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“Conheça o novo consumidor. E sorria quando o 
fizer – porque ele é seu chefe. Pode não ser a pessoa 
que você pensava conhecer. Em vez de escolher 
dentre o que você tem a oferecer, o novo 
consumidor lhe diz o que quer. Você que descubra 
como fornecê-lo”. FORTUNE (1993 apud 
ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1995, p. 8).  

 



 

RESUMO 
 

Conhecer o consumidor, suas preferências em relação aos produtos e definir estratégias para 
atendê-lo de forma eficiente e eficaz, é uma necessidade das empresas que pretendem ser, ou 
continuar, competitivas no mercado. No caso da cadeia da carne bovina que se caracteriza 
pela falta de coordenação, esse é um grande desafio. Em função disso, este trabalho teve 
como objetivo identificar os atributos valorizados pelos consumidores em relação à carne 
bovina e ao ponto de venda, a partir do estudo de caso da APROCCIMA, que é uma aliança 
mercadológica de iniciativa de uma associação de pecuaristas da região nordeste do Estado do 
Rio Grande do Sul que tem como objetivo o aumento da renda dos produtores através da 
atitude de coordenação da cadeia produtiva e da oferta de carne de qualidade. A qualidade da 
carne é assegurada pelos padrões estabelecidos pela associação e pelo sistema de 
rastreabilidade da carcaça. Mais recentemente, a APROCCIMA vem desenvolvendo o projeto 
de Boas Práticas Agropecuárias que leva em conta aspectos relacionados com a 
responsabilidade social e ambiental, bem-estar animal e segurança alimentar, entre outros. No 
trabalho foram entrevistados consumidores em pontos de venda que comercializam a carne 
bovina produzida pela aliança, identificando os atributos valorizados em relação às 
características da carne, ao processo produtivo e ao ponto de venda, além da identificação do 
perfil socioeconômico e do conhecimento sobre a APROCCIMA. Também foram 
entrevistados membros da diretoria da aliança mercadológica, proprietários, gerentes e 
açougueiros dos estabelecimentos varejistas, objetivando entender o funcionamento da aliança 
e as relações entre os elos da cadeia. Em relação à carne, os resultados demonstram que os 
consumidores atribuem maior importância para a higiene, o sabor, a maciez e a aparência da 
carne.  Em relação ao processo produtivo, os resultados indicam que os consumidores 
valorizam informações referentes à ausência de resíduos na carne, à procedência dos animais, 
à preservação do meio ambiente nas fazendas, ao respeito aos animais e sobre os 
medicamentos utilizados. Sobre o ponto de venda, os consumidores atribuem maior 
importância para as questões relacionadas com a higiene e apresentação do estabelecimento e 
do açougueiro, confiança na qualidade da carne comercializada, conservação e apresentação 
do produto, gentileza e educação no atendimento e conhecimento do açougueiro sobre carnes. 
Os resultados obtidos demonstram ainda que fatores como sexo, faixa etária, faixa salarial e 
grau de escolaridade afetam a opinião dos consumidores em relação aos atributos 
pesquisados. Em relação à APROCCIMA é possível concluir que a mesma exerce de maneira 
eficiente o seu papel de coordenação na cadeia, oferta carne de qualidade reconhecida no 
mercado e possibilita uma maior remuneração aos produtores. No entanto, a maioria dos 
consumidores desconhece a associação e são incapazes de associar a carne adquirida com a 
APROCCIMA. Com base nos resultados, propõe-se para a aliança esforços no sentido de 
aprimorar a divulgação de sua marca junto aos consumidores finais, diferenciar a carne no 
mercado através da divulgação das diferenças no processo produtivo e segmentar o mercado 
de acordo com as características dos consumidores. 
   

 

Palavras-Chave: Comportamento do consumidor. Aliança mercadológica. APROCCIMA. 
Qualidade da carne bovina. Ponto de venda. 
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1 INTRODUÇÃO 

São cada vez mais rápidas e intensas as mudanças que ocorrem na sociedade e essas 

segundo SOUKI et al. (2003), se refletem diretamente sobre as tendências de mercado e os 

hábitos de consumo das pessoas. 

