.

CAPÍTULO 1

ENTRADA NO CAMPO

Inicialmente meu interesse no campo se deu devido a diversas idas a rede KFC no

Rio de Janeiro, seja para um simples almoço na correria do dia a dia, ou na preferência

que costumava dar ao lugar para refeições fora de casa. O gosto que sempre tive por

frango foi relevante quando conheci a rede, e mesmo morando em Niterói – cidade a

qual a rede ainda não foi estabelecida –, costumava me deslocar para a cidade do Rio de

Janeiro para comer com meus amigos, seja na Zona Norte ou Zona Sul. Nessas diversas

idas, costumava ter um olhar sobre a composição do público, observando as diferenças

de cada grupo de consumidores frente ao bairro que me encontrava. As comparações e

questionamentos  eram inevitáveis,  tendo em vista  meu costume de voltar  a  atenção

sobre a composição social dos grupos dos lugares em que frequentava. Me intrigava

com as motivações para a popularização do consumo da rede em determinadas classes

sociais. Acrescentando a percepção de que os usuários eram pessoas com um poder de
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consumo diferenciado em relação a maioria dos brasileiros3 remunerados com salário

mínimo4, já que a rede é voltada para o público da classe média5. 

Todavia,  tive  conhecimento  da  experiência  de  um  amigo  que  viajou  para  os

Estados Unidos e foi surpreendido com as diferenças da rede KFC de lá, segundo ele o

preço  era  significativamente  mais  barato  e  a  qualidade  do  produto  inferior,  sendo

voltado  para  um  público  menos  favorecido.  O  mesmo  destacou  detalhes  de  sua

experiência, de inclusive ter se sentido desconfortável ao consumir no estabelecimento

por se sentir diferente do grupo que consumia no local – ressaltando o fato, de que ele e

sua namorada eram os únicos brancos na loja recebendo olhares de estranhamento por

estarem ali –.

A partir de frequentar a rede KFC no Rio de Janeiro e de descobrir experiências de

outrem  na  mesma  rede  –  porém  em  outro  país  –  meu  interesse  nas  comparações

aumentou e as motivações para tal me intrigaram ainda mais. Meu objetivo não era

“bater o martelo” com afirmações de que a rede no Brasil  era de uma forma e nos

Estados Unidos de outra, mas compreender e ir a campo para vivenciar e observar com

um  olhar  crítico  científico  as  variações  que  pudessem  surgir.  Quando  veio  a  meu

conhecimento a experiência do meu amigo, me vi na vontade de querer participar e

conhecer as diferenças que antes não passavam pela minha cabeça, principalmente por

acreditar que nos Estados Unidos o KFC fosse ter maior prestígio6, já que é onde foi

criado. 

Minha indagação era de como, dentro de uma mesma rede de restaurantes, em um

lugar os consumidores precisavam fazer parte de uma classe de renda média e no outro

o custo é menor voltado para uma classe mais baixa? Não satisfeita com a limitação do

senso comum, quis iniciar essa pesquisa para entender como a comida poderia ser um

demarcador socioeconômico.

Tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos para estudar inglês,

foi  quando  minha  entrada  no  campo  se  consolidou.  A partir  disso,  a  pesquisa  me

possibilitaria conhecer o público de fast food dessa rede e analisar de forma comparativa

as  diferenças  socioeconômicas  dos  consumidores  nos  dois  países.  O  consumo

3 Disponível  em:  <https://g1.globo.com/economia/noticia/metade-dos-trabalhadores-brasileiros-tem-
renda-menor-que-o-salario-minimo-aponta-ibge.ghtml>. Acesso em: 22 maio 2018.

4 O Salário mínimo atual brasileiro é de R$ 954,00.

5 O conceito de classe média não é consenso no Brasil. E será tratado no decorrer do trabalho.

6 Essa pressuposição não foi confirmada na experiência de campo. 
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alimentício relacionado com a classe social sempre foi algo que me chamou atenção. As

diferenças de públicos em determinados espaços são relevantes a partir do momento que

se questiona se essas variações ocorrem em detrimento da classe social, observando a

localização geográfica dos estabelecimentos.

UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O FAST-FOOD

O QUE É FAST FOOD? QUANDO COMEÇOU?

Não é fácil  definir o que é  fast  food.  Muitas comidas podem ser consideradas

como tal,  desde um lanche simples a um hambúrguer produzido industrialmente. Há

muito tempo se come pão com salsicha, salgados fritos ou assados, pão com mortadela,

hambúrguer, o chamado “podrão” – tipo específico de hambúrguer ou cachorro quente

comercializados em barraquinhas de vendedores ambulantes – e diversos outros tipos de

lanches, e é difícil definir quando começou. Dessa forma, os autores que se debruçaram

sobre o tema divergem quanto à sua definição e data de origem. Muitas vezes acabamos

associando o fast food a um produto estadunidense e incluindo apenas as mais famosas

redes de hambúrgueres que conhecemos, como Mc Donald’s, Burger King, KFC, etc.

“Acho  que  todo  mundo  pensa  em  fast-food  e  logo  imagina  os  Estados  Unidos”

(ENGLER,1998,  p.191).  O  uso  do  termo  literal  como comida  rápida  gera  diversas

possibilidades gastronômicas, gerando muitas interpretações e imprecisão do conceito.

O fast food pode ser analisado por diferentes perspectivas, seja numa perspectiva

de nutrição ou saúde, de gastronomia, de prática fordista, seja como restaurante, seja

como símbolo cultural,  entre outros. Há uma variedade de conceituações para o fast

food, podendo ser discrepantes ou correlatas.  Pode significar  comida,  lugar  onde se

comercializa, caracterizando a produção, o serviço e o consumo, bem como um estilo de

comer e viver. A partir disso, abordo a ideia de alguns autores quanto ao tema a fim de

escolher uma definição para dar continuidade a essa monografia. 

Alimentação industrializada à base de sanduíches cárneos, embutidos, queijos

amarelos  e  molhos  cremosos,  capitaneado  pelo  hambúrguer  e  pela  batata

frita,  habitualmente  acompanhados  de  refrigerante  Trata-se  de  uma

alimentação normalmente muito calórica, rica em gordura, carboidratos e sal,

pobre em vitaminas, minerais e fibras alimentares. Esta versão, considerada

como  típica  e  tradicionalmente  americana,  submete-se  a  mestiçagens,

adaptando-se às tradições gastronômicas e paladares em diferentes contextos,
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constituindo-se por assim dizer em fast-food fusion. (FREITAS; FONTES;

OLIVEIRA, 2008, p. 242)7

Segundo as autoras Maria do Carmo Freitas, Gardênia Fontes e Nilce de Oliveira

(2008),  o conceito de  fast  food é polissêmico,  sendo um substantivo e adjetivo que

qualifica a alimentação e o lugar de sua comercialização. Em sua obra as autoras citam

diversas  designações  para  o  que  seria  fast  food,  entre  elas:  como  um  modelo  de

produção  industrial  fordista  de  comida  organizados  por  franquias,  inicialmente

desenvolvidos nos Estados Unidos; sistema alimentar moderno baseado no consumo de

alimentos  industrializados;  pelo comer fora de casa;  pelo segmento do  food-service,

destinado ao varejo; modelo de lanchonete, estabelecimento ou loja caracterizado pelo

serviço, rápido, eficiente, padronizado e impessoal; tipo de cozinha, no sentido de lugar

onde a comida é produzida; conceito de cozinha no sentido de culinária, voltando-se

para o prato típico da alimentação fast food descrita anteriormente com o acréscimo de

uma certa incrementação e elitização dos pratos – os chamados hambúrgueres gourmet

–; e no sentido literal “comida rápida”.

Fast-food se reporta a um modelo da modernidade alimentar, marcado por um

conjunto de práticas que envolvem novas escolhas alimentares e a ruptura

com os rituais tradicionais da comensalidade. Reporta-se ao abandono das

refeições em família no lar, à substituição de comidas por merendas, à pressa

do comer,  à  informalidade,  à  comida industrial,  às  novas receitas  rápidas,

entre outros elementos. Assim, a imagem da alimentação fast-food associada

ao  estilo  de  vida  hegemônico  da  sociedade  pós-industrial,  cosmopolita,

globalizada,  valoriza a  individualidade e a  privacidade.  E alguns aspectos

emblemáticos  do  novo  comportamento  alimentar  combinam  com  a

praticidade,  a  rapidez,  a  comodidade  e  a  economia  do  mundo  moderno.

(FREITAS; FONTES; OLIVEIRA, 2008, p. 255)

Para Ione Teichmann (2000) o conceito fast food se volta ao tipo de cozinha, com

certos equipamentos, técnicas de cozimento, utensílios, rapidez e sem afetividade com o

consumidor, relacionando com o  self-service – restaurante popular de  buffet a peso –,

que busca atender muitas pessoas em pouco tempo. Já Soraia Silva (1999) associa o fast

food a  uma comida com excesso  de  calorias  e  escassez  de  nutrientes,  um enfoque

7 Disponível em: <http://books.scielo.org/id/9q/pdf/freitas-9788523209148-14.pdf>. Acesso em: 22 maio
2018.
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voltado mais para a área de saúde e nutrição. Enquanto isso, Ariovaldo Franco (2001)

destaca que o modelo de fast food se associa a falta de sociabilidade – num sentido de

ser  um  modelo  feito  para  ser  rápido,  apenas  se  alimentar  com  pressa  e  não  para

socializar enquanto se come –. Vidal Carou (2003) defende que as características do fast

food são voltadas para a rapidez na preparação, a comodidade do consumo e uma má

fama.  Fast  food  como  uma  padronização,  de  acordo  com a  análise  sociológica  de

George Ritzer (1996), como uma característica da racionalidade que estrutura o modelo

no qual ele denomina “mcdonaldização”8. E por último destaco aqui as ideias da autora

Carmen Rial (1996), ideias as quais utilizarei como base para a condução deste trabalho.

Por  fast-food  designo  aqui  as  grandes  cadeias  de  lanches  rápidos  que  se

organizam  num  sistema  de  franquia,  empregam  técnicas  tayloristas  e

fordistas  na  preparação  culinária  e  dedicam  boa  parte  de  sua  renda  à

publicidade. (RIAL, 1996, p.4)

Há mais ou menos 84 anos nasceu o fast food – enquanto rede de lanches rápidos

produzidos de modo fordista num sistema de franquias – nos Estados Unidos. Todavia o

sucesso desta forma de alimentação só chegou entre os anos 30 e 40. O aumento da

prática foi associada à um ritmo de vida acelerado e a otimização do tempo. Através da

globalização houve o advento do fast food em diversas cidades do mundo; dessa forma,

é importante compreender como esse estilo de vida influencia a cultura e o consumo

alimentar.  Desde então,  com a exportação dessa cultura para o mundo,  as  refeições

rápidas e práticas vem se expandindo.

 A introdução de  fast food no Brasil foi em 1952 com a rede Bob’s no Rio de

Janeiro. Mais tarde veio o McDonald’s em 1979 e Habib’s em 19899. O KFC entrou no

Brasil na década de 60, mas mesmo com relativo sucesso, as lojas fecharam10. Nesse

8 “Mcdonaldização” é parte do processo de globalização, um termo que se associa a sociedade quando
adota  características  de  um restaurante  fast  food,  fazendo  referência  a  rede  Mc Donald’s.  Onde  os
princípios desse tipo de rede começam a dominar de forma crescente os diversos tipos de setores da
sociedade norte-americana, bem como do resto do mundo. Ritzer destaca 4 componentes principais da
“mcdonaldização”:  eficiência;  quantificação  –  prezando  mais  pela  quantidade  do  que  qualidade  –;
previsibilidade  –  serviços  padronizados  e  normalizados  –;  e  controle.  Além  desses  4  fatores,
estandardização e homogeneidade são outros elementos fundamentais para a “mcdonaldização”.

9 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fast-food_no_Brasil>. Acesso em: 22 maio 2018.

10 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Kentucky_Fried_Chicken>. Acesso em: 22 maio 2018.
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período  a  cultura  de  comida  rápida  ainda  não  era  popular  no  país.  Houveram três

tentativas  de  se consolidar  no Brasil,  porém apenas  na  última se obteve  êxito,  que

perdura até os dias atuais. 

Os  dois  países  encontram-se  entre  os  maiores  consumidores  de  fast  food do

mundo, segundo estudo da EAE Business School – escola de negócios em Barcelona –,

o Brasil ocupa o primeiro lugar em consumo de fast food na América Latina, chegando a

movimentar R$ 53,7 bilhões11. Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar no mundo

enquanto o Brasil está em quarta posição. A partir desse ponto em comum, se deu minha

proposta de projeto.

SOBRE A REDE KFC – A FRANQUIA 

A rede de restaurantes de fast food estadunidense KFC – Kentucky Fried Chicken

–, foi criada pelo Coronel Harland Sanders em 1939 no Estado do Kentucky nos EUA,

uma  rede  de  comida  rápida  voltada  para  a  venda  de  frango  frito.  O  nome  foi

oficialmente abreviado para KFC em 1991. Décadas de sucesso renderam a criação de

franquias da marca no mundo todo.  Segundo dados do site oficial do KFC, a empresa

conta com mais de 17 mil estabelecimentos presentes em 115 países do mundo12. 

Inicialmente a rede chegou ao Brasil na década de 60 mas não obteve êxito, nesse

período a cultura de comida rápida ainda não era popular no país. Em 1992 a rede KFC

–  controlada  pela  Pepsico13 –  voltou  ao  Brasil  com  uma  tentativa  de  instalar  o

estabelecimento em pontos estratégicos em São Paulo, chegando a ter 23 lojas em 1996,

mas novamente a ideia de comer frango frito não teve sucesso e a partir de 1997 as lojas

foram sendo fechadas. Mesmo mudando a estratégia de instalar as lojas na rua para

vendas em shoppings centers, a resposta ao consumo não foi positiva. 

Uma nova tentativa foi feita em 2003, dessa vez apostando no Rio de Janeiro,

fazendo adaptações no cardápio ao gosto brasileiro. Ampliou-se a oferta dos sanduíches

e foi adicionado arroz, feijão e farofa seguido de frango frito no cardápio, obtendo êxito.

11 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/21/economia/1453403379_213071.html>. 
Acesso em: 22 maio 2018.

12 Disponível em: <https://www.kfc.com/about/franchising>. Acesso em: 22 maio 2018.

13 Empresa transnacional estadunidense de alimentos, lanches e bebidas.
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Atualmente a rede KFC conta com vários estabelecimentos no Rio de Janeiro e

em São Paulo. Ao todo existem 33 lojas da rede KFC no Brasil, e cerca de um terço

delas,  se  encontram no Rio  de  Janeiro,  de  acordo com dados  oficiais  do  site  KFC

brasileiro14. Além disso, a rede no Brasil conta com 10% no total de vendas do KFC. 

Nos Estados Unidos há 4232 lojas KFC segundo o site de relacionamentos com

investidores da holding YUM!15. – Responsável pelo controle das marcas KFC, Pizza

Hut  e  Taco  Bell  –.  Num raio  de  15  km a  partir  do  centro  de  Washington  DC há

aproximadamente 16 lojas de KFC espalhadas. 

A RELAÇÃO DOS CONSUMIDORES COM A PRÁTICA ALIMENTAR

Minha pesquisa se funda a partir das relações entre a cultura e o poder aquisitivos.

Sigo aqui a orientação das teóricas Ana Canesqui e Rosa Garcia (2005)16 que entendem

a alimentação como fenômeno sociocultural  historicamente  derivado.  A alimentação

sendo  uma  necessidade  básica  e  vital,  é  necessariamente  modelada  pela  cultura,

sofrendo efeitos da organização da sociedade. A comida e o ato de comer são carregados

de significados, mas sem deixar de ressaltar a necessidade vital, o meio e a sociedade

em que se vive e a forma como essa sociedade se organiza, se estrutura, sua produção e

distribuição de alimentos. A prática alimentar também está associada de acordo com a

distribuição de riqueza na sociedade, “os grupos e classes de pertencimento, marcados

por diferenças, hierarquias, estilos e modos de comer, atravessados por representações

coletivas, imaginários e crenças” conforme propõe as autoras.

Segundo  Roland  Barthes  (1961),  a  comida  é  percebida  como  um sistema  de

comunicação, um corpo de imagens, um protocolo de usos, situações e condutas. Assim

que o alimento é comprado e consumido ele deixa de ser apenas um alimento e passa a

ser um signo. Ao ser consumido esse alimento expõe e transmite uma situação, dessa

forma constitui uma informação, tornando-se significante. Através do questionamento

de  como  surgem  essas  significações  alimentares,  Barthes  levanta  uma  discussão  a

respeito da publicidade de alimentos para compreender a vasta gama de sentidos, temas

14 Disponível em: <http://www.kfcbrasil.com.br/>. Acesso em: 22 maio 2018.

15 Disponível em: <http://www.yum.com/company/our-brands/kfc/>. Acesso em: 22 maio 2018.

16 Disponível em: <http://books.scielo.org/id/v6rkd/pdf/canesqui-9788575413876.pdf>. Acesso em: 22 
maio 2018.
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e situações que envolvem essas significações.  Neste trabalho abordarei a relação da

cultura para com as práticas alimentares e as interferências socioeconômicas para com a

realizações das mesmas. 

Comida é uma relação social, há motivos pelos quais as pessoas escolhem fazer

suas refeições no KFC, seja por gosto, pressa, comodidade, praticidade, localidade, por

necessidade, para se socializarem entre seus grupos, por cultura, prestígio, renda, etc.

Muitas vezes não percebemos, todavia, aquilo que nos alimentamos, mais do que um

consumo  alimentício,  também  carrega  emoções,  escolhas,  aprendizado  social,

lembrando memórias e pertencimentos. 

Comida  é  cultura  quando  consumida,  porque  o  homem,  embora

podendo comer de tudo ou talvez justamente por isso, na verdade não

come qualquer  coisa,  mas  escolhe  a  própria  comida,  com critérios

ligados tanto às dimensões econômicas e nutricionais do gesto quanto

aos  valores  simbólicos  de  que  a  própria  comida  se  reveste.

(MONTANARI, 2008, p. 16)

No comércio alimentício, podemos encontrar uma vasta variedade de opções, de

orgânicos  a  industrializados,  importados  e  nacionais,  com uma grande variedade de

preços, que se encaixam nas diversas classes sociais existentes. De acordo com suas

preferências, necessidades e poder aquisitivo, os indivíduos se identificam e escolhem

onde irão consumir. 

Segundo o autor Sidney Mintz (2001), embora rotineiras, a comida e seu ato são

centrais no aprendizado social por serem atividades vitais e essenciais, explicando que o

lugar em que crescemos, as pessoas com as quais nos relacionamos e convivemos vão

construindo um material cultural gradativamente. Esse material é o que forma nosso

comportamento alimentar, segundo as palavras do autor “O comportamento relativo à

comida  liga-se  diretamente  ao  sentido  de  nós  mesmos  e  à  nossa  identidade  social”

(2001,  p  31).  Um  exemplo  dessa  identidade  criada,  é  quando  reagimos  à  hábitos

alimentares de outras pessoas e elas aos nossos17. A forma em que nos alimentamos nos

mostra a cultura na qual estamos inseridos. 

17 Pude  identificar  esse  evento,  quando  tive  reações  adversas  ao  ir  no  KFC  em  Washington  DC,
percebendo  os  hábitos  alimentares  e  produtos  oferecidos  diferentes  do  Brasil  e  automaticamente
hierarquizando gostos, visto que meu paladar é acostumado ao padrão brasileiro, além da preferência,
também o estranhamento ao provar. O que para um indivíduo pode ser um choque fora de sua cultura,
para outro pode um descobrimento ao qual se familiariza. 



20

Dificilmente outro comportamento atrai tão rapidamente a atenção de

um estranho como a maneira que se come: o quê, onde, como e com

que frequência comemos, e como nos sentimos em relação à comida.

(MINTZ, 2001, p 31)

Os hábitos  alimentares  podem mudar  por  completos  ao  longo  de  anos,  essas

possíveis variações revelam as particularidades do comer, segundo Mintz são capazes

de ser ao mesmo tempo flexíveis e adaptáveis como também o mais enraizado de todos

os  costumes,  “uma  estranha  congruência  de  conservadorismo  e  mudança  nos

acompanha sempre no estudo da comida” (2001, p 34). Faço referência aqui ao KFC no

Brasil, que mesmo mantendo o hambúrguer, adicionou o arroz e feijão nos produtos

oferecidos,  ao mesmo tempo que flexíveis com um hábito alimentar de uma cultura

externa  a  nossa,  não  abrimos  mão  de  nossa  própria  cultura.  Apesar  de  possíveis

variações  no  gosto  e  preferências  de  cada  um,  a  memória,  o  peso  do  primeiro

aprendizado alimentar e algumas das formas sociais aprendidas, podem permanecer em

nossa consciência, segundo Mintz. Outro adendo que levanto, foi a adição de tacos e

burritos – comidas originadas do México, no cardápio do KFC nos Estados Unidos,

visto que é um país com grande índice de imigração mexicana, mesmo mantendo os

hambúrgueres, esta comida típica foi inserida. 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

O trabalho parte de uma perspectiva dedutiva, utilizando estatísticas de órgãos

responsáveis por cada campo trabalhado, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), Produto Interno Bruto (PIB), Índice de Desenvolvimento Humano

(IDH), da Prefeitura do Rio de Janeiro, dados do United States Census Bureau – agência

governamental  encarregada  pelo  censo  dos  Estados  Unidos  –  e  teóricos  sobre

antropologia do consumo e da alimentação. A outra parte do trabalho possui caráter

indutivo a partir da etnografia nas lojas da rede KFC escolhidas, descrevendo práticas e

saberes de sujeitos e grupos sociais através de técnicas como observação e conversações

desenvolvidas no contexto da pesquisa. Sobre o método etnográfico adotado:

A etnografia consiste em descrever práticas e saberes de sujeitos e grupos

sociais a partir de técnicas como observação e conversações, desenvolvidas
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no contexto de uma pesquisa. Interagindo-se com o Outro, olha-se, isto é,

"ordena-se  o  visível,  organiza-se  a  experiência"  conforme  propõe  Régis

Debray. O etnógrafo descreve, tradicionalmente em diários, relatos ou notas

de campo, seus pensamentos ao agir no tempo e espaço histórico do Outro-

observado,  delineando  as  formas  que  revestem  a  vida  coletiva  no  meio

urbano. (ROCHA; ECKERT, 2003, p. 3)

A  observação  participante  conforme  proposto  pelo  o  autor  Bronislaw

Malonowsky (1984) foi um dos métodos empregados na pesquisa. Quando a campo, o

objetivo era mergulhar na sociedade e na vida do outro, compartilhando seus hábitos

alimentares, sua rotina e no caso da experiência no exterior, aprender sua língua e a

experiências que seriam permitidas através dela. Foram aplicadas técnicas de coleta e

registro de dados, examinando todo tipo de evento dentro do contexto da loja, como

ambiente, comportamento e interação de indivíduos, levando em consideração normas

de condutas explícitas e implícitas, linguagem verbal e não verbal, postura corporal,

sequência de eventos, inclusive os diferentes momentos do objeto investigado, o KFC

em diversos horários. 

Clifford  Geertz  foi  outro  teórico  usado  como  base  dessa  etnografia,  o  autor

postula que a melhor forma de conduzir uma análise antropológica é empregando os

conceitos  de  “experiência-próxima”  e  de  “experiência-distante”,  que  transcrevo  a

seguir:

Um conceito de “experiência próxima” é, mais ou menos, aquele que alguém

–  um  paciente,  um  sujeito,  em  nosso  caso  um  informante  –  usaria

naturalmente e sem esforço para definir aquilo que seus semelhantes vêem,

sentem, pensam, imaginam etc. (...) Um conceito de “experiência-distante” é

aquele que especialistas de qualquer tipo – um analista, um pesquisador, um

etnógrafo, ou até um padre ou um ideologista – utilizam para levar a cabo

seus objetivos científicos, filosóficos ou práticos. “Amor” é um conceito de

experiência-próxima;  “catexia  em  um  objeto”  de  experiência-distante.

“Estratificação social” (...) de experiência-distante; “casta” e “nirvana” são de

experiência próxima, pelo menos para hindus e budistas. (GEERTZ, 2000,

p.87) 

Geertz (2000) acredita que o uso de apenas um conceito limitaria a obtenção de

resultados, sendo necessário se interligar ambos. Dessa forma, a captação de conceitos
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de experiência-próxima dos informantes fazendo um intercâmbio com os conceitos de

experiência-distante criados por teóricos elucidariam os aspectos levantados. Abro um

parêntese aqui para levantar o desafio dessa junção de conceitos, uma vez que, quando

em campo, os conceitos de experiência-próxima são expressos de maneira tão natural e

espontânea,  que dificulta  a  percepção de que se tratam de conceitos  na observação.

Desafio este que me causou dúvidas referentes a meu objeto de pesquisa e de qual seria

meu objetivo de fato com a análise, já que por muitas vezes o fato de comer soa de

maneira tão natural que pode acabar passando despercebido questões para além de uma

simples forma de alimentação. 

Na discussão acerca das questões da objetividade e da subjetividade nas ciências

sociais, um dos assuntos que são trazidos é a diferença de estatuto epistemológico entre

elas  e  as  ciências  naturais  –  ditas  exatas  –.  É  válido  ressaltar  a  necessidade  da

objetividade ser vista de maneira diferente no âmbito das ciências exatas e das ciências

sociais, tendo em vista que o sujeito da pesquisa, nas ciências sociais, se confunde com

seu objeto – o ser humano é,  enquanto pesquisador,  membro da sociedade que nela

ocupa um determinado lugar, nesse sentido é também seu próprio objeto de estudo –, a

inviabilidade  de  separação  entre  sujeito  e  objeto  na  ciências  sociais,  diferente  da

separação  possível  nas  ciências  exatas,  torna  necessário  diferenciar  o  papel  da

objetividade  nas  duas  ciências.  Esse envolvimento  inevitável  do pesquisador  com o

objeto de estudo, segundo Gilberto Velho (1980) e outros autores,  não constitui  um

defeito,  mas  uma  diferença  entre  as  ciências.  Esse  envolvimento  inevitável  foi

percebido  no  decorrer  da  pesquisa  quando  em campo,  frente  aos  diversos  eventos

acontecidos.

O que configura a cientificidade de ambas, seria o empirismo, tanto as ciências

humanas, quanto as ciências da natureza, precisam referir suas proposições explicativas

a uma realidade suscetível de apreciação pela experiência. As ciências são diferentes

entre si, de acordo com suas necessidades, mas têm, em comum, a necessidade de um

critério para que suas afirmações sejam testáveis enquanto verdadeiras ou falsas. Esse

critério é encontrado no empirismo, para que um saber social ou cultural seja capaz de

alcançar o status de ciência. Dessa forma, acrescento a necessidade de aliar métodos

quantitativos e qualitativos, unindo empirismo, teoria e critérios estatísticos para atestar

maior autenticidade ao trabalho. 
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A elaboração do conhecimento antropológico produzido no trabalho de campo se

constrói a partir da inter-relação entre a experiência pessoal do pesquisador e a de seus

interlocutores. Essa experiência pessoal muitas vezes pode ser vista como um obstáculo

para  alcançar  a  objetividade  científica.  Por  outro  lado,  a  subjetividade  –  lugar  do

“sujeito” de conhecimento – pode ser vista como um estilo objetivo, onde as operações

enunciativas que lhe atestam cientificidade são as que tornam explícita a presença do

pesquisador.  A objetividade  científica  nas  ciências  sociais  lida  com  a  experiência

empírica e interacional, sem cair num distanciamento que congele as realidades sociais,

e ao mesmo tempo não cair numa subjetividade exagerada, a ponto de o pesquisador só

focalizar em si, suas experiências e realidades pessoais.

O  objeto  das  ciências  naturais,  em  certa  medida,  independe  da  atuação  do

homem,  diferentemente  do  objeto  das  ciências  sociais,  que  depende  da  atuação  do

homem. Os indivíduos da sociedade são diferentes uns dos outros, e generalizar seu

comportamento implicará a perda dessa diversidade. Dessa forma se faz a necessário o

uso da subjetividade do pesquisador, tendo em vista que apenas um estudo quantitativo

não proporcionaria uma compreensão mais aprofundada de certos fenômenos sociais

que a pesquisa qualitativa poderia proporcionar,  já que a estatística não dá conta da

complexidade  e  singularidade  dos  fenômenos  que  não  se  identificam  por  meio  de

questionários padronizados.

É válido ressaltar ainda que na observação participante as informações obtidas

dependem do comportamento e das relações que o pesquisador desenvolve com o grupo

estudado,  dessa  forma,  durante  minhas  idas  a  campo,  foi  necessário  fazer  uma

autoanálise  para  inserir  na  própria  história  da  pesquisa.  O  observador  deve  ter

consciência da interferência de seus valores na seleção e nas conclusões do problema

estudado, sendo necessário fazer um esforço para conter a subjetividade, o que Pierre

Bourdieu (1992) chama de objetivação. 

O método qualitativo é utilizado na condução das entrevistas, a investigação não

segue um questionário padronizado de levantamento de dados estatísticos a partir de

perguntas predeterminadas. Embora seja um conteúdo estruturado pelas perguntas das

entrevistas, elas servem apenas para guiar a interação social com o entrevistado. A partir

da introdução sobre o tema da pesquisa, os comentários são feitos na tentativa de deixar

o entrevistado confortável para falar com tempo e com suas palavras.
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Este  método  busca  obter  categorias  específicas  de  respostas  traduzidas  do

pensamento do entrevistado, no intuito em transcender respostas exatas, possibilitando

uma  entrevista  mais  fluida,  com  maiores  detalhes,  esclarecimentos  e  respostas

complementadas. A entrevista qualitativa não segue uma linha cartesiana, pois trata-se

de um processo reflexivo e não linear, podendo ocorrer variações em sua aplicabilidade.

A partir do imaginário cientista serão acrescentados pontos importantes a serem

levantados no decorrer das perguntas e respostas através de sondagens apropriadas. A

seleção  dos  entrevistados  do  método  individual  é  feita  a  partir  de  variáveis

sociodemográficas.  Entrevistando  consumidores  numa  faixa  etária  aproximadamente

entre 18 e 55 anos, homens e mulheres, brancos e negros, frequentadores – moradores

ou trabalhadores da localidade –, funcionários e gerentes das filiais do KFC trabalhadas.

A partir das combinações entre estes indicadores sociais são realizadas as entrevistas

para a pesquisa. 

No  decorrer  dessa  experiência  etnográfica  foi  introduzido  instrumentos

audiovisuais, com recurso de fotos, áudios e vídeos, passando a fazer parte do olhar e

atitude de coleta de dados possibilitando comparações entre os campos. Além de serem

registrados  os  preços  dos  produtos,  incluindo  delimitações  de  quais  produtos  são

comercializados em cada país e seus itens em comum. Na pesquisa qualitativa som e

imagem  são  empregados  para  registrar  conjuntos  de  ações  humanas  que  sejam

complexas de serem descritas na efemeridade do momento em que acontecem. Ao passo

que a prática é concedida pelos participantes,  os registros das interações sociais são

feitos. 

Além disso, serão usados conceitos da taxa de paridade de poder de compra, bem

inferior e bem normal para comparar o poder aquisitivo e debater sobre a diferença de

público consumidor do KFC no Rio de Janeiro e em Washington DC. O uso dos dados

estatísticos levantados juntamente com o referencial teórico utilizado no decorrer desta

monografia busca corroborar a tese de que o consumir no KFC está ligado ao poder

econômico,  ressaltando  a  classe  a  que  esse  estabelecimento  se  volta  nos  diferentes

campos. 

CLASSE MÉDIA NO BRASIL

Não é consenso no Brasil a definição de classe média e quantos salários mínimos

seriam necessários para compor essa classe. Dessa forma percorro aqui sobre o tema, a
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fim de delimitar o conceito que será utilizado para dar seguimento ao presente trabalho.

Entende-se como classe média indivíduos que possuem poder aquisitivo, padrão de vida

e de consumo que atendam além de suas necessidades de sobrevivência como também a

permitam  formas  variadas  de  lazer,  todavia,  sem  chegar  aos  padrões  de  consumo

exercidos pela classe A e sem a limitação das classes baixas.

Atualmente,  o  governo  brasileiro  utiliza  um critério  de  delimitação  da  classe

média  que  compreende  famílias  com renda  per  capita  entre  R$  291  a  R$  1.01918.

Entretanto,  essa  caracterização  é  alvo  de  críticas19,  já  que,  a  partir  do  falado

anteriormente, essa renda no Brasil não equivale a um padrão de consumo para além de

necessidades básicas, tendo em vista uma série de fatores, como por exemplo o preço

dos produtos e serviços ofertados atualmente. 

A partir disso, utilizo aqui a pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de

Estatística  e  Estudos  Socioeconômicos  –  DIEESE  –  que  analisa  o  salário  mínimo

nominal e o salário mínimo que seria necessário para as despesas básicas de um cidadão

frente a alimentação, saúde, habitação, vestuário, transporte, educação e lazer. Segundo

a pesquisa em contraste com o salário mínimo nominal de R$ 954,00 em 2018, seria

necessário um salário mínimo de R$ 3.696,9520 para atender a essas necessidades. 

Alguns críticos afirmam que esse novo conceito oficial é tendencioso e vantajoso

para os governantes. Tendo em vista a crise econômica e o interesse em lançar impostos,

as pessoas que eram consideradas de classe baixa, se agora forem fazer parte da classe

média já podem ser impostas maiores taxas, além do interesse político em jogo. 

Segundo o governo21 mais da metade da população brasileira faz parte da classe

média.  Todavia,  partindo  do  pressuposto  que  classe  média  é  todo  indivíduo  que

18 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/05/governo-diz-que-nova-
classe-media-tem-renda-entre-r-291-e-r-1.019-familiar-per-capita>. Acesso em: 05 jun. 2018.

19 Destaco  aqui  a  leitura  de  algumas  críticas  feitas  disponíveis  em:
<https://exame.abril.com.br/brasil/afinal-quem-e-classe-media-no-brasil/>.  Acesso  em:  05  jun.  2018.
<https://www.tsf.pt/sociedade/interior/o-que-e-a-classe-media-5435221.html>. Acesso: em 05 jun. 2018.
<https://www.boitempoeditorial.com.br/produto/o-mito-da-grande-classe-media-484>.  Acesso:  em  05
jun.  2018.  <https://www.geledes.org.br/marilena-chaui-nao-existe-nova-classe-media/>.  Acesso  em:  05
jun.  2018.  <http://www.pucrs.br/blog/quem-e-a-classe-media-brasileira/>.  Acesso  em:  05  jun.  2018.
<http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2013/08/veja-diferencas-entre-conceitos-que-
definem-classes-sociais-no-brasil.html>. Acesso em: 05 jun. 2018.

20 Disponível  em:  <https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html>.  Acesso em: 04
jun.  2018.  <https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica2016.pdf>.  Acesso  em:  04
jun. 2018.

21 Disponível  em:  <https://www.terra.com.br/noticias/mais-da-metade-dos-brasileiros-esta-na-classe-
media-estudo-do-governo,34b9a418851ca310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 05 jun.
2018.
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consegue satisfazer além de suas necessidades básicas, como também ter acesso a lazer,

com os valores apontados pelo governo não é possível atender os mesmos. Além disso,

o Brasil é um país com índice de desigualdade social muito elevado, onde metade da

população vive com menos de um salário mínimo segundo o IBGE22. Segundo dados da

Receita Federal a distribuição de renda é pior do que a mostrada pelos números da

Pesquisa nacional de amostras em domicílio (Pnad), com um enorme distanciamento

entre as classes altas e baixas, onde a classe A possui renda de 40,9 vezes maior do que

a  classe  D/E23,  o  que  configura  uma  contradição  segundo  a  conceituação  atual  do

governo sobre classe média. 

Segundo a Secretaria de Estudos Estratégicos (SAE) a renda da classe média é de

até  R$  2.564,  já  o  novo  critério  adotado  pela  Associação  brasileira  de  empresas  e

pesquisas  (Abep) aponta o valor  de  R$ 4.68124.  De acordo com o levantamento  da

Fundação Getúlio Vargas (FGV)25 a faixa de renda da classe média fica entre o limite

inferior de R$ 2.005 e o limite superior de R$ 8.640, enquanto isso o IBGE defende ser

uma renda entre 3 a 5 salários mínimos26. Percebe-se a partir disso, além da falta de

consenso em relação a definição, a discrepância dos números anteriores citados com a

definição  de  classe  média  do  governo.  Portanto,  defendo  aqui  que  não  utilizarei  a

definição atual do governo, mas sim uma definição que corresponda a um padrão de

vida e de consumo mais próximo a atender necessidades além das básicas para intitular

como classe média. Para os devidos fins desse trabalho ao usar o termo classe média

para brasileiros, estarei me referindo a definição conceituada pela FGV.

CAPÍTULO 2 – TRABALHO DE CAMPO EM FILIAIS DA REDE KFC NO RIO 
DE JANEIRO.

22 Disponível  em:  <https://odia.ig.com.br/_conteudo/economia/2017-11-29/ibge-metade-da-populacao-
brasileira-vive-com-menos-de-um-salario-minimo.html>. Acesso em: 05 jun. 2018.

23 Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,classe-a-tem-maior-fatia-da-renda-do-
pais,10000007285>. Acesso em: 05 jun. 2018.

24 Disponível  em:  <http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2013/08/veja-diferencas-entre-
conceitos-que-definem-classes-sociais-no-brasil.html>. Acesso em: 05 jun. 2018.

25 Disponível em: <http://cps.fgv.br/qual-faixa-de-renda-familiar-das-classes>. Acesso em: 05 jun. 2018.

26 Disponível  em: <http://www.datosmarketing.com.br/listas-detalhes-classes-sociais.asp>.  Acesso em:
05 jun. 2018.
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A pesquisa teve início em duas filiais da rede KFC na cidade do Rio de Janeiro,

localizadas  nos  bairros  de  Botafogo  e  Flamengo,  através  de  visitas,  observações  e

conversas com funcionários e clientes. 

Em novembro de 2016 fiz minha primeira ida a campo, por volta das duas da

tarde,  fui  a  uma  das  dez  redes  de  fast  food KFC  do  estado,  que  se  encontra  na

Voluntários da Pátria, uma rua no bairro de Botafogo. Quase uma hora no caminho da

cidade de Niterói - onde moro - até o estabelecimento, o ônibus passava pelo centro do

Rio até chegar a Botafogo, este foi o trajeto que percorri por alguns meses para realizar

minhas idas a campo.

Essa loja possui grandes portas que se mantém abertas de frente para os balcões

de atendimento com separações entre as fileiras, a sua esquerda um espaço amplo com

diversas mesas a disposição dos clientes e ao fundo dois banheiros. Um estabelecimento

organizado e constantemente sendo limpo pelos funcionários. Possui cadeiras e mesas

novas e bem pintadas, telões com a descrições das mercadorias na parte superior da

parede atrás do balcão, cartazes sobre os produtos espalhados pela loja, tanto por fora

quanto por dentro, além de uma boa iluminação. 

Filial KFC em Botafogo. Créditos: Yasmin Souza27

27 Algumas fotos por mim tiradas em 2016 e 2017 das filiais do Rio de Janeiro foram perdidas devido a 
um problema no meu celular, dessa forma, minhas duas amigas Yasmin e Júlia me ajudaram fazendo 
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Para não me sentir deslocada e ficar sentada sem consumir, comprei um lanche e

sentei numa mesa para 6 pessoas, posicionada ao meio do salão do estabelecimento e

em seguida comecei  minha observação paralela  ao meu intuito  de  interagir  com os

clientes. Os lanches são servidos em bandejas, pratos de vidro e talheres de metal. Não

há refil de refrigerante.

Ao fim do meu lanche, senti um desconforto por estar sentada acompanhada de

meus papéis enquanto uma moça da limpeza me observava – não compreendendo o que

eu ainda estava  fazendo ali,  anotando coisas  – nitidamente,  querendo limpar  minha

mesa e retirar minha bandeja com o lixo, até que veio me perguntar se poderia retirá-las.

Destacando o fato de eu ser uma pessoa sem consumir,  ocupando um lugar  de um

possível consumidor, já que estava em horário de maior fluxo. 

Continuei  sentada  observando  o  entra  e  sai  de  pessoas,  as  correrias,  seja  dos

clientes em horário de almoço, seja dos próprios trabalhadores do local. Os operadores

de caixa buscavam ser rápidos para atender a demanda, as faxineiras tentavam manter o

ambiente limpo e as mesas livres de bandejas para os futuros usuários e o fiscal que

ficava atento não só com os funcionários mas também no fluxo de pessoas e possíveis

situações que pudessem incomodar ou ameaçar o bem estar e segurança dos clientes –

devido ao fato daquela região haver assaltos, pedintes e mendigos transitando na rua e

muitas vezes entram no estabelecimento, segundo o segurança da loja –.

Durante toda tarde em que estive, pude observar o público do estabelecimento,

composto  por  pessoas  que  trabalham ou estudam por  perto,  moradores  do  bairro  e

transeuntes  daquela  rua.  Havia  muitas  pessoas  trajando  roupas  mais  formais  ou

uniformes, o que esclarecia ou pelo menos me dava à hipótese de identificar de onde

elas vinham. Havia trabalhadores da empresa NET28, pessoas de terno ou roupas sociais,

estudantes do colégio Santo Inácio – Colégio particular situado na São Clemente, rua

paralela à Voluntários da Pátria –, e pessoas com roupas mais despojadas. A maioria dos

clientes  era  composto  por  pessoas  brancas,  por  outro  lado,  os  funcionários  eram

majoritariamente negros, os caixas, funcionárias de limpeza, os montadores de lanches,

o gerente e o segurança.

novos registros digitais em 2018 quando eu me encontrava nos Estados Unidos pela segunda vez.

28 Empresa de telecomunicações brasileira que oferece serviços como televisão por assinatura, acesso à 
internet e telefonia fixa
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É válido destacar que a loja se posiciona em lugar estratégico, em frente a uma

parada de ônibus bastante movimentada. Muitos ao esperar no ponto, se deparam com

as placas chamativas com imagens de lanches e acabam sendo atraídos. 

Eu  buscava  levantar  a  composição  social  dos  frequentadores.  Durante  minha

observação, a maioria das pessoas escolhiam pedir refeições ao invés de hambúrgueres.

Famílias  com  roupas  despojadas,  idosos,  homens  e  mulheres  bem  vestidos  ou

uniformizados frequentavam e enchiam o salão do refeitório. Os clientes tinham uma

aparência asseada e sua maioria era composta por brancos. 

Já numa de minhas idas a rede posicionada no Largo do Machado – Flamengo,

pude observar semelhante organização, limpeza e fluxo de pessoas da rede localizada

em  Botafogo  na  Rua  Voluntários  da  Pátria.  Nessa  loja  não  tive  oportunidade  de

conversar com o gerente, pois nas vezes em que estive presente, o mesmo se encontrava

ausente ou ocupado. Ao menos consegui falar com o segurança, em que expliquei sobre

minha pesquisa e interesse em falar com o gerente, o mesmo gentilmente tentou me

contatar com o gerente, mas sem sucesso. 

Pude  perceber  maior  preocupação  nesse  segurança  do  que  o  segurança  de

Botafogo, devido à grande presença de moradores de rua, usuários de crack e crianças

pedindo dinheiro na praça do Largo do Machado. O mesmo enquanto falava comigo

ficava bem atento a quem passava do lado de fora da loja e quem entrava. 

Numa de minhas idas a campo na Voluntários da Pátria, abordei um cliente que se

sentou à minha frente na mesma mesa, era um homem em torno de 35 anos, negro, um

pouco acima do peso,  que  tinha  muito  lanche  em sua  bandeja  e  comia  de maneira

bastante rápida. Perguntei se poderia falar com ele, o mesmo respondeu que sim, mas

que  tinha  pressa,  pois  seu  horário  de  almoço  estava  no  fim.  Gabriel  trabalhava  na

empresa  NET e afirmou que almoçava no KFC devido à  falta  de tempo e por  sua

empresa se localizar próximo dali, ainda acrescentou que morava longe de Botafogo,

mas não especificou onde e se despediu de mim. 

Tive oportunidade também de conversar  com o fiscal  da loja,  inicialmente fiz

perguntas sobre como era trabalhar ali,  sobre o fluxo de clientes,  horários de maior

movimentação, etc. Era um senhor de mais ou menos 50 anos, morador de Itaboraí,

muito gentil que além de me receber bem e responder, introduziu outros assuntos que eu

não  havia  levantado.  Mencionou  que  trabalhava  em rede  de  fast  food  há  26  anos,

começou no Bob’s e por fim foi para a rede KFC, já tendo trabalhado em outras filiais,

como no  centro  do  Rio  –  situada  na  Avenida  Presidente  Vargas  –.  A conversa  foi
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fluindo, junto com reclamações sobre a falta de segurança do Rio,  porém o mesmo

afirmava que era normal e que já estava acostumado, “hoje em dia não dá pra ficar

tranquilo em lugar nenhum mais”. Me disse que ser fiscal era ter que ficar atento o

tempo  todo  em  tudo  que  acontece  na  loja  e  impedir  que  situações  indesejáveis

aconteçam.

Paralelo a nossa conversa, duas meninas negras, adolescentes que portavam caixas

doces em suas mãos entraram na loja, o fiscal assim que as viu, correu para abordá-las,

perguntando o que elas queriam. Pediram para ir ao banheiro e ele autorizou. Não sei se

ele ficou constrangido com a situação frente a mim, mas voltou para nossa conversa e

quis me explicar que tinha que ficar de olho, pois todos os dias muitos aparecem para

vender doces, incomodam ou assaltam. Afirmou que não podia impedi-las de entrar no

banheiro, mas tinha que zelar pela segurança dos clientes. Ainda acrescentou: “Não se

pode  dar  mole  com celular,  passa  um,  rouba  e  sai  correndo”.  No  final  quando  as

meninas  saíram  do  banheiro  me  perguntaram  se  “eu  poderia  dar  uma  forcinha”  e

comprar a bala halls com elas. 

Uma  jovem  de  aproximadamente  20  anos,  entrou  na  loja  procurando  uma

supervisora que  teria  marcado de  dar  baixa  em sua carteira  de trabalho aquele dia,

porém ela não se encontrava. A ex-funcionária foi até o fiscal que conversava comigo,

estando bem exaltada, começou a reclamar e falar alto. Nesse momento o fiscal, tentava

acalmar a situação, dizendo para ela esperar e simultâneo a isso fazia olhares para mim.

Assim que  ela  dispersou,  ele  comentou  comigo  que  as  vezes  acontecia  atritos  nas

relações seja de cliente ou de funcionários, mas que não era nada demais, coisas comuns

do dia a dia.  

O  fiscal  me  disse  que  era  complicado  quando  as  pessoas  trazem  problemas

externos para o trabalho e que as pessoas deveriam saber separar as coisas. Às vezes as

pessoas já tiveram um dia ruim – se referia à menina que podia estar estressada, seja por

problemas  em  casa,  má  qualidade  do  transporte  público,  o  desgaste  das  horas  no

trânsito, passagens caras gastas em vão, já que a mesma morava longe e não alcançou

seu propósito indo ali, perdendo seu tempo – e acabam ficando com ânimos exaltados.

Me perguntou se as coisas que eu queria  saber eram para algum trabalho,  lhe

informei que estava fazendo uma pesquisa e estava em busca de conhecer mais sobre o

dia  a  dia  do  KFC.  O mesmo se  dispôs  a  chamar  o  gerente  da  loja  para  conversar

comigo, pois me disse que ele saberia falar melhor. 
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Arthur Lourenço29, 28 anos, gerente do KFC da Voluntários da Pátria, trabalha há

8 anos na rede. Residente de Coelho Neto – bairro da zona norte, 1 hora de distância

aproximadamente de Botafogo –, começou como atendente e foi crescendo na empresa.

Já trabalhou em outras filiais do Rio de Janeiro e atualmente trabalha em tempo integral

– de 8 da manhã até 8 da noite, ou mais, caso necessário –. O gerente me contou que

gosta  de  seu  trabalho  e  que  havia  começado  a  faculdade  de  Administração  numa

Universidade privada, porém a interrompeu no 4º período, pois não estava conseguindo

conciliar com o emprego.

A franquia de Botafogo conta com um quadro de 26 funcionários, com faixa etária

entre 16 e 24 anos. Possui grande rotatividade de equipe, podendo trocar todos de seis

em seis meses, segundo o gerente. Arthur afirmou ainda que por dia há um fluxo de 800

clientes  em média.  Vez ou outra  surgem alguns  problemas  “normais”,  segundo sua

classificação, e mais ou menos 10% de transtornos envolvendo clientes ou funcionários.

O horário de maior movimento era o entre 12:00 e 15:00 e entre 18:00 e 20:00 horas,

circulando pessoas de empresas, escritórios, comércio e estudantes.

Perguntei a ele que transtornos seriam esses causados por clientes e funcionários e

então começou a descrever situações e eventos que já aconteceram. Deu exemplo de

funcionários que deixavam de cumprir suas funções ou traziam problemas de casa para

o trabalho e afirmou que este último problema era o que tinha maior frequência e que

muitas vezes esse estresse se acentuava com a rotina do trabalho. Mas acrescentou que

sua  equipe  atual  dá muito  valor  ao emprego,  pelo  fato  de  precisarem muito,  terem

contas para pagar, ajudar em casa e alguns ainda terem filhos, o que os fazia não querer

perder o trabalho. 

Ao falar dos clientes, me disse que às vezes aconteciam situações de estresse, falta

de  educação  e  desrespeito  na  relação  com os  funcionários.  Mas  que  não  era  algo

constante naquela filial. Pontuou que os clientes eram de classe média e que às vezes se

incomodavam com a presença de mendigos a ponto de serem rudes e buscarem uma

providência dele. Disse que não poderia expulsar nenhum consumidor da loja, nem que

fossem mendigos, pois deveria tratar todos de igual forma, sendo preciso ter jogo de

cintura para lidar em certas situações e tentar acomodar os clientes da melhor forma.

Comentou que já tiveram situações em que clientes pediram a ele para retirar mendigos

do local, causando constrangimentos. 

29 Permitiu que o identificasse na pesquisa.
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Em seguida,  enquanto  conversávamos,  uma mulher  veio  perguntar  ao  gerente

onde  ficava  o  banheiro,  que  gentilmente  respondeu.  Quando  ela  se  retirou,  ele  me

acrescentou que poderia ter envergonhado ela falando “Oi, boa tarde. Como vai?”, já

que a mesma não teve educação ao perguntar e se quer agradeceu. Falou que esse tipo

de situação é comum, mas que muitas vezes deixa os funcionários aborrecidos devido à

falta  de educação das pessoas,  sem contar  quando há grosserias que podem agravar

ainda  mais  a  situação.  “Não  é  porque  estamos  atrás  do  balcão,  que  devemos  ser

destratados,  trabalhamos  como  qualquer  outro.  Hoje  estamos  aqui,  mas  amanhã

podemos ser médicos, advogados, engenheiros. Não recebemos para isso e não somos

empregados deles”. Com essa frase dita por ele, percebe-se como é naturalizada a ideia

de que algumas profissões merecem mais valor e respeito do que outras. Uma frase que

legitima sua própria inferioridade e reconhece que a possibilidade de estar um dia numa

posição superior lhe fizesse merecer mais valor.

Arthur comentou: “Há muitos clientes sem paciência, que não querem esperar um

minuto sequer e acabam gerando transtornos ainda maiores, isso quando não acontece

confusão entre os próprios clientes na fila”. Houve algumas pausas na conversa, já que o

gerente  tinha  que  resolver  pendências,  ou  alertar  funcionários,  porém conseguimos

conversar por muito tempo. Arthur me deu exemplos de ocasiões que já ocorreram na

loja, referente a alguns desrespeitos e um dos eventos descritos por ele que me chamou

mais atenção, foi o caso de uma faxineira ter sido humilhada por uma cliente racista,

que ficou ofendendo a funcionária, usando tom e palavras pejorativas referentes à sua

cor, pois não a queria limpando por perto de sua mesa.  O gerente acrescentou que esse

problema havia acontecido há uns oito dias. Ele teve que intervir e mediar à situação.

Falou que alguns clientes que presenciaram ficaram do lado da funcionária e outros não

se posicionaram. Mesmo frente a esse acontecimento racista, não houve denúncia ou

boletim  de  ocorrência.  Esbocei  minha  reação  horrorizada  quando  ele  contava,  e  o

mesmo me disse: “É triste, mas às vezes acontece”.

Ainda foi trazido a meu conhecimento, um caso em que um funcionário ficou

rindo de um cliente, dizendo que ele tinha o cabelo de um cantor famoso – Wesley

Safadão  –.  Segundo  o  gerente,  o  cliente  levou  a  mal  o  comentário  desnecessário,

causando  grande  rebuliço  na  loja,  querendo  inclusive  agredir  o  atendente  e  ficou

fazendo ameaças.   Diante  deste  quadro o gerente chamou atenção do funcionário  e

pediu para que ele fosse pra casa. Com os ânimos exaltados o rapaz ofendido havia

prometido voltar acompanhado mais tarde à loja para acertar a situação. Por fim, depois
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de  toda  essa  conversa,  me  despedi  agradecendo  ao  gerente,  que  muito  solicito,

respondeu-me que poderia voltar quando quiser. 

A ideia de  Anthropological Blues que Roberto da Matta (1975) trabalhou nos

ajuda a compreender como foi o uso do ouvir na experiência da observação participante,

pois  é  um termo que  se  refere  a  relação  entre  pesquisador  e  nativo  e  como  ela  é

complexa e densa de aprendizados e informações. Quando fui entrevistar o gerente, a

princípio parecia pouco à vontade para me conceder a entrevista que queria,  porque

estava em seu horário de trabalho. Mas a partir do momento que fui para além do roteiro

de  perguntas  que  havia  montado,  seguindo  a  interação  com  ele  de  uma  forma

espontânea e pautado no que ele falava, ele se sentiu mais à vontade e percebeu que eu

não estava apenas interessada em pegar dados e ir embora, mas de compreender o seu

mundo, o seu dia a dia e como ele agia e pensava na sua rotina de trabalho. Não foi por

acaso que essa foi a entrevista mais longa e a mais rica de dados. O gerente não apenas

me deu aquilo que queria saber, me deu mais do que isso, por um breve momento ele

me forneceu respostas tão reveladoras que nem havia parado para pensar sobre aquilo.

No fim, ele me entregou respostas para perguntas que não havia feito, mas que gostaria

de fazer.

A partir desta experiência em campo, percebi o quanto o saber ouvir é essencial

para construir o objeto de campo, e para conversar e entrevistar meus interlocutores. O

ouvir é ir para além do que é dito, é também ouvir o breve silêncio dos entrevistados

para uma determinada pergunta, é ouvir relatos de perguntas que você não fez, o tom de

voz e a pressa no falar e no responder.

O escrever como Roberto Cardoso de Oliveira (2000) destacou também pode ser

considerado um ato cognitivo, os dados obtidos na observação no campo passam por

aquilo que ele chama de “refração”, um novo olhar sobre a experiência etnográfica. Ao

seguir a perspectiva de Geertz (2008) entre o “being here” (estando aqui) e o “being

there”  (estando  lá),  Oliveira  (2000)  nos  mostra  que  há  duas  formas  de  realizar  a

investigação empírica e até mesmo sobre o uso do escrever. A primeira que menciona é

a  realizada  em campo através  do  uso  de  diário  de  campo ou um instrumento  para

realização de pequenas anotações, e a outra forma é a realizada “no gabinete”, ou seja, é

a escrita fora da situação do trabalho de campo, o qual o pesquisador toma uma certa

distância e reflete sobre o seu trabalho de campo. Estas anotações no campo, mais o uso



34

do olhar,  ouvir  e cheirar seria  o que Geertz  (2008) chamaria de “being there”,  já a

escrita estando fora do campo e analisando com calma o que se foi levantado é o “being

here”.

Dado isso, em minha experiência de campo esta diferença entre o escrever estando

no campo, e o escrever após ter algumas informações e dados coletados foi muito nítida.

Utilizei meu celular para registrar as coisas que considerava mais importantes, incluindo

registro de imagens para não esquecer quando fosse escrever o relatório, além de me

manter acompanhada por meu caderno de campo fazendo todas as anotações de tópicos

e observações que considerava pertinente. No momento em que parei em casa para rever

as  anotações  e  dar  início  a  meu relatório  de  campo percebi  o  quanto  o  escrever  é

também um ato cognitivo e de transformação do objeto realizado. 

Com todas essas informações e situações em que presenciei pude concluir que

mesmo nas  relações  em  fast  food, que  remete a  um contato  rápido entre  clientes  e

funcionários, acontecem situações complexas do dia a dia que revelam características

construídas pela sociedade, tais como: egoísmo, onde o pensar só em si leva a falta de

paciência e respeito uns com os outros; falta de tempo e relações mecânicas, onde as

pessoas acabam esquecendo que todos ali são humanos; existência de problemas de um

lado e do outro do balcão, que pode interferir positiva ou negativamente nas relações

sociais; discriminação, presente seja pela roupa, seja pela cor, seja pela classe social;

segregação social, onde muitas pessoas se recusam dividir o mesmo espaço com aqueles

que julgam não poderem estar ali;  desigualdade social, problema sistêmico, pelo qual

muitos trabalhadores se sujeitam a determinadas condições por necessidade e até muitas

vezes toleram certos desrespeitos em função de seu trabalho ser mantido.

Além dessas reflexões, ressalto a questão econômico-social atrelada ao consumo

desses alimentos, onde o público alvo se mantém numa classe – média –. A baixa não

tem poder aquisitivo suficiente e a alta procura por outros estabelecimentos. Pensando

nos valores dos lanches, no valor do salário mínimo e no gasto que as pessoas teriam

caso fossem almoçar  ali  todos os  dias,  minha conclusão era  de  que se elas  fossem

pessoas com essa remuneração não poderiam consumir diariamente ali, já que não seria

possível  comprometer  mais  da  metade  do  salário  em  almoços  mensalmente30.  É

30 O cálculo sobre o poder de consumo e análise da renda do público serão expostos no decorrer desta
monografia.



35

importante,  perceber  como  a  classe  social  influência  até  mesmo  nos  costumes

alimentícios, escolhas e relações. 

Algumas imagens do KFC em Botafogo:

   

Créditos: Yasmin Souza                                   Créditos: Júlia Christianes
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Créditos: Júlia Christianes

2.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA NUMA PERSPECTIVA 
SOCIOECONÔMICA

A rede KFC localizada na Rua Voluntários da Pátria, se encontra no bairro de

Botafogo,  bairro  de  classe  média  da  zona  sul  do  Rio  de  Janeiro.  Botafogo  conta

atualmente  com  aproximadamente  quase  100  mil  habitantes,  um  IDH  de  0,952  –

considerado muito elevado segundo IBGE –, abriga um dos principais cartões postais do

Brasil, que é a Enseada de Botafogo, com os morros Pão de Açúcar e da Urca ao fundo.

O preço do metro quadrado em Botafogo é de R$ 12.664 reais  segundo o mercado

imobiliário31. Além disso, possui 3 shoppings centers, museus, teatros, cinemas, casa de

shows, boates, centros empresariais, clínicas, diversas escolas, consulados de 15 países

e clubes esportivos. Atualmente o bairro é um dos mais importantes centros de serviços

da Zona Sul do Rio. Na rua em que o KFC é localizado por exemplo, se encontra o

principal centro comercial da região, com edifícios comerciais, sedes e escritórios de

grandes  empresas,  como  Furnas,  NET,  Prudential  e  Claro,  agências  bancárias  e

inúmeras lojas. Botafogo ainda conta com outros centros empresariais como Coca-Cola,

Intelig, PSA Peugeot Citroën, Odebrecht, Andrade Gutierrez, IBM, Band Rio e Oi. 

31 Disponível  em:  <https://www.agenteimovel.com.br/mercado-imobiliario/a-venda/botafogo,rio-de-

janeiro,rj/>. Acesso em: 22 maio 2018.
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A rua Voluntários da Pátria se encontra numa área nobre, sendo uma das ruas mais

valorizadas do bairro, junto com as ruas São Clemente, Sorocaba, Guilhermina Guinle,

Eduardo Guinle, Barão de Lucena, Assunção, Ministro Raul Fernandes e Marquês de

Olinda,  uma  região  que  tem  sido  palco  de  diversos  lançamentos  imobiliários  nos

últimos anos, dados oficiais segundo o site do Wikipédia32. Além disso, em Botafogo se

encontra  a  favela  Santa  Marta  localizada  no  morro  Dona  Marta  evidenciando  um

contraste social no bairro. 

A outra loja do KFC em questão no Rio de Janeiro, se encontra no Flamengo,

bairro  de  classe  média  da  Zona Sul  também,  loja  localizada  na  praça  do Largo do

Machado. O bairro possui população estimada de quase 60 mil habitantes e um IDH de

0,959. Atualmente o metro quadrado do bairro custa R$ 11.297 reais, de acordo com o

valor pedido no mercado imobiliário. No bairro também se encontram consulados de 7

países,  museus,  centro  culturais,  clubes,  igrejas,  diversas  lojas,  restaurantes  e  ainda

abriga o aterro do Flamengo, que é um enorme parque com área arborizada e gramada

ao longo do mar, contendo quadras de esporte, ciclovia, locais para caminhar e lazer.

Além disso, no Flamengo se encontra a favela Morro Azul demarcando novamente um

contraste social assim como em Botafogo. 

No Rio de Janeiro, segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio

– PNAD, realizada pelo IBGE, revelou as seguintes proporções demográficas: 53,6%

brancos,  33.6%  pardos,  12,3%  pretos,  0,5%  amarelos  ou  indígenas.  Não  foram

encontradas estatísticas parciais do Rio de Janeiro sobre a composição racial dos bairros

Botafogo e Flamengo.

Tabela com dados segundo o IBGE33: 

32 Disponível  em:  <https://pt.wikipedia.org/wiki/Botafogo_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)>.  Acesso  em:

22 maio 2018.

33 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_bairros_do_Rio_de_Janeiro_por_IDH>. 

Acesso em: 22 maio 2018.
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Bairro

Taxa de
alfabetizaçã
o de adultos

(%)

Renda per
capita 
(em R$
2000)

Índice de
longe-
vidade
IDH-L

Índice 
de

educação
IDH-E

Índice
de

renda
IDH-R

Índice de
desenvol-
vimento
humano

Botafogo 98,46 1376,47 0,888 0,990 0,979 0,952

Flamengo 99,28 1781,71 0,882 0,995 1,000 0,959

2.2 SERVIÇO PRESTADO

A rede  KFC  no  Brasil,  oferece  um  cardápio  variado,  combos  de  lanches  de

sanduíches e hambúrgueres de frango acompanhados de picles, queijo, alface e tomate,

molhos, canoas e baldes de frango, tirinhas, coxas e pedaços de frango, pratos de salada,

batata frita, refrigerantes, sobremesas, sorvetes,  milkshakes e pratos combinados com

arroz  branco,  feijão  preto,  farofa,  batata  frita,  puré,  salada  e  frango  empanado,

combinações dos acompanhamentos são feitas de acordo com a escolha do cliente. Os

serviços são prestados em lojas com mesas e cadeiras e no Rio de Janeiro não possui o

sistema de Drive Thru como opção para a compra de mercadorias. 

Os valores dos produtos oscilam entre R$ 7,50 reais à R$ 60,00 reais. Sendo R$

7,50  reais  o  hambúrguer  mais  simples  e  R$  19,40  o  mais  incrementado,  o  prato

combinado em torno de R$ 20,00 reais e os baldes de frango oscilam entre R$ 24,00 e

R$ 60,00 reais. A seguir apresentarei imagens de alguns dos produtos e do cardápio. 

              

Refeições brasileiras com refrigerante – acompanhamentos: Arroz, feijão,

farofa, batata frita, salada e frango frito.
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           Balde de frango frito                                 Hambúrguer de frango frito

Combo de pedaços de frango frito, refrigerante e batata frita.
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CAPÍTULO 3 – TRABALHO DE CAMPO EM FILIAIS DA REDE KFC NA 
REGIÃO DE WASHINGTON DC.

Depois de já ter me estabelecido no país, me familiarizado, e depois de alguns

meses  investindo  em aprender  inglês,  frequentando  aulas,  me  senti  um pouco mais

segura para o começo da etnografia na rede em Washington DC. Em abril de 2017,

iniciei minhas idas a campo nos Estados Unidos, escolhi duas lojas da rede KFC, uma

localizada em Arlington, no estado de Virgínia e outra em Silver Spring, no estado de

Maryland. Essas duas áreas são consideradas regiões de Washington DC – utilizo o

termo região para explicar que esses áreas trabalhadas se encontram nas redondezas do

Distrito de Colúmbia, visto que o mesmo se encontra na divisa de dois estados: Virgínia

e Maryland –. No centro do Distrito de Washington em si não havia nenhuma rede

estabelecida, podendo inferir a ausência de público alvo nessa localidade.
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Comecei minhas idas primeiro pelo KFC de Silver Spring, uma tarde em que sai

de Bethesda, MD – onde morava – peguei o ônibus, em seguida desci do ônibus na

estação de Friendship Heights,  peguei  o  metrô até  a  estação de Silver  Spring e  em

seguida finalizei o trajeto até a loja do KFC pegando um uber34 até o local. Era um

caminho  longo  até  chegar,  que  precisava  de  muitas  conduções,  demorava

aproximadamente 1 hora e 40 minutos sem trânsito, mas ainda era o mais próximo de

onde morava e esse foi o caminho que percorri diversas vezes para ir a campo.

Chegando na loja,  entrei  na fila  para comprar  um lanche,  me senti  um pouco

desconfortável pois no momento em que entrei as pessoas ficaram me olhando, nessa

hora só havia homens, e diferente dos outros lugares que eu costumava ir, eu era a única

pessoa branca ali.  Ressalto  ainda,  que nos Estados Unidos,  em todo tempo em que

estive, nunca fui lida como latina ou brasileira, as pessoas sempre me perguntavam de

onde eu era, sempre acreditando que fosse de algum lugar da Europa, e sempre ficavam

surpreendidas quando eu dizia que era do Brasil. 

Após comprar meu lanche, fui me sentar à mesa acompanhada de meu caderno de

campo, e enquanto comia devagar, comecei minhas anotações. Me surpreendi com a

diferença de sabor do lanche servido lá com o lanche que estava acostumada no Brasil,

o frango frito vinha muito mais engordurado, chegando a pingar na caixa de embrulho

enquanto eu comia, era mais apimentado, amassado e foi me servido frio. Pude observar

o restaurante sujo,  com cadeiras velhas,  mesas fixadas no chão,  algumas delas com

pinturas gastas, outras mesas faltando cadeiras, janelas grandes com vista para a rua,

luminárias baixas acima da mesa e nem todas as mesas estavam limpas. O restaurante

era dividido em dois ambientes um próximo ao caixa com poucas mesas e outro maior

nos fundos, a organização das mesas e cadeiras se encontravam à direita do abastecedor

de  refrigerante  refil.  Havia  música  ambiente  ao  fundo  ligada  numa  rádio,  no  lado

externo do restaurante há um estacionamento e por perto uma praça de lazer, a região é

predominantemente comercial. 

Numa outra ida a campo, no momento em que cheguei por volta de 14:30 da

tarde, haviam poucas pessoas na loja e mais tarde, por volta das 18:30 da tarde o fluxo

aumentou. Durante toda tarde em que estive presente, notei que a maioria das pessoas

escolhiam os lanches mais simples, um combo de refrigerante,  hambúrguer,  puré de

34 Empresa prestadora de serviços da área do transporte privado urbano, através de um aplicativo 
eletrônico.
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batata com molho “gravy” ou batatas canoa, este lanche custa $ 5,00, em segundo lugar

o produto mais vendido estava sendo o hambúrguer de $ 1,00 sem acompanhamentos.

Havia algumas pessoas ainda que preferiam comprar balde de frango, mas essas em

menor quantidade. Os lanches são vendidos em caixas e colocados numa sacola plástica,

não utilizam bandejas, nem pratos e talheres para servir os clientes.

Entre  entradas  e  saídas  de  pessoas  do  restaurante,  um  homem  de

aproximadamente 40 anos me abordou, chegou a minha mesa e me disse que eu era

muito bonita, iniciando uma conversa me perguntando se eu era casada, dizendo que se

fosse, meu marido tinha muita sorte, em seguida procurou em meus dedos para ver se

havia algum anel. Ele me disse que era da África e me perguntou de onde eu era. Além

disso, ele falou várias outras coisas que não consegui compreender, pois ainda com o

fato do meu inglês não ser fluente, ele falava rápido, com sotaque forte. Eu lhe disse

para falar devagar e então o mesmo me perguntou se eu falava espanhol, quando eu

disse que falava português ele se surpreendeu, pois achava que se falava espanhol no

Brasil. 

Ainda nesse episódio,  este homem me convidou para lanchar com ele – nesse

momento eu já havia acabado meu lanche e retirado o lixo, estava apenas com meu

caderno sobre a  mesa –,  me ofereceu seu cartão e o colocou sobre a mesa para eu

comprar um lanche para mim35. Eu agradeci e recusei, ele insistiu e por fim aceitou

minha recusa, estendendo sua mão para que eu batesse. Em seguida, ele voltou a seu

lugar, e mais tarde voltou a minha mesa com lanche comprado, voltando a oferecer e

insistir nos elogios, até que foi embora para seu lugar novamente, quando o ignorei e

fiquei escrevendo no caderno para mostrar desinteresse. 

Nessa tarde, me senti muito insegura, pois para além de não entender tudo sobre o

que está  sendo dito,  senti  medo do lugar  e  das  pessoas que se encontravam lá,  me

sentindo ainda mais desconfortável com a abordagem ocorrida. 

Num outro momento, outro homem que entrou na loja, pediu ao homem que me

abordou anteriormente, para comprar um lanche para ele, que prontamente foi ao caixa

com ele  escolher  o  pedido.  Essa situação aconteceu mais  de uma vez  com pessoas

diferentes. Este homem da abordagem parecia que conhecia muitas pessoas ali,  pois

cumprimentava muitos que entravam, e  ainda comprou lanche para 3 deles.  Percebi

nesse restaurante que os clientes em sua maioria se conheciam, se cumprimentavam e

35 Nos EUA os cartões não possuem senha, apenas são passados na máquina, então se você entregar seu
cartão a alguém a pessoa pode usar sem problemas.
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conversavam, talvez pelas pessoas frequentarem muito o lugar em horários semelhantes.

Observei também que em sua maioria, as pessoas falavam muito alto e gesticulavam

bastante,  a  maioria  vestia-se  com  roupas  velhas  e  fora  de  moda,  algumas  outras

trajavam uniformes e haviam também moradores de rua. 

Devido  minha  insegurança,  pedi  a  meu  namorado  que  fosse  comigo  numa

próxima vez, acreditando que talvez com uma presença masculina eu pudesse me sentir

mais confortável de dar seguimento a etnografia. 

Fui  diversas  vezes  ao  KFC de  Silver  Spring,  o  lanche  geralmente  vem  bem

amassado em caixas, algumas vezes vem frio e numa qualidade inferior ao do Brasil.

Provei algumas refeições das que não são vendidas no Brasil, e percebi que o tempero

de  todas  as  comidas  era  mais  apimentado,  inclusive  existem  sanduíches  que  são

possíveis escolher o nível de pimenta desejado. 

Em meados de maio de 2017, comecei a frequentar o KFC de Arlington. Lá, era

um pouco mais organizado que o de Silver Spring, as mesas eram mais novas, pintadas

e  havia  apenas  um  único  ambiente  de  mesas  para  lanchar.  Notei  que  este

estabelecimento era um pouco mais cuidado e mais limpo. Em minha primeira ida, fui

de carro com meu namorado, o que facilitou o acesso, já que para chegar na loja, eu

teria que pegar 2 ônibus e mais o metrô fazendo baldeação. 

Essa filial tinha um ambiente mais amplo, cartazes na parede com propagandas

dos produtos, uma música de fundo tocando, janelas grandes e todo resto organizado da

mesma forma que o KFC de Silver Spring. Pude observar que diferente do outro KFC

visitado, haviam mais pessoas brancas na loja, além de mim, por mais que a composição

racial majoritária ainda fosse negra. Os lanches de maior sucesso continuavam sendo os

combos de acompanhamentos,  hambúrguer,  refil  de refrigerante,  puré de batata com

molho e batata canoa. 

A partir daí, dei início a minha empreitada com perguntas e questionários para

fazer com os clientes e funcionários. Comecei abordando os clientes fazendo perguntas

subjetivas, a respeito do que achavam do atendimento, se o serviço era importante, o

que agradava ou desagradava, como descreveriam o KFC para quem nunca tivesse ido e

porque frequentava o estabelecimento.

Algumas pessoas foram solicitas em participar, inclusive aceitaram que a conversa

fosse  gravada,  mas  todas  foram  sucintas,  sem  se  aprofundar  muito  na  conversa,
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diferente  da  experiência  no  Brasil36,  as  pessoas  lá  eram  mais  diretas  e  menos

extrovertidas. A maioria das respostas girou em torno de responder que comiam no KFC

porque  era  mais  barato  e  gostavam  do  sabor,  basicamente  não  fizeram  nenhuma

reclamação e nem contaram nenhuma situação que pudesse ter acontecido. 

Num outro  episódio,  acompanhada  do  meu  namorado,  fui  ao  KFC de  Silver

Spring, dessa vez com intuito em além de observar, conversar com os funcionários e

clientes. Mais uma vez,  a composição racial  do lugar era apenas de pessoas negras,

tanto clientes quanto funcionários. Tive a oportunidade de conseguir conversar com o

gerente,  o  mesmo  marcou  de  conversar  comigo  as  4  da  tarde,  pois  nesse  dia,  no

momento em que cheguei as 12:30 havia maior fluxo e ele se encontrava ocupado.

Passei mais uma tarde lá, porém meu namorado havia ido para a faculdade pois não

poderia permanecer comigo o tempo todo lá. 

Nesse dia, me sentia mais segura mesmo estando sozinha, pois dessa vez o gerente

já me conhecia, sabia da minha pesquisa e eu me sentei perto do balcão de onde ele

estava, o que acabou me passando mais confiança. Me mantive observando por todo

tempo em que o esperava.  As 4:30 da tarde,  ele ainda não estava disponível para a

conversa. Mais tarde, finalmente ele conseguiu parar de trabalhar e separar um tempo

para nossa conversa, pouco depois meu namorado terminou sua aula e voltou para me

encontrar.  O  gerente  era  muito  educado  e  solicito,  permitiu  que  eu  gravasse  nossa

conversa e a usasse na pesquisa. Respondeu a todas minhas perguntas com cordialidade.

Lamin37 era o nome do gerente, trabalhava há 16 anos no KFC, 5 dias por semana,

50 horas semanais, morava há 45 minutos de carro até o trabalho. Lamim me disse que

escolheu trabalhar lá porque era um lugar bom, e amava seu trabalho, pois ao longo do

tempo pode formar um grupo que era como uma família para ele. Afirmou também que

todos os dias as pessoas reclamam pedindo por mais rapidez no atendimento e preparo

dos lanches.

Já em julho, depois de diversas idas, pude realmente perceber que os clientes que

ali frequentavam realmente se conheciam e eram próximos dos funcionários. Acrescento

aqui ainda um episódio que faço contraste com o Brasil. Um casal de pessoas negras um

pouco sujas, trajando roupas velhas e rasgadas entraram na loja certa vez, e pediram

comida ao gerente, o mesmo aceitou na mesma hora e em seguida pediu a balconista

36 Tive maior facilidade nos diálogos realizados no Brasil, maior receptividade para realizar conversas e
os entrevistados em sua maioria faziam com que a conversa fluísse para além de meu questionário. 

37 O gerente autorizou ser citado na pesquisa.
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para pegar para eles. O casal assim que pegou o lanche saiu da loja. Esse episódio me

lembrou de numa das idas ao KFC da Voluntários da Pátria em Botafogo, ter vivenciado

a  preocupação  do  segurança  para  com os  pedintes  e  moradores  de  rua,  mostrando

desaprovação e incomodo com a situação. Em diferentes idas, tanto no KFC de Silver

Spring, quanto no de Arlington, reparei a presença de mendigos frequentando a loja,

sabia que eram por carregarem consigo uma placa escrito “home less” –  em português,

sem casa –,  placa comum utilizada por mendigos acompanhadas por frases pedindo

dinheiro.  Enquanto no Rio de Janeiro o trânsito de mendigos nas filiais era motivo de

preocupação,  nos  Estados  Unidos  os  mendigos  eram  bem  vindos  e  costumavam

frequentar.

Algumas imagens das filiais de KFC estudadas em Washington DC.

Arlington:
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Silver Spring:
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3.1 INSEGURANÇA EM CAMPO

MEDO DA LÍNGUA E DO DESCONHECIDO

Inicialmente quando cheguei nos Estados Unidos não sabia nada de inglês, tendo

em vista que na época da escola tinha opção no meu colégio entre escolher os idiomas

inglês e espanhol no ensino médio,  onde optei  pelo segundo, apenas tinha estudado

inglês nos anos anteriores, porém coisas rasas, das quais eu já havia esquecido e nunca

havia feito curso por fora. 

Em função disso,  minha pesquisa  havia  mais  esse  desafio  por  não dominar  o

inglês, me deparando com a insegurança de ir a campo, o medo da língua e de falar
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errado, mas ainda continuava com o interesse de conhecer, conversar, me aprofundar na

prática e seus praticantes dentro da rede KFC nos EUA. Iniciei meus estudos de inglês e

comecei frequentando as aulas no curso que estava matriculada, no qual me concedeu

visto de estudante, me permitindo permanecer em Washington por quase 8 meses, de

janeiro  a  agosto  de  2017.  Além disso,  em fevereiro  de  2018  tive  mais  uma vez  a

oportunidade de voltar aos Estados Unidos, e novamente poder voltar a campo.

Conforme fui avançando na aprendizagem do idioma, me senti mais confortável

para ir a campo, inclusive para começar a entender o que se passa, o que se fala e toda a

organização  da  loja.  Além  da  questão  de  comunicação  que  me  preocupava,  me

surpreendi pelo medo do desconhecido que me esperava naquelas filiais. Não esperava

que ser abordada por homens lá pudesse me deixar tão insegura, a ponto de pedir meu

namorado que se envolvesse para que eu me sentisse menos vulnerável. 

Diferente do que vivi na experiência em campo no Brasil, nos Estados Unidos por

mais que estatisticamente38 falando seja mais seguro do que o Brasil e tenha menores

índices de crimes, me senti mais insegura. Acredito que justamente pelo fato de ocorrer

o estranhamento de onde não conhecemos e, portanto, sentirmos mais medo, e o que

conhecemos – que no caso o Brasil – naturalizamos. 

No Rio de Janeiro, vivi a maior parte da minha vida morando em área de risco, e

me surpreendi por ter sentido medo num bairro aparentemente mais pobre – mas não tão

pobre quanto os bairros que eu conhecia no Rio de Janeiro – nos Estados Unidos do que

eu estava acostumada por lá  em relação a região onde morava.  Quando na verdade

achava que não fosse passar por isso por já estar “acostumada” com favelas no Brasil,

não  estranhava  o  familiar  (VELHO,1980)  no  Rio  de  janeiro.  Acostumada  estou  na

favela em que morava e com a violência e medo cotidiano que vivia no Rio de Janeiro,

por fazerem parte do que eu conheço e acabar sendo banalizado, sem gerar surpresas.

38 Taxa  de  homicídios  intencionais  comparando  Brasil  e  Estados  Unidos  disponível  em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_taxa_de_homic%C3%ADdio_intencional>.
Acesso em: 22 maio 2018.
Outras fontes que atestam o fato supracitado disponíveis em: <https://oglobo.globo.com/brasil/atlas-da-
violencia-2018-brasil-tem-taxa-de-homicidio-30-vezes-maior-do-que-europa-22747176>.  Acesso em: 08
jun.  2018.  <https://exame.abril.com.br/mundo/os-25-paises-mais-violentos-do-mundo-brasil-e-o-18o/>.
Acesso  em: 22 maio 2018.  <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1931609-brasil-registrou-
135-estupros-e-12-assassinatos-de-mulheres-por-dia-em-2016.shtml>.  Acesso  em:  22  maio  2018.
<https://nacoesunidas.org/brasil-tem-a-nona-maior-taxa-de-homicidios-das-americas-alerta-oms/>.
Acesso em: 22 maio 2018. <http://www.diarioonline.com.br:82/noticias/policia/noticia-321376-mulheres-
sao-mais-assaltadas-que-homens.html>.  Acesso  em:  22  maio  2018.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics>.  Acesso  em:  22  maio  2018.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics#Brazil>. Acesso em: 22 maio 2018.
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Todavia,  quando  entrei  num  outro  contexto  social  desconhecido  acabei  me

surpreendendo, inclusive com minhas reações. 

É importante destacar aqui meu posicionamento no campo, o fato de eu ser uma

mulher  e  estrangeira  e,  portanto,  num lugar  desconhecido  o  assédio  e  o  medo  me

pareceram mais nocivos do que eu sentia no Rio de Janeiro.  No Rio de Janeiro, eu

conheço o lugar, vivi minha vida toda, sei os lugares que são mais perigosos que outros,

os que devo evitar, dessa forma minha percepção torna-se diferente. Tanto minha forma

de  enxergar  os  frequentadores  do  KFC  em  Washington  DC,  tanto  como  eles  me

enxergam, como uma pessoa de fora, branca e que não pertence ao grupo, é diferente de

como se deu em campo no Rio de Janeiro.

Me deparei com o desconforto de estar num lugar desconhecido, com grupos dos

quais eu não fazia parte, não estava acostumada e muitas vezes não entendia. Me senti

estranha sendo branca num ambiente majoritariamente frequentado por pessoas negras,

e refleti sobre minha posição de privilégio e estereótipos carregados de pré-julgamentos,

dos quais dessa vez eu era a minoria, não em um sentido de opressão, mas num sentido

de não estar acostumada com o contrário acontecendo. 

Nas  vezes  que  fui  olhada  pelos  frequentadores  de  lá,  me  senti  julgada,  com

olhares questionando o que eu fazia naquele espaço e isso me lembrou de todas as vezes

que amigos meus negros no Brasil me contaram algum tipo de episódio de racismo que

sofreram, ou de olhares  recebidos de pessoas brancas para eles.  No meu caso pude

experenciar  um  pouco  do  que  é  quando  não  fazemos  parte  de  um grupo  e  como

acontece o estranhamento, tanto deles por mim, e tanto de mim por eles. A diferença

para mim do que acontece com meus amigos negros do Brasil, é que eu ocupo um lugar

de privilégio, e as pessoas não me estranharam com um olhar de superioridade, mas sim

de surpresa. Enquanto isso, em campo no Rio de Janeiro, não senti desconforto nem ao

frequentar, nem ao conversar com qualquer pessoa naquele espaço, pelo contrário, era

um ambiente em que me sentia bem, próxima, a vontade e ninguém se surpreendia com

minha presença ali.

INTERFERÊNCIA DO MACHISMO

Na etnografia realizada em Washington DC, me vi na necessidade de pedir a ajuda

do meu namorado para que fosse comigo a campo, tendo em vista que me senti insegura
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com  o  ambiente  quando  havia  ido  pela  primeira  vez.  Meu  namorado  pôde  me

acompanhar no KFC de Silver Spring e no de Arlington, porém, o problema acarretado

por eu estar sozinha no KFC voltou a acontecer algumas vezes em que não pude estar

com a presença dele.  Fui abordada por alguns homens e assediada, inclusive alguns

vindo sentar em minha mesa, evidencia outra questão sofrida pelas mulheres por não se

sentirem seguras sem a presença de um homem para as acompanhar, sozinhas sentem-se

vulneráveis por conta do machismo39 ainda presente. 

Dessa forma, pude experenciar como era o campo estando ou não acompanhada

por um homem, o que acabava por interferir em minha metodologia, já que inicialmente

havia  projetado  de  fazer  campo  sozinha.  No  Rio  de  Janeiro,  fiz  o  campo  todo

desacompanhada, sem me sentir ameaçada de alguma forma ou invadida. O evento ter

acontecido comigo no KFC de Washington DC e não no do Rio de Janeiro, não afirma

que o Brasil é menos machista que os Estados Unidos40, mas sim demonstra que esse

episódio aconteceu especificamente durante o trabalho de campo nos Estados Unidos e

não no Brasil.

Ao  longo  de  minha  vida  pude  perceber,  enquanto  mulher,  as  diferenças  de

tratamento por determinados homens. Muitas vezes essa diferença que sentia atribuía ao

grupo social no qual me encontrava. Qualquer homem pode estar sujeito a ter atitudes

machistas,  porém algumas  são  mais  invasivas  e/ou  ofensivas  que  outras.  Diferentes

homens, de diferentes classes, podem oferecer a nós mulheres algum tipo de risco ou

medo. Entretanto, percebe-se que alguns homens são mais ou menos polidos, e têm mais

ou menos vergonha de assediar ou de fazer abordagens mais explícitas do que outros.

Essas diferenças percebidas por mim me mostravam que enquanto em bairros menos

favorecidos eu ouvia mais cantadas e assédios, em bairros mais favorecidos esse evento

diminuía. 

Um homem respeita uma mulher na presença de outro, não como se a mulher

merecesse  respeito,  mas  como se  o  “dono” dela  merecesse.  A necessidade  do  meu

namorado ao meu lado para não ser assediada mostra isso, como é preciso outro homem

39 Machismo é tratado aqui segundo a autora Mary Pimentel Drumont (1980) como sistema ideológico,
de representações-dominação que utiliza o argumento do sexo, mistificando as relações entre homens e
mulheres,  reduzindo-os  a  sexos  hierarquizados,  divididos  em  polos  dominante  e  dominado  que  se
confirmam mutuamente. Esse sistema oferece modelos de identidade tanto para o elemento masculino
como para o elemento feminino. É largamente aceito e mediado pela liderança masculina.

40 De acordo com minha vivência, já me senti de igual forma como me senti no KFC de Washington DC
em outros espaços no Rio de Janeiro, mas não nas filais cariocas de KFC de lá. E nos Estados Unidos me
senti assim nas filais do KFC, mas não em outros espaços que costumava frequentar.  
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“marcando território” para o outro respeitar. Não é como se eu tivesse sendo respeitada

na presença dele, mas sim como se ele tivesse sendo respeitado ao ser “meu dono”. Em

determinados espaços a presença masculina ao lado mulher se faz mais necessária do

que em outros, e no caso KFC no Rio de Janeiro essa presença não foi necessitada.

O acontecido em campo não tem intuito em defender que o machismo é mais

intenso nos Estados Unidos do que no Brasil ou vice-versa. Apenas levanta a diferença

de  comportamento  observado  entre  os  frequentadores  homens  do  KFC  no  Rio  de

Janeiro e em Washington DC que talvez possa ser associada à classe socioeconômica

em que  se  encontram.  Enquanto  o  frequentador  médio  do  KFC no  Rio  de  Janeiro

pertencia a classe média, na região de Washington DC o frequentador médio era de uma

classe social menos privilegiada. O intuito não é associar objetivamente a manifestação

mais explícita do machismo à pobreza em si. Todavia, parece interessante buscar uma

pesquisa  que  tentasse  pensar  a  falta  de  educação  formal  como um fator.  Não num

sentido acusatório de que os pobres são mais machistas que os mais abastados, mas que

possam  ter  tido  menos  acesso  à  educação  formal,  refletindo  em  comportamentos

adversos e demonstrações mais explícitas de machismo. 

O presente trabalho não tem pretensão de fornecer explicações aprofundadas para

esse fenômeno, uma vez que foge ao escopo da pesquisa. No entanto, essa discussão

pode  ser  desenvolvida  a  partir  de  contribuições  de  pesquisadoras  de  feminismo

interseccional41, que investigam a importância de fatores como classe social, raça, etnia,

idade e outros na caracterização do comportamento agressor masculino.

3.2 – ANÁLISE DA REGIÃO DAS FILIAIS E LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO

Inicialmente acredito ser importante ressaltar que o espaço geográfico dos Estados

Unidos é dividido de maneira diferente do Brasil, não existindo bairros, mas regiões de

condados e cidades dentro de cada Estado.

Uma das filiais do KFC pesquisadas foi a que se encontra no endereço 7720 Blair

Road em Silver Spring, uma região do Condado de Montgomery County no estado de

Maryland. Essa região possui  85.988 habitantes segundo o censo americano de 2016,

41 Sugiro aqui leituras: Politics of rates – “Políticas de violação” da autora Diane Russell; Mulheres, raça
e  classe  de  Angela  Davis,  disponível  em:  <https://we.riseup.net/assets/165852/mulheres-rac3a7a-e-
classe.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2018.
<http://www.revistaovies.com/cronicas/2014/03/raramente-o-machismo-e-visto-como-problema-social/>.
Acesso em: 03 jun. 2018. 
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ocupando a  quarta  posição  de  lugar  mais  populoso  no Estado.  A região  possui  um

importante  polo  de  negócios,  áreas  residenciais  e  comerciais,  restaurantes,  sede  de

diversas empresas de radiodifusão, departamento de comércio dos Estados Unidos e

inúmeras  empresas  de  desenvolvimento  imobiliário,  biotecnologia,  mídia  e

comunicações. Além disso possui igrejas, sinagogas, templos, centros de teatro, cinema,

casa  de  cultura,  faculdades,  hospitais,  cinco  bibliotecas  públicas,  diversas  escolas

públicas, servidas pelo sistema de escolas públicas do Condado de Montgomery County,

algumas escolas particulares, cinco parques que oferecem trilhas, ciclovias, áreas para

lazer e piquenique,  quadras esportivas, campos de tênis,  futebol,  basquete e parques

infantis.

 A outra filial se encontra no endereço 4901 Lee Highway em Arlington, que é um

condado no estado de Virgínia. Arlington possui 230.050 habitantes segundo os últimos

dados oficiais  americanos42,  sendo o  sexto  lugar  mais  populoso do Estado.  Embora

Arlington seja uma Condado, também é tratado como a segunda maior cidade principal

da área de Washington DC. Arlington também ocupa a quinta posição de lugar de renda

mais alta nos Estados Unidos pela mediana da renda familiar, e ainda tem tido a menor

taxa de desemprego da Virgínia de apenas 2,4 %. Devido a estar próximo ao centro de

Washington DC, o Condado abriga  muitas  instalações  importantes  para  a  região  da

capital  dos  EUA e  para  o  governo  americano,  incluindo  o  Pentágono,  o  cemitério

nacional  militar  e  o  aeroporto  nacional  Reagan.  Arlington possui  muitas  escolas  de

ensino  público  –  gastando cerca  de  metade  de  suas  receitas  locais  em educação  –,

universidades,  hospitais,  diversas  sedes  de  agências  federais,  grandes  empresas,

organizações, centros comerciais, escritórios, shoppings, lojas, restaurantes, bibliotecas,

igrejas e parques. 

Dados segundo o Census Boreau americano:

Silver Spring – MD43 Arlington – VA44 

42 <https://www.arlingtonva.us/>. Acesso em: 22 maio 2018.

<http://www.city-data.com/city/Arlington-Virginia.html>. Acesso em: 22 maio 2018.

43 Disponível  em:  <https://www.census.gov/search-results.html?

page=1&stateGeo=none&searchtype=web&cssp=SERP&q=HDI+of+Silver+Spring&search.x=0&search.

y=0&search=submit>. Acesso em: 22 maio 2018. 

<https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/silverspringcdpmaryland/PST045217>.  Acesso  em:  22

maio 2018.
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média de renda familiar estimada: $77,041 $ 110,388
Renda per capita estimada: $45,322 $ 65,395
Estimativa do Valor Médio da Habitação: $502,800 $ 678,100
Aluguel bruto médio: $1,488 $ 1,858

Expectativa de vida: 84 anos 86 anos

Realização Educacional – 

Percentual de graduado do ensino médio 

ou superior: 

84.6 % 93.8 %

Taxa de pobreza: 11.7 % 7.5 %

Arlington 

- VA

Silver Spring

– MD

Composição racial segundo o censo americano

63,8% 45,7% de brancos americanos

8,9% 27,8% Negros ou afro-americanos 
0,8% 0,6% de índios americanos 
9,9% 7,9% de asiáticos 

0,1% 0,1% das ilhas do Pacífico

3.29% 18,0% outras raças não hispânicas
15.4% 26,3% da população hispânica ou latina de qualquer raça 

28%   – dos residentes em Arlington nasceram no estrangeiro a 

partir de 2000.

3.3 SERVIÇO PRESTADO

A rede KFC nos Estados Unidos, possui um cardápio ainda mais variado que o

cardápio brasileiro, com exceção de não oferecer as combinações dos pratos brasileiros

de arroz e feijão, sorvete de casquinha e milk-shakes.

A rede conta com combos de lanches de sanduíches e hambúrgueres, todos são

acompanhados somente por molho e picles, havendo três tipos opções para o frango

empanado do sanduíche: pouco, médio e muito apimentado. Além disso, também possui

a versão do mini sanduíche, e mais diversas outras mercadorias, são elas: o balde de

frango com coxas ou pedaços de peito empanados, combos de caixas que podem ser

<http://www.city-data.com/city/Silver-Spring-Maryland.html>. Acesso em: 22 maio 2018.

44 Disponível  em:  <https://www.census.gov/search-results.html?

q=HDI+of+Arlington&page=1&stateGeo=none&searchtype=web&cssp=SERP>.  Acesso  em:  22  maio

2018.
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combinadas com acompanhamentos, puré de batata e molho “gravy”45, pão de batata,

refrigerante, tiras de frango empanado, hambúrguer, “mac and cheese”46, batatas fritas

cortadas em canoa e biscoito com gotas de chocolate, também são oferecidos milho,

salada, molho, feijão verde. A loja oferece ainda, bolo, limonada, refil de refrigerante,

“chicken pot  pie”  – torta  de frango americana  –,  dois  pratos  diferentes  de  saladas,

molhos diversos,  “KFC famous bowl” – uma espécie  de prato que mistura puré de

batata,  milho,  molho “gravy”,  queijo e bolinhas de frango empanado – e “pop corn

nuggets” – bolinhas pequenas de frango empanado na caixa, além de venderem diversos

tipos de tacos. 

Os preços variam entre $ 1,69 e $ 39,99. – combo família para 5 pessoas –. A

seguir apresento a tabela com valores e algumas imagens dos produtos. 

45 É um molho castanho de carne, popular na culinária dos Estados Unidos. 

46 Macarrão com molho de queijo – receita tradicional americana.
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Caixa com frango frito, puré com molho gravy e um pão de batata.
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Pote com batata canoa e frango frito                                           Taco

                               

Batata canoa frita                                              Combo de hambúrguer e batata frita



61

Hambúrguer de frango frito                                      Embalagem dos produtos.

CAPÍTULO 4 – A COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

A cultura e os gostos por diferentes alimentos influenciam nos produtos que são

oferecidos. Os produtos do KFC no Rio de Janeiro e em Washington DC são diferentes,

tanto  no  sabor,  quanto  no  tipo.  No Brasil  os  produtos  foram adaptados  ao  paladar

brasileiro, nos EUA o sabor dos alimentos é mais apimentado do que no Brasil, o que

demarca a diferença cultural na alimentação e no gosto por determinados condimentos,

inclusive a adição de arroz e feijão à refeição brasileira é outro fator da cultura que é

acrescentado a questões mercadológicas. Além disso, no cardápio do KFC nos EUA
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foram acrescentados tacos e burritos – comida típica mexicana – justamente pensando

em seu público mexicano, devido ao grande número de imigrantes desse país.  Para

garantir  uma grande  demanda  que  atenda  ao  gosto  dos  diferentes  públicos,  o  KFC

oferece aos seus consumidores menus que variam de um local para o outro. 

Nos Estados Unidos é costume comer “mac and cheese” e puré de batata com

molho “gravy”, uma combinação que é encontrada no cardápio do KFC americano e

não no brasileiro, comparativamente falando, o puré de batata com o molho “gravy” e

“mac  and  cheese”,  no  Brasil  estaria  no  lugar  do  arroz  branco  e  feijão  preto  –

combinação tradicional brasileira. 

Destaco aqui,  a  diferença relativa a qualidade do produto oferecido nas filiais

pesquisadas. Nas filiais do KFC visitadas em Washington DC pude perceber grande

diferença  no  lanche  servido.  As  refeições  não  possuíam  estética  convidativa,  com

excesso de óleo retido no alimento, muitas vezes servidos frios e amassados, todos são

servidos em caixas de papel, em sacolas plásticas e sem bandejas, enquanto nas filiais

do Rio de Janeiro, o lanche vem montado na bandeja, quente e com melhor aparência.

Além disso pude perceber uma relativa diferença no KFC de Arlington frente ao de

Silver Spring, que possuía uma melhor organização e limpeza. 

Outro ponto de diferença percebida, foi que enquanto nas filiais de Washington

DC a maioria das pessoas compravam suas refeições e não comiam dentro da loja, no

Rio de Janeiro esse tipo de conduta era mais incomum. O público no Rio de Janeiro

majoritariamente comia dentro da loja e geralmente faziam as refeições em grupo, já em

Washington  DC  os  clientes  em  sua  maioria  comiam  sozinhos,  sem  companhia.

Referencio aqui o que Ritzer (1996) levanta sobre a tendência na valorização do comer

como um ato solitário. Percebo que no Rio de Janeiro, o ir no KFC para comer é mais

do que o ato de alimentar-se em si,  mas carrega também a questão da socialização.

Enquanto em Washington DC é mais voltado ao ato em si, para suprir uma demanda por

comida,  onde  pessoas  que  além  de  não  terem  muito  dinheiro  para  suas  refeições,

também não têm muito tempo. 

4.1 PARIDADE DO PODER DE COMPRA (PPC): BRASIL – EUA

Para  poder  comparar  produtos  similares  em países  diferentes  e  que,  portanto,

possuem  moedas  e  preços  diferentes,  se  faz  necessário  o  uso  de  ferramentas  de
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equivalência de taxas cambiais, como por exemplo o índice de paridade do poder de

compra, que será explicado a seguir.

Paridade do poder de compra é uma teoria econômica que permite estimar qual

teria que ser a taxa de câmbio entre duas moedas para que a troca estivesse ao nível do

poder  de  compra  das  moedas  dos  dois  países  no  longo  prazo,  buscando  eliminar

distorções e criando uma taxa de conversão que reflita adequadamente o custo de vida

de cada país. A PPC são taxas de conversão de moedas que igualam o poder de compra

de diferentes moedas, eliminando as diferenças nos níveis de preços entre os países, ou

seja, mostrando a proporção de preços em moedas nacionais do mesmo bem ou serviço

em diferentes países. Essa taxa é medida em termos de moeda nacional por dólar norte-

americano.

A taxa PPC para o Real brasileiro em 2017 segundo a OCDE – Organização para

a Cooperação e Desenvolvimento Económico – é 2,05747. Exemplificando, um produto

que nos Estados Unidos vale $10 dólares, em reais brasileiros tem preço equivalente a

R$ 20,57, de acordo com esse fator de conversão, não necessariamente se comportando

assim na prática. 

Entretanto, esta metodologia possui limitações, tendo em vista que a taxa PPC

desconsidera diversos fatores que contribuem para a diferença de preços e poder de

compra de cada país. No curto prazo, há dois fatores mais relevantes para o câmbio

entre países. De um lado, na iniciativa pública, taxas de juros estipuladas por bancos

centrais  governamentais  são  fundamentais  para  as  expectativas  de  retorno  dos

investidores desses países. De outro, na iniciativa privada, mudanças nas expectativas

futuras dos investidores sobre os valores destas moedas e taxas de juros de cada país

também tem grande influência. Para entender as mudanças dessas expectativas futuras,

podemos considerar fatores como alterações nas projeções de PIB, infraestrutura dos

países, facilidade de fazer negócio, estabilidade e confiança do governo local, risco país,

existência de reservas cambiais, taxa de desemprego, etc. Outros fatores impedem que a

PPC seja uma taxa de câmbio perfeita, tais como: impossibilidade de todos os bens e

serviços  serem  comercializados  internacionalmente,  produtos  e  preferências  de

consumidores  serem  diferentes  entre  países  e  barreiras  comerciais  como  tarifas  e

impostos serem estipulados ao comércio exterior. 

47 <https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm>. Acesso em: 22 maio 2018.



64

Por  isso,  trazendo  para  essa  pesquisa  comparativa  entre  as  filiais  de  KFC

estudadas, podemos perceber a diferença entre os preços atuais na moeda local que não

são correspondentes ao preço calculado pela taxa PPC. Ou seja, pela PPC, um mesmo

lanche (combo de hambúrguer, refrigerante refil48, batata e frango frito) de 5 dólares nos

EUA, no Brasil poderia ser obtido com 10,29 reais  – pela taxa implícita do PPC –,

entretanto na realidade este mesmo lanche custa 24 reais – pela taxa de câmbio atual –.

Neste caso, o dólar está sobrevalorizado frente ao real, pois são necessários mais reais

do que o calculado pela taxa implícita PPC para obter o mesmo produto, mostrando um

menor poder de compra dos consumidores brasileiros. 

 

Imagem ilustrativa do combo do site do KFC BRA        Imagem ilustrativa no combo do site KFC EUA

4.2 ANÁLISE DO PODER DE CONSUMO

O salário mínimo no Brasil  é universalizado para todos os estados brasileiros,

sendo  calculado  em  bases  mensal,  diária  e  por  hora  de  acordo  com  a  CLT  –

Consolidação das Leis do Trabalho49 –, o valor é fixado pela jornada de 220 horas em

30 dias,  em que o trabalhador é pago por seus serviços prestados mensalmente.  No

início de minha pesquisa em 2016 o salário mínimo brasileiro era de R$ 880,00 reais.

48 No Brasil a rede KFC não fornece refil de refrigerante, neste caso aplica-se a esse combo um copo de
500ml de refrigerante.

49 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13152.htm>.  Acesso em: 22 maio
2018.
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Atualmente, por meio do Decreto nº 9.255/2017, foi aprovado o salário mínimo de R$

954,00, que entrou em vigor em janeiro de 2018. O referido decreto regulamenta a Lei

13.152/2015, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e a sua política de valorização

de longo prazo. Dessa forma o valor da hora mínima trabalhada brasileira equivale a R$

4,33 – R$ 954,00 dividido por 220 horas/mês – e o valor diário mínimo trabalhado

equivale a R$ 31,80 – R$ 954,00 dividido por 30 dias –. 

Enquanto isso, nos Estados Unidos o salário mínimo proposto pelo governo é de

$7.2550, todavia, possui diferentes valores de acordo com cada estado que tem o poder

de aumenta-los, as unidades federativas têm autonomia para estabelece-los. A ideia do

pagamento se baseia mais pela hora trabalhada do que pelo mês trabalhado, o que se

diferencia em muito do Brasil –  Numa contratação o que o funcionário busca saber é

quanto se paga pela hora e não pelo mês – e faz com que tenha diferentes remunerações

de acordo com o que cada indivíduo está disposto a trabalhar. No Estado de Maryland,

onde se localiza uma das filiais em estudo, em 2016 o salário mínimo51 era de $ 8.75

dólares  a  hora,  atualmente  em 2018  o  valor  é  de  $9.25  dólares  a  hora  –  próxima

mudança em julho de 2018 para $10.10 –, $ 370.00 dólares por semana, com 40 horas

semanais  trabalhadas,  mínimo de $1480 dólares  por  mês  e  mínimo de  $ 19,240.00

dólares anualmente. Já na Virgínia, estado da outra filial estudada, em 2016 o salário

mínimo52 era de $7.25 dólares53, sem alteração no início de 2018 – próxima mudança

será para $9.00 em julho de 2018 –, $290.00 dólares por semana, com mínimo de $1160

dólares por mês, com 40 horas trabalhadas e mínimo de $15,080.00 dólares por ano. 

Devido  às  limitações  da  taxa  de  Paridade  de  poder  de  compra,  entendo  ser

interessante levantar metodologias alternativas de modo a representar mais fielmente o

poder de compra do trabalhador local. Para isso pensei em calcular a porcentagem do

salário mensal correspondente ao lanche e o número de horas necessárias para obtenção

50 <https://www.laborlawcenter.com/state-minimum-wage-rates/>. Acesso em: 22 maio 2018.

51 <https://www.minimum-wage.org/maryland>. Acesso em: 22 maio 2018.

<https://msa.maryland.gov/msa/mdmanual/01glance/economy/html/wages.html>.  Acesso  em:  22  maio

2018.

52 <https://www.minimum-wage.org/virginia>. Acesso em: 22 maio 2018.

<https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?181+sum+HB518>. Acesso em: 22 maio 2018.

53 Salário mínimo exigido pelo governo americano, sem alteração pelo Estado da Virgínia.
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do  produto  mais  popular  oferecido.  Segue  abaixo  uma  tabela  explicativa  com  os

cálculos. 

Lanches Preço em

moeda

local

Porcentagem do salário
mínimo mensal

correspondente usado na
moeda local

Horas de trabalho
necessárias para

obtenção desse produto

Mais simples

brasileiro R$ 7,50 0,8 % 1,7 horas = 102 min.

Mais popular

brasileiro R$ 16,50 1,8 % 3,8 horas = 228 min.

Mais simples

americano $1.69 

Maryland: 0,11 % 0,18h = 11 min.

Virgínia: 0,14% 0,23h = 14 min.

Mais popular

americano $5.00

Maryland: 0,3 % 0,3h = 18 min.

Virgínia: 0,4 % 0,4h = 24 min

Segundo a pesquisa de campo, os lanches mais populares no Rio de Janeiro é a

refeição (R$16,50)  de arroz,  feijão,  salada,  farofa ou batata  frita  e frango frito,  e  o

hambúrguer de frango frito avulso (R$7,50). Em Washington DC, é o combo ($5)54 de

hambúrguer ou puré de batata com molho gravy, refrigerante refil, frango frito ou batata

frita e biscoito de chocolate (cookie), e o hambúrguer de frango frito avulso ($1.69).  A

partir dessas informações e da tabela acima, podemos perceber a diferença de poder

aquisitivo e gastos que cada indivíduo teria ao consumir no KFC em cada lugar. Dessa

forma, retorno a ideia defendida no início deste trabalho, a respeito do trabalhador que

recebe salário mínimo no Rio de Janeiro não poder consumir no KFC com a mesma

frequência  que  um  trabalhador  americano  que  também  receba  salário  mínimo.

Comparativamente falando, um trabalhador assalariado brasileiro gastaria 52% de sua

renda mensal para consumir o produto mais popular do KFC todos os dias, enquanto um

54 Este combo – hambúrguer, batata frita ou frango frito e refrigerante, sem a opção do cookie e do puré
de batata com molho – no Rio de Janeiro é um dos populares também e custa R$ 24,00, todavia em
primeiro lugar se mantém a refeição completa de arroz, feijão, frango frito e os demais acompanhamentos
escolhidos. Em Washington o combo chama-se “$5 fill up”, podendo trocar hambúrguer por taco, sem
alterações no preço. 
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trabalhador americano assalariado gastaria 12%. Dessa forma, é possível compreender o

porque  do  KFC  ser  voltados  para  públicos  diferentes  em  cada  país,  e  o  porque

determinadas classes podem ou não escolher esse estabelecimento. 

4.3 BEM INFERIOR X BEM NORMAL 

Em economia, bens inferiores e normais55 (Hubbard e Anthony Patrick O’Brien)

são bens cuja procura aumenta ou diminui de acordo com a renda da população. A

demanda por bens inferiores diminui à medida que a renda aumenta, enquanto isso, a

demanda por bens inferiores  aumenta quando a renda cai. É importante  notar  que o

termo inferior não está necessariamente relacionado à qualidade do bem. Embora bens

inferiores possam ser de qualidade inferior ou menos convenientes para um consumidor,

nem sempre  é  esse  o  caso. Simplificando,  bens  inferiores  são  uma alternativa  mais

acessível para um bem mais caro, e pode ou não haver uma diferença de qualidade.

Bens inferiores  podem ser  vistos  como qualquer  coisa  que  um consumidor  exigiria

menos se tivessem um nível mais alto de renda real.

Com  bens  inferiores,  é  importante  notar  que  existe  um  elemento

de comportamento do consumidor que determina que um bem seja inferior. Pode haver

alguns consumidores  que não reduzem suas  compras  de bens  inferiores  quando sua

renda aumenta. Talvez um consumidor goste do café do McDonald's mais do que do

Starbucks, ou ele pode achar um produto de mercearia sem marca melhor do que o

equivalente mais caro de marca. Em geral, no entanto, a demanda por bens inferiores56

diminuirá  quando  a  economia  melhorar  e  aumentar  quando  a  economia  parar  ou

contrair.

Alguns  exemplos  de  bens  inferiores  são  o  macarrão  instantâneo,  enlatados,

comidas  industrializadas  e  congeladas,  carne  de  segunda,  entre  outros.  Quando  as

pessoas  têm  rendimentos  mais  baixos,  elas  tendem  a  comprar  esses  tipos  de

alimentos. Mas quando seus rendimentos aumentam, elas tendem a deixar para trás estes

itens.

55 Conceitos  aprendidos  no  livro  “Economics”  dos  autores  R.  Glenn  Hubbard  e  Anthony  Patrick
O’Brien. 

56 Leitura  recomendada  sobre  variação  na  demanda  por  bens  inferiores  disponível  em:
<https://1.cdn.edl.io/JpHiat1P32E22fKM59mVmsXQH1WEx2GZfplA6fTNItLAs00n.pdf>.  Acesso  em:
22 maio 2018.
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Um bem normal é um bem ou serviço que experimenta um aumento na quantidade

demandada à medida que a renda real de um indivíduo ou de uma economia aumenta,

enquanto diminui a demanda com a queda da renda do indivíduo. Um bem normal é

definido  como  tendo  uma elasticidade  de  renda  do coeficiente de  demanda que  é

positivo, mas menor que um. A elasticidade de renda do coeficiente de demanda mede a

magnitude com a qual a quantidade demandada de um bem muda em reação a uma

mudança na renda. Ele é usado para entender as mudanças nos padrões de consumo que

resultam de mudanças no poder de compra.

Um exemplo disso, é o transporte público que tende a ter uma elasticidade de

renda do coeficiente de demanda inferior a zero, o que significa que sua demanda cai à

medida  que  a  renda  aumenta,  classificando  o  transporte  público  como  um  bem

inferior. Isso  revela  uma tendência  no  comportamento  humano,  onde  a  maioria  das

pessoas prefere dirigir um carro se tiver a escolha. Os bens inferiores incluem todos os

bens e serviços que as pessoas compram apenas porque não podem pagar os substitutos

de alta qualidade desses bens.

Depois dessa introdução a esses conceitos, defendo aqui a diferença em que os

produtos do KFC são enxergados no Brasil e nos Estados Unidos. Bens inferiores nem

sempre são os mesmos em todo lugar,  nos EUA o  fast  food é considerado um bem

inferior,  mas  em  economias  em  desenvolvimento  como  o  Brasil,  o  fast  food  é

considerado um bem normal.

Dito isso, mesmo as 4 filiais sendo localizadas em regiões de classe média, os

dados  sugerem  que  enquanto  o  público  das  filiais  do  KFC  nos  Estados  Unidos  é

majoritariamente menos abastado, no Rio de Janeiro é composto pela classe média. 

4.4 CULTURA, FAST FOOD E FRANGO FRITO

Nos Estados Unidos, o frango frito é estigmatizado como uma comida de pobres

pretos. Essa construção de estereótipo surgiu desde os tempos de escravidão57, segundo

a professora Claire Schmidt da Universidade do Missouri que estuda raça e folclore, as

galinhas faziam parte das dietas do sul dos Estados Unidos, tendo uma utilidade especial

para os escravos, pois eram baratas, fáceis de alimentar, sendo uma boa fonte de carne.

57 <https://www.npr.org/sections/codeswitch/2013/05/22/186087397/where-did-that-fried-chicken-
stereotype-come-from>. Acesso em: 22 maio 2018.
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Essa  associação  de  pretos  pobres  a  frango  frito  ainda  hoje  é  feita,  muitos  filmes58,

séries59, comerciais e comentários em rádios60 e TV como por exemplo reproduzem esse

tipo de ideia estereotipada o que inclusive reforça além do racismo, como também a

identificação  desse  público  com o  alimento,  não  como  algo  inato,  mas  como  algo

construído culturalmente. Outro exemplo da perduração desse estereótipo foi o episódio

ocorrido numa escola dos EUA que para celebrar o mês da história negra colocou frango

frito no cardápio, fato que repercutiu na mídia americana61, no qual o diretor do colégio

se desculpou alegando que não gostaria de perpetuar estigmas de raça. Esse estigma

associado  aos  negros  americanos  com  o  frango  frito  inclusive  é  referenciado  no

Wikipédia62.

Comer frango frito  não é uma coisa racista.  Muitas pessoas gostam de frango

frito,  sejam pessoas pretas ou brancas.  O problema se encontra na maneira  como o

frango  frito  é  estigmatizado,  associado  aos  negros  e  a  bagagem  histórica  que  o

acompanha. Nos Estados Unidos, a ideia relacionada a pessoas negras adorarem frango

frito  lembra  imagens  negativas  dos  negros,  que  também são  associadas  a  falta  de

educação ao comer, por ser um alimento que inclusive se come com as mãos, dessa

forma é como se atribuísse as maneiras à mesa uma forma de determinar quem é digno

de respeito ou não, perpetuando assim os estereótipos raciais pejorativos. 

Em reflexo dessa  estigmatização,  e  pelo KFC ser  um estabelecimento  voltado

prioritariamente a frango frito, as filiais da rede nos EUA acaba caindo nesse estigma,

seja  pelo  preço  baixo  ou  por  seus  frequentadores,  mesmo  havendo  entre  seus

consumidores pessoas brancas também, essa estereotipação não foi perdida. 

Faço  ainda  um adendo  ao  estudo63 feito  pela  professora  Naa  Oyo  A.  Kwate

(2007),  numa  pesquisa  focada  em  Nova  York,  Chicago  e  Washington  DC,  onde

58 O filme “The birth of a nation” é um exemplo que reproduz o estereótipo numa cena em que um negro
estava comendo frango frito de modo desesperado com as mãos e deselegante para os padrões da etiqueta,
solidificando a imagem que os brancos possuem sobre os negros.

59 “Two and half man” e “everybody hates Chris” são uma das séries que reforçam o estereótipo.

60 Exemplo num episódio em uma rádio esportiva, em que o golfista Sergio Garcia, um rival de Tiger
Woods fez uma piada racista, quando perguntado se convidaria Tiger, o mesmo respondeu que sim e que
serviria frango frito. Nesse episódio, Tiger,  fez um tweet mostrando-se desagradado pelo comentário,
onde mais tarde,  recebeu um pedido de desculpas.  Todavia,  não foi  o primeiro episódio envolvendo
comentários relacionando frango frito e Tiger Woods.

61 Disponível em: <http://articles.latimes.com/2014/feb/06/local/la-me-ln-school-fried-chicken-black-
history-month-20140206>. Acesso em: 22 maio 2018.

62 <https://en.wikipedia.org/wiki/Stereotypes_of_African_Americans#Fried_chicken>. Acesso em: 22 
maio 2018.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Fried_chicken#Racial_stereotype>. Acesso em: 22 maio 2018.
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argumenta que os múltiplos fatores da segregação residencial baseada na raça levam a

uma maior densidade de  fast food nesses locais, examinando 4 fatores pelos quais a

segregação leva a essa concentração.  São eles:  características  da população – como

concentração  de  negros  e  de  pobreza  –;  infraestrutura  física  –  zoneamento,

características  da  vizinhança  –;  características  econômicas  –  ambiente  varejista,

condições de trabalho –; e processos sociais – estigma da vizinhança, poder político e

força comunitária –. O artigo dela defende que o status do fast food mudou conforme os

anos se passaram, diminuindo seu prestígio e sendo mais voltado a um público menos

abastado, e que por consequência, nos dias atuais, fez se concentrar mais em bairros

negros. Nos Estados Unidos, dado que o fast food representa uma opção de baixo custo

para comer fora de casa, é esperado que essas comidas apareçam mais densamente em

bairros  de  renda  menor.  Visto  que  negros  americanos  possuem taxas  mais  altas  de

pobreza e a segregação espacial forma bolsões de pobreza localizados, redes de fast

food se  concentram nessas  áreas.  “Em geral,  pesquisas  empíricas  demonstram uma

associação entre áreas de baixa renda e prevalência de fast food nos Estados Unidos”64

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Atualmente, o Brasil vem passando por uma crise econômica65, na qual o Rio de

Janeiro  foi  um  dos  estados  grandemente  afetados.  O  estado  passa  por  uma  crise

financeira, onde houve um aumento do desemprego e de acordo com o IBGE através de

pesquisas  feitas  pelo  Pnad  –  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  –,

atualmente conta com 1,2 milhões de desempregados. Em detrimento disso, inúmeras

lojas e empresas também foram fechadas. A filial da rede do KFC do Largo do Machado

atualmente encontra-se fechada e podemos supor que fechou por conta disso. 

A essa informação faço referência aos conceitos de bem inferior e bem normal

atribuídos aos produtos do KFC. No Brasil, as refeições desse estabelecimento são tidas

como bem normal, sendo assim em momentos de crise, a demanda diminui, podendo

63 PDF disponível em: <http://www.rootcausecoalition.org/research_asset/fried-chicken-fresh-apples-
racial-segregation-fundamental-cause-fast-food-density-black-neighborhoods/>. Acesso em: 22 maio 
2018.

64 In general, empirical research demonstrates an association between low area income and fast food 
prevalence in the US (KWATE, 2007)

65 <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,226-5-mil-lojas-fecharam-no-pais-durante-a-crise-
aponta-estudo,70002207808>. Acesso em: 22 maio 2018.
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acarretar  inclusive  o  fechamento  de  lojas,  conforme  o  ocorrido.  Caso  esse  tipo  de

comercialização  fosse  considerado  um  bem  inferior,  nesse  momento  de  crise

econômica, esse produto se destacaria, comercialmente falando, por ser mais acessível e

a demanda elevaria, evento que não ocorreu. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Busquei no decorrer deste estudo produzir um material que pudesse corresponder

de modo mais fiel às minhas experiências, compartilhar vivências e traduzir tudo que

aprendi e entendo como ofício do antropólogo, como o olhar e o ouvir de acordo com as

ideias e aspectos teóricos aprendidos na disciplina de antropologia, pensando em fundir

os horizontes tanto meu enquanto pesquisadora quanto do pesquisado, finalizando no

escrever em que busquei articular a etnografia e experiência em campo juntamente com

as  teorias  estudadas  ao  longo  da  graduação,  conceitos  econômicos  e  levantamentos

estatísticos, combinando a subjetividade com a objetividade para me proporcionar uma

elaboração mais completa de minha monografia.

 A demanda por KFC pode ser influenciada por preferências, gostos, simbolismos,

preços e renda. Preferências têm um grande impacto para a demanda de quantidade de

KFC, o restaurante precisa manter produzindo mercadorias que possam atrair o cliente,

bem  como  a  necessidade  do  produto  para  se  adequar  ao  gosto  do  consumidor. A

empresa deve oferecer um preço competitivo frente a seus concorrentes da indústria de

fast food, sendo necessárias estratégias de marketing para determinar seu público alvo e

alcançar seu objetivo. A renda desempenha um papel importante na demanda do KFC,

devido a capacidade de influência do poder de compra de uma pessoa. Dessa forma, foi

possível observar os motivos pelos quais as pessoas escolhem a rede, seja por ter ou não

preferências pelo sabor, as escolhas também são influenciadas de acordo com a renda do

indivíduo, o que ele está disposto a pagar por determinado produto, o valor que ele dá

ao produto ou à falta de opção devido à baixa renda e a cultura na qual o indivíduo está

inserido. 

O consumo vai muito além da mera compra de produtos e serviços. É um

processo que nos identifica no mundo a partir de escolhas que expressam
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gostos e estilo de vida. Essas escolhas nos permitem avaliar uns aos outros de

acordo, pois através delas enviamos mensagens. (YACCOUB, 2018)66

No Brasil, a cultura do fast food ainda é muito valorizada, sinalizando também um

símbolo  de  status,  o  que  se  pode  comprovar  quando  pessoas  comemoram  seus

aniversários  nesses  tipos  de  estabelecimentos,  inclusive  os  mais  desfavorecidos  que

fazem suas datas festivas momentos escolhidos nesse tipo de restaurante. A classe média

tem acesso a esse tipo de alimento, devido a se encontrar dentro da renda capaz de pagar

pelo mesmo, ao passo que as camadas menos favorecidas acabam tendo seu acesso

dificultado  pelo  preço.   Enquanto  isso,  nos  Estados  Unidos  é  um  tipo  de

estabelecimento mais banalizado, usado majoritariamente por camadas mais baixas da

população,  não  existindo a  mesma valorização e  prestígio  encontrados no Brasil.  É

curioso perceber que uma mesma rede possa ter  tantas variações em seu produto,  e

mesmo sendo fast food algo mais padronizado, ainda sim, nota-se diferentes padrões

oferecidos para diferentes públicos em diferentes regiões. Finalizo esta monografia com

um questionamento e crítica social  a respeito  da qualidade dos produtos oferecidos,

ainda mais tendo em vista que a rede em questão se trata de uma indústria que replica

seus alimentos para o mundo. Será que mesmo em classes opostas – No Rio de Janeiro e

na  região  de  Washington  DC  –  ambos  consumidores  não  poderiam  desfrutar  dos

mesmos produtos de maneira mais igualitária? Espero que essa monografia continue

abrindo  caminhos  para  outras  possíveis  discussões  e  motivando  outras  pessoas  a

fazerem pesquisas que além de gerar riquezas pessoais, possam ser compartilhadas e

debatidas. 
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