
Pesquisa mostra que brasileiro valoriza, 

mas não tem acesso à alimentação saudável 
 

 

Estudo realizado por pesquisadores da Coppe/UFRJ e da Faculdade de Administração e 

Ciências Contábeis (Facc/UFRJ) evidencia contradição entre discurso e prática nas 

classes médias brasileiras quando o tema é alimentação. A maioria dos entrevistados 

destacou o valor de alimentos naturais, orgânicos, menos industrializados, mas na prática, 

seja pela falta de tempo, custo, ou influenciados pela liderança de grandes marcas, acabam 

optando por alimentos processados das empresas líderes de mercado, ou pela comida 

pronta, comprada por meio de aplicativos. Ao todo, foram realizadas 61 entrevistas com 

consumidores de classe média do Rio de Janeiro e pessoas-chaves de instituições da área 

de alimentação no Brasil.  

 

A pesquisa mostrou que alimentação saudável, comida fresca ou menos industrializada 

não chega à mesa da maioria das classes médias brasileiras (em um entendimento mais 

amplo do que apenas a variável de renda, incluindo cultura e redes, e representando 

gênero, faixa etária, raça e diferentes formas de viver).  

 

“A alimentação saudável é percebida sob uma ótica de desigualdade social. A sensação é 

que você está vivendo uma espécie de apartheid alimentar, no qual a comida que você 

defende é a que chega na sua casa, não na minha”, citou Luiza Sarayed-Din, pesquisadora 

e integrante da equipe do Laboratório de Tecnologia, Diálogos e Sítios (LTDS) da Coppe 

que realizou o estudo, em referência à fala de um dos entrevistados. 

 

A pesquisa contemplou 61 entrevistas com pessoas-chaves de instituições da área de 

alimentação sustentável no Brasil (Fase 1) e consumidores de classe média do Rio de 

Janeiro (Fase 2). Na primeira fase, foram entrevistadas 30 pessoas-chaves de instituições 

da área de alimentação no Brasil, tais como governo, sociedade civil, restaurantes, 

atacado/varejo e mídia/influenciadores. Na segunda fase, os pesquisadores entrevistaram 

31 consumidores de três bairros do Rio de Janeiro (Tijuca, Botafogo e Maré). Também 

foi traçada uma etnografia de dez desses consumidores que consentiram em ser 

acompanhados com maior detalhe. 

 

De acordo com a professora Rita Afonso, da Facc, uma das coordenadoras do estudo no 

Brasil, o objetivo da pesquisa era investigar agentes institucionais e culturais de mudança 

que vêm direcionando diferentes formas de consumo sustentável de alimentos nos 

contextos urbanos de crescimento das classes médias no Sul global (países em 

desenvolvimento, a periferia do sistema capitalista). 

 

“Trabalhamos com dois conceitos: o de sustentabilidade justa, a necessidade de ter um 

piso mínimo de consumo que permita que cada cidadão viva com dignidade, e o teto 

máximo que garanta que o planeta renove seus recursos. Isso casa bem com a donut 

economy, de Kate Raworth, a necessidade de um espaço seguro e justo para a 

humanidade”, explicou Rita. 

 

Na avaliação do professor Roberto Bartholo, do Programa de Engenharia de Produção da 

Coppe, também coordenador do estudo no Brasil, “é importante reconhecermos que 

podem existir e existem diversos modos de sustentabilidade e não apenas um que se 



imponha planetariamente a todos os povos e culturas como único, verdadeiro, bom, justo 

e belo. É importante que os modos de sustentabilidade sejam situados, ou seja, que sejam 

enraizados em contextos identitários que os configuram”. 

Para discutir os resultados da pesquisa, as descobertas e contradições levantadas sobre o 

tema, a Coppe e a Facc  promoveram o workshop “Sustentável pra quem? Olhar brasileiro 

para o consumo de alimentos”. Durante o evento, foi praticamente consenso entre os 

debatedores que a sustentabilidade é um campo em disputa na política pública. 

“Comparando dez pés de alface com veneno (agrotóxico) e dez pés orgânicos, o orgânico 

é mais barato. O que acontece é que a gente compara dez pés de alface orgânicos com um 

milhão de agroindustriais. Se a gente tivesse a escala, o incentivo, o financiamento que a 

agroindústria tem, certamente chegaria mais barato à mesa do trabalhador”, afirmou 

Thomás Ferreira, da Cooperativa de Alimentos Saudáveis (Coopas). 

 

Na opinião de Elisabetta Recine, integrante do Observatório de Políticas de Segurança 

Alimentar e Nutricional, as informações levantadas pelo estudo são provocadoras e 

suscitam muitas reflexões. “Sustentabilidade além de ser uma urgência, é um campo em 

disputa. As decisões e caminhos traçados por poucos, consequências para todos. Os 

sistemas alimentares hegemônicos, agroindustriais, são determinantes para a crise 

climática e também para várias iniquidades. Hoje, nossas três grandes crises - climática, 

fome e obesidade - são sinérgicas e se perpetuam. Precisamos de medidas que atuem de 

maneira sistêmica porque o problema é sistêmico. Para lidar com as muitas dimensões da 

insustentabilidade”. 

 

Segundo Elisabetta, distorções como essa, são causadas pela ausência de uma política 

nacional de distribuição de alimentos e pela alocação de incentivos, sobretudo 

financeiros, no agronegócio em detrimento da agricultura familiar. “Sustentável virou um 

selo, uma marca, status. Não há política nacional de abastecimento de alimentos que 

garanta acesso a todas as cidades de produtos frescos e a preço justo. O agronegócio 

chegou a esse volume de produção com um uso suicida de recursos naturais, mas também 

com muito recurso público. Se a agricultura familiar tivesse assistência técnica e 

financiamento, não conseguiria?”, questionou Elisabetta. 