Por isso, de acordo com Porto, Kohls e Rigatto (2006), conhecer o consumidor é cada 

vez mais importante para a competitividade das empresas e para a definição de suas 

estratégias de longo prazo. 

Segundo Saab (1999, p. 15), 

  

Procurar saber quais os atributos valorizados pelo consumidor de qualquer 
produto possibilita a adaptação de toda a produção a fim de se obter 
exatamente o que ele deseja, ofertando, desta maneira, o que a demanda 
espera e não ao contrário, quando a demanda se adapta à oferta existente. 
 
 

Muito tem sido dito sobre as mudanças no comportamento dos consumidores e das 

novas exigências decorrentes dessa alteração sobre os processos produtivos. A cadeia da carne 

bovina, como não poderia deixar de ser, também é cada vez mais afetada por essa questão. 

Assim, além de satisfazer o cliente em relação às características físico-químicas e 

organolépticas da carne, parece ser cada vez mais importante o atendimento de novas 

demandas relacionadas ao meio ambiente, bem-estar animal, responsabilidade social e 

rastreabilidade, entre outros (OLIVEIRA, et al, 2008; VELHO et al, 2009). Dessa forma, 

questões que há poucos anos atrás não possuíam tanta relevância passam a estar associadas às 

expectativas relacionadas ao consumo de alimentos. 

Estar atento às novas exigências do mercado requer, no entanto, organização das 

cadeias produtivas. A cadeia da carne bovina, embora os aperfeiçoamentos que vem 

experimentando, mantém uma estrutura arcaica, desprovida de coordenação, onde cada elo 

procura atender suas expectativas de forma individual, mesmo que em prejuízo dos demais 

(NEUMANN; BARCELLOS, 2006; MALAFAIA et al, 2010). Em função disso, não se 

estabelece uma relação entre seus componentes no sentido de conhecer e atender de forma 

ágil e consistente as exigências de seus consumidores. 
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As alianças estratégicas, na medida em que se propõem a estabelecer mecanismos de 

coordenação para a cadeia da pecuária de corte e possuem o foco na produção de carne de 

qualidade, podem representar um papel importante nesse contexto. 

Em função dessa possibilidade, o estudo foi realizado com os consumidores da 

APROCCIMA, aliança mercadológica coordenada por produtores rurais da região nordeste do 

Rio Grande do Sul, que se propõe a comercializar carne bovina de qualidade. 

O objetivo geral do trabalho consiste em identificar, junto aos consumidores que 

adquirem carne produzida pela APROCCIMA, quais os atributos valorizados em relação à 

carne bovina e ao ponto de venda. Para isso, foram realizadas entrevistas com consumidores 

de três pontos de venda associados à aliança mercadológica. 

O trabalho encontra-se organizado em cinco partes. A primeira, a título de introdução, 

caracteriza o problema de pesquisa, estabelece os objetivos e a justificativa. Na segunda parte, 

apresenta o referencial teórico utilizado no trabalho, na terceira, são detalhados os métodos e 

procedimentos experimentais utilizados, na quarta parte do trabalho, são apresentados e 

analisados os dados obtidos e, na quinta e última parte as conclusões do trabalho.    

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O presente trabalho pretende contribuir, dentro dos limites descritos na metodologia, 

para a ampliação do conhecimento sobre o comportamento dos consumidores de carne bovina 

comercializada pela APROCCIMA. 

A partir de um estudo de caso representado pela produção e comercialização de carne 

bovina pela aliança mercadológica APROCCIMA visa, basicamente, responder as seguintes 

questões: 

- Quais são os atributos da carne bovina valorizados pelos consumidores que adquirem 

a carne produzida pela APROCCIMA? 

- Quais os atributos importantes para os consumidores que adquirem a carne bovina 

produzida pela APROCCIMA, na escolha do local para compra de carne?  
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- De que forma o perfil sócioeconômico afeta as exigências dos consumidores que 

adquirem a carne produzida pela APROCCIMA, em relação aos atributos relacionados à 

carne bovina e ao ponto de venda? 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos que nortearam a realização dessa pesquisa foram: 

1.2.1 Objetivo Geral 

Conhecer os atributos da carne bovina e do ponto de venda valorizados pelos 

consumidores que adquirem a carne produzida pela APROCCIMA. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

– Descrever a aliança mercadológica APROCCIMA; 

– Identificar o perfil sócioeconômico dos consumidores da carne bovina produzida 

pela APROCCIMA; 

– Identificar o grau de importância atribuído às diferentes características da carne 

bovina pelos consumidores que adquirem a carne produzida pela APROCCIMA; 

– Identificar o grau de importância atribuído às informações referentes ao processo 

produtivo pelos consumidores que adquirem a carne produzida pela APROCCIMA; 

– Identificar o grau de importância atribuído a diferentes atributos do ponto de venda 

de carne bovina pelos consumidores que adquirem a carne produzida pela 

APROCCIMA. 

– Relacionar o perfil socioeconômico dos consumidores que adquirem a carne 

produzida pela APROCCIMA com os atributos valorizados em relação à carne 

bovina e ao ponto de venda. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

As empresas, para se manterem competitivas no seu ramo de negócio, necessitam 

conhecer, cada vez mais, as exigências dos consumidores e atendê-las da maneira mais 

adequada.  

Alguns autores apontam, no entanto, deficiência de pesquisas no Brasil sobre o 

comportamento do consumidor de carne e seus hábitos de consumo (BATALHA; SILVA, 

2000; GARCIA; BLISKA, 2000). 

Conhecer e atender essas preferências, no entanto, não é uma tarefa simples e isso só 

pode ser realizado com o envolvimento de todos os elos da cadeia. Para isso, é fundamental 

que exista uma relação de confiança e cooperação em substituição à postura de competição 

atualmente existente na cadeia da carne bovina. Sendo assim, as alianças estratégicas, ou 

mercadológicas, podem contribuir para melhorar a coordenação da cadeia, com vistas ao 

desenvolvimento de programas de qualidade da carne. 

Em função disso, o presente trabalho foi desenvolvido junto aos consumidores da 

aliança mercadológica de carne bovina, denominada de APROCCIMA. A aliança é uma 

iniciativa de pecuaristas da região Nordeste do Rio Grande do Sul e possui entre seus 

objetivos, organizar os elos da cadeia produtiva e oferecer produtos de qualidade diferenciada 

para os consumidores.  

A entidade se organiza através de cinco unidades de negócios, uma das quais se 

destina à produção de carne bovina. Oferta carne de animais jovens, com padrão racial 

baseado em raças britânicas, com rigoroso padrão de acabamento das carcaças, que é 

comercializada através de pontos de venda associados.  

Preocupada com as novas demandas do mercado e, ao mesmo tempo, vislumbrando 

uma oportunidade de diferenciação de seus produtos, a APROCCIMA, participa do Projeto 

BPA Gado de Corte, desenvolvido pela EMBRAPA/Cppsul, com apoio da EMATER-RS, 

UFRGS, SEBRAE e SENAR (VARELLA et al, 2009). Através deste programa, pretende 

certificar as propriedades dentro de normativas que envolvem gerenciamento da propriedade, 

função social do imóvel, responsabilidade social, gestão ambiental da propriedade, instalações 

rurais, manejo pré-abate e bons tratos aos animais, manejo e formação de pastagens, 
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suplementação alimentar, identificação e rastreamento, controle sanitário e manejo 

reprodutivo. 

Como forma de divulgação de seu trabalho, a APROCCIMA investe em estratégias de 

marketing que incluem a distribuição de folder, demonstrações e palestras para consumidores 

e degustações do produto, além da criação de um sítio na internet (www.aproccima.com.br). 

O direcionamento do trabalho de propaganda tem sido baseado nas percepções dos 

produtores rurais e varejistas, sem que, até o momento, os consumidores tenham sido ouvidos 

a respeito. Assim, conhecer as preferências dos consumidores pode contribuir para um 

aumento na competitividade da aliança mercadológica e para a perenidade da iniciativa. 

O estudo do tema permitirá à APROCCIMA identificar os atributos da carne bovina e 

do ponto de venda valorizados pelos consumidores e conhecer sua opinião sobre os aspectos 

trabalhados no Projeto BPA Gado de Corte. 

 Baseado nessas informações, a associação poderá adaptar seus processos produtivos 

de forma a atender de maneira mais adequada às demandas dos consumidores, estabelecer 

estratégias que contribuam para a diferenciação de seu produto, estudar possibilidades de 

segmentação do mercado, bem como, definir critérios para a seleção dos pontos de venda.  

Em relação aos pontos de venda, o conhecimento dos atributos valorizados pelos 

consumidores, permitirá desenvolver estratégias relacionadas à adequação física do 

estabelecimento, à apresentação e comercialização do produto e ao melhor atendimento dos 

consumidores. 

Finalmente, uma vez identificados os atributos valorizados pelos consumidores, 

espera-se contribuir para o aumento da satisfação dos clientes da carne produzida pela 

APROCCIMA, em relação ao processo de compra. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na seqüência, é apresentada a fundamentação teórica da pesquisa. Está dividida em 

cinco tópicos: 1) Visão sistêmica da agricultura, 2) Coordenação da cadeia de produção da 

carne bovina, 3) A Pecuária de corte no Rio Grande do Sul, 4) Qualidade da carne bovina. 
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2.1 VISÃO SISTÊMICA DA AGRICULTURA 

A partir da década de 50, começou a se consolidar, na Europa e América do Norte, a 

concepção que a agricultura não mais poderia ser analisada de forma dissociada dos setores 

que no Brasil vulgarmente são denominados de “antes da porteira” e “depois da porteira”. 

Partindo dessa premissa, John Davis e Ray Goldberg, da Universidade de Harvard, nos 

Estados Unidos, enunciaram, em 1957, o conceito de Agribusiness como sendo 

 

 

a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, 
das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, 
processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a 
partir deles (BATALHA; SILVA, 2007, p. 5). 

 

 

Já, no ano seguinte à definição do conceito de Agribusiness, Goldberg, um de seus 

formuladores, definiu a noção de Commodity System Approach (CSA, ou enfoque sistêmico 

de produto), como uma metodologia adequada para o estudo dos sistemas de produção tendo 

como base uma determinada matéria-prima (BATALHA; SILVA, 2007). Essa metodologia 

permite a observação do sistema como um todo e geralmente é utilizada para a definição de 

medidas regulatórias do mercado por organismos governamentais (ESTUDOS..., 2000). 

Um pouco mais tarde, já na década de 60, surgiu na França a noção de analyse de 

filière, de acordo com Batalha e Silva (2007), autores estes que propõem a tradução da 

expressão francesa filière para o português como “cadeia de produção”. 

O conceito de cadeia de produção, segundo Morvan (1985 apud BATALHA e SILVA 

2007, p. 6), pode ser sintetizado nos seguintes elementos:  

 

• A cadeia de produção é uma sucessão de operações de transformação 
dissociáveis, capazes de serem separadas e ligadas entre si por um 
encadeamento técnico; 
• A cadeia de produção é também um conjunto de relações comerciais e 
financeiras que estabelecem, entre todos os estados de transformação, um 
fluxo de troca, situado de montante à jusante, entre fornecedores e clientes; 
• A cadeia de produção é um conjunto de ações econômicas que 
presidem a valoração dos meios de produção e asseguram a articulação das 
operações. 
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Batalha e Silva (2007) destacam as principais semelhanças existentes entre a 

metodologia de análise de cadeia de produção e o enfoque sistêmico de produto: 

• Ambos baseiam sua análise do sistema econômico a partir de um produto final ou 

matéria-prima específica; 

• Ambos entendem a agricultura com parte de um sistema e não mais isolada da 

indústria e dos serviços; 

• Os dois conceitos consideram a agricultura como componente de um sistema mais 

amplo, constituído também pelos fabricantes de insumos, agroindústrias e pelos 

setores de distribuição e comercialização; 

• Os dois conceitos baseiam suas análises na noção de etapas produtivas sucessivas, 

que inicia na produção de insumos e termina no produto acabado,  

Segundo Estudos... (2000), a noção de interdependência que permeia a abordagem 

sistêmica permite um melhor entendimento sobre o fato da competitividade de um sistema 

poder ser afetada por fatores presentes em qualquer dos seus elementos.  

Outra característica do enfoque sistêmico, ressaltada por Estudos... (2000), é que um 

sistema não se constitui na simples soma das suas partes, mas pelas interações existentes entre 

as mesmas, resultando que a análise isolada de seus elementos não seja suficiente para a sua 

perfeita compreensão. 

Outro conceito importante para o enfoque sistêmico foi a concepção da noção de 

Supply Chain Management (SCM), ou Gestão da Cadeia de Suprimentos (BATALHA;  

SILVA, 2007).  

Segundo definido por Wood Jr. & Zuffo (1998 apud BARCELLOS, 2002, p.22), SCM 

pode ser definido como, 

 

uma metodologia desenvolvida para alinhar todas as atividades de produção 
de forma sincronizada, visando reduzir riscos, minimizar ciclos e maximizar 
o valor percebido pelo cliente final por meio do rompimento das barreiras 
entre departamentos e áreas.  

 

“O SCM baseia-se na crença de que a eficiência ao longo do canal de distribuição 

pode ser melhorada por meio do compartilhamento de informação e do planejamento conjunto 
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entre seus diversos agentes” (BOWERSOX e CLOSS, 1996 apud SILVA; BATALHA, 1999, 

p.13). 

De acordo com Estudos... (2000), o SCM se refere aos mecanismos estabelecidos 

pelos próprios agentes em termos de coordenação da cadeia. Na opinião de Batalha e Silva 

(2207), é considerada como a metodologia mais adequada para a identificação de medidas que 

visem à melhoria da competitividade das empresas participantes de um determinado sistema.  

2.2 COORDENAÇÃO DA CADEIA DE PRODUÇÃO DA CARNE BOVINA 

“A cadeia de carne bovina possui posição de destaque no contexto da economia rural 

brasileira, ocupando vasta área do território nacional e respondendo pela geração de emprego 

e renda para milhões de brasileiros” (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO, 2007, p. 19). 

Grosso modo, a cadeia produtiva da carne bovina é composta pelos fornecedores de 

insumos (sementes, medicamentos, rações, etc...), pelos produtores rurais que produzem e 

comercializam os bovinos, pelas plantas industriais encarregadas do abate, pelos agentes 

responsáveis pela distribuição e comercialização da carne e pelo consumidor final. 

Na figura 1 pode ser observada uma representação esquemática da cadeia produtiva da 

carne bovina brasileira, de acordo com o proposto por Barcellos (2002, p. 27). 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2007), a cadeia 

produtiva da carne bovina pode ser dividida em cinco subsistemas com seus respectivos 

componentes, quais sejam: 

1. Subsistema de apoio que é representado pelos fornecedores de insumos e 

transportadores; 

2.  Subsistema de produção da matéria-prima, ou de produção agropecuária, 

composto pelas empresas rurais que produzem os animais destinados às indústrias de 

primeira transformação; 
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3. Subsistema de industrialização, composto por indústrias que podem ser de dois 

tipos: 

- de primeira transformação: representadas por aquelas responsáveis pelo abate 

dos animais e obtenção das peças de carne para os demais agentes da cadeia, e 

- de segunda transformação: representadas por aquelas que incorporam a carne em 

seus produtos ou agregam valor a ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cadeia produtiva da carne brasileira 
Fonte: Barcellos (2002) 
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4. Subsistema de comercialização: composto por atacadistas, exportadores, varejistas 

(supermercados e açougues), empresas de alimentação coletiva, mercado institucional, 

além de restaurantes, hotéis, hospitais, escolas, presídios e empresas de fast food. 

5. Subsistema de consumo: composto pelos consumidores finais, responsáveis pela 

aquisição, preparação e utilização do produto final.  

Além da atuação de seus diferentes elos, a competitividade da cadeia é influenciada 

também por questões referentes ao comércio exterior, à legislação sanitária, tributária e 

ambiental e normatizações relacionadas à certificação e rastreabilidade, entre outros aspectos 

que compõem o ambiente institucional vinculado à cadeia da pecuária de corte 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2007).  

De acordo com Bánkuti (2002), uma vez que o consumidor é o mantenedor financeiro 

da cadeia, elo do qual partem os recursos necessários para o funcionamento de todo o sistema, 

deve haver esforços de coordenação do sistema com o objetivo de atender suas necessidades. 

Segundo o mesmo autor, pela sua posição privilegiada, em função da proximidade do 

consumidor, o varejo é o setor com maiores possibilidades de conhecer suas preferências e 

possui a responsabilidade de transmitir essa informação para o restante da cadeia, de maneira 

a influenciar no processo de produção do produto a ser ofertado. 

Diagnóstico realizado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(2007), identificou que, apesar de sua importância socioeconômica, a cadeia da pecuária de 

corte é bastante heterogênea. Essa situação se caracteriza, no segmento da produção primária, 

pela convivência de pequenos produtores empobrecidos com pecuaristas altamente 

capitalizados, enquanto que o setor industrial é composto tanto por frigoríficos de alto padrão 

tecnológico quanto por abatedouros em precárias condições de atendimento da legislação 

sanitária. 

Siffert Filho e Faveret Filho (1998), também identificam a diversidade como uma das 

características da pecuária de corte brasileira, em função da possibilidade de utilização de um 

número variado de raças e sistemas de criação e por diversas condições sanitárias de abate e 

formas de comercialização.  

Outra característica da pecuária de corte no Brasil, segundo Siffert Filho e Faveret 

Filho (1998), é a falta de coordenação de sua cadeia produtiva. Segundo esses mesmos 
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autores, a relação deficiente entre seus diversos elos resulta em prejuízos à competitividade do 

setor, entre os quais a falta de rastreabilidade na cadeia, o que torna impossível ao consumidor 

relacionar o produto adquirido com o fornecedor. 

Trabalho elaborado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (2007), 

da mesma forma aponta a concorrência e a falta de cooperação entre os agentes como uma das 

maiores dificuldades para a melhoria da imagem e competitividade da cadeia de carne bovina 

brasileira, bem como, seu posicionamento mais adequado no mercado.  

De acordo com Bánkuti (2002), a falta de coordenação na cadeia resulta em conflito 

entre a cooperação, necessária para satisfazer as necessidades do consumidor e a disputa pelas 

margens financeiras. Essa mesma dificuldade, para o autor, faz com que aproximadamente 

96% da carne bovina sejam comercializadas como “carne commodity”, constituindo-se num 

produto sem diferenciação no mercado e sem qualidade assegurada. 

Através dos dados apresentados no Quadro 1, Siffert Filho e Faveret Filho (1998) 

demonstram as desvantagens relativas da cadeia produtiva da bovinocultura de corte em 

relação à avicultura e suinocultura, cadeias pecuárias que possuem um grau superior de 

coordenação. 

 Cadeia Produtiva 

 Bovinos Frango e Suínos 

Matéria-prima  

- Regularidade de oferta baixa / safra Alta 

- Produtividade baixa Alta 

- Controle da indústria sobre o progresso técnico nenhum Alto 

- Tipo de relação com a indústria mercado spot Contrato 

- Pagamento por qualidade / produtividade raro Frequente 

- Sanidade do rebanho crescente Grande 

Indústria 

- Atualização tecnológica heterogênea homogênea 

- Padrão sanitário heterogêneo Bom 

- Economias de escala limitadas Grandes 

- Custos de coordenação baixos Altos 

Quadro 1 - Cadeias produtivas e estratégias empresariais  
Fonte: Siffert Filho e Faveret Filho (1998) – adaptado pelo autor 



 23 

Segundo os autores, as informações acima demonstram a incapacidade da cadeia da 

carne bovina de elevar sua produtividade, reduzir seus custos e manter a competitividade dos 

seus produtos finais. 

Sobre a coordenação, Farina (1999) explica que a mesma não é uma característica 

intrínseca das cadeias produtivas, mas sim, resulta dos esforços dos seus segmentos em 

construí-la. Ressalta também que quanto mais adequada for a coordenação entre os segmentos 

de um determinado sistema, menores serão seus custos individuais, mais rápidas serão as 

adaptações às alterações do ambiente e menos custosos serão os conflitos na relação entre 

fornecedores e clientes. 

2.2.1 Alianças Estratégicas 

Segundo Neumann e Barcellos (2006), na cadeia produtiva da carne bovina, embora 

haja uma dependência natural entre os elos, não existe uma relação de comprometimento 

efetiva entre os mesmos. Falta, portanto, na opinião desses autores, uma estrutura de 

coordenação suficientemente capaz de elaborar um planejamento global para a cadeia, definir 

as funções dos diferentes elos e organizar as negociações entre os mesmos. 

As alianças estratégicas surgem em contraponto a essa situação. Visam estabelecer 

novas relações entre seus elos, substituindo a relação conflituosa tradicionalmente existente 

na cadeia produtiva de carne bovina por uma relação de cooperação. Esse sistema de gestão 

mais moderno possui potencial para ampliar a competitividade do setor e garantir maiores 

ganhos para todos os elos.  

Também denominadas de parcerias verticais ou alianças mercadológicas, essa forma 

de coordenação da cadeia tem sido estudada por diversos autores brasileiros (ROCHA et al, 

2001; MALAFAIA et al, 2003; ESTUDOS..., 2000; FERREIRA e BARCELLOS, 2006; 

PINEDA e ROCHA, 2002; MALAFAIA et al, 2007; MALAFAIA et al, 2009; ROCHA e 

LOBO, 2002; NEUMANN e BARCELLOS, 2006).  

De acordo com Perosa (1999 apud Neumann e Barcellos, 2006), as alianças 

mercadológicas propõem novas formas de coordenação da cadeia produtiva, através do 
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estabelecimento de parcerias entre seus agentes, com o objetivo de ampliar sua 

competitividade.  

Por sua vez, Rocha, Neves e Lobo (2002) definem as alianças na cadeia produtiva da 

carne bovina como uma iniciativa conjunta dos segmentos da produção, abate e 

comercialização com o objetivo de ofertar aos consumidores carne de origem conhecida e 

com qualidade assegurada. 

Também Pineda e Rocha (2002) e Felício (1999), comungam dessa mesma ideia que 

as parcerias verticais ou alianças mercadológicas objetivam transformar a carne de um 

produto “commodity” em produto diferenciado no mercado, reconhecido pela sua marca e 

especificações técnicas. 

Embora ainda pouco expressivas em termos de país, essas iniciativas não se 

constituem exatamente em inovação. Rocha et al. (2001), descreve 12 alianças verticais que 

existiram ou ainda existem, sendo cinco coordenadas por entidades de produtores, duas de 

iniciativa de frigoríficos, duas coordenadas por varejistas e outras três baseadas em programas 

de melhoramento genético.  

As alianças mercadológicas constituídas no país, embora difiram em relação a sua 

estrutura de governança, possuem o objetivo comum de ofertar aos consumidores carne 

bovina com origem conhecida e de qualidade diferenciada. Os sistemas de criação de gado, 

para a obtenção de um produto de qualidade, no entanto, podem ser bastante diferenciados, 

embora a estratégia geral seja garantir a qualidade da carne através do abate de animais 

jovens. Na região sul, por exemplo, a preferência recai sobre a utilização de raças europeias, 

puras ou cruzadas, enquanto que, no restante do país, o predomínio é de animais zebuínos.  

Também a alimentação dos animais pode ser bastante diferenciada, variando entre sistemas de 

produção baseados exclusivamente no pastoreio à terminação de animais em confinamento. 

Ferreira & Barcellos (2006), realizaram um estudo de caso sobre uma iniciativa 

constituída entre uma associação de raça, um frigorífico e uma rede de varejo para 

comercialização de carne de qualidade. Nele, identificaram a agregação de valor à carne 

bovina, em função da diferenciação do produto no mercado, como sendo a vantagem, 

percebida pelos três elos da cadeia. 

Nesse mesmo trabalho, além dessa vantagem comum, cada elo da cadeia identificou 

para si próprio as seguintes vantagens adicionais: 
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a) Para a associação de produtores especificamente: Acesso ao mercado com produto 

contendo sua marca; associação da sua marca à do varejo e divulgação de sua marca junto aos 

consumidores. 

b) Para o frigorífico especificamente: Garantia de colocação de seu produto em rede 

varejista associada a produtos de qualidade; melhoria na operação da indústria em função da 

redução na sazonalidade e na variabilidade da matéria-prima recebida o que possibilita 

planejamento da produção, redução nos custos e ganhos de produtividade. 

c) Para a rede varejista especificamente: Possibilidade de ofertar produto “premium” , 

atendendo à nichos de mercado crescentes, com garantia de qualidade e regularidade. 

Cabe destacar ainda que, no trabalho realizado por Ferreira e Barcellos (2006), os 

diferentes segmentos não identificaram desvantagens significativas no estabelecimento da 

aliança. Sobre isso, no entanto, as autoras alertam para o fato de ser uma iniciativa bastante 

recente, quando da realização da pesquisa. 

Em Estudos... (2000), foram relacionados diversos benefícios potenciais das alianças 

mercadológicas para produção de carne bovina de qualidade, para os diferentes agentes da 

cadeia produtiva, conforme pode ser observado no Quadro 2. 

 Benefícios 
 
 
 

Pecuaristas 

- Aumento da rentabilidade, com abate precoce; 
- Absorção e utilização de técnicas de manejo mais modernas que podem propiciar 
ganhos de produtividade no médio e no longo prazo; 
- Garantia de venda do boi para frigoríficos que valorizem o produto, dentro de 
certas especificações; 
- A longo prazo, ganhos em termos de diferenciação do produto commodity e dos 
produtores que podem abrir novos mercados (via agregação de valor) interna e 
externamente ao Brasil. 

 
 

Frigoríficos 

- Garantia de regularidade de abastecimento, com produtos dentro de uma 
especificação de qualidade; 
 Garantia de venda do produto à distribuição; 
- Diferenciação do frigorífico, que pode, no médio prazo, tornar-se um exportador 
dentro das normas internacionais. 

 
 

Distribuição 

- Garantia de regularidade de abastecimento, com produtos dentro de uma 
especificação superior de qualidade; 
- Disponibilização ao consumidor final de um produto com garantia de origem e 
qualidade, demonstradas por meio de um selo ou uma marca que o torna 
diferenciado. 

 
Consumidor 

- Recebe informações sobre os produtos (sua origem, características organolépticas 
e formas de cozimento mais adequadas), incluindo possibilidade de rastreabilidade; 
- Dispõe de carne de qualidade superior; 
- Obtém garantias em termos de saúde do produto adquirido. 

Quadro 2 - Benefícios potenciais de alianças mercadológicas no âmbito dos Programas de Novilho Precoce 
Fonte: Estudos... (2000). 
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O atendimento das expectativas individuais de seus diferentes componentes é 

fundamental para a perenidade das alianças estratégicas. Segundo Oliveira (2000), além de 

ofertar carne com qualidade diferenciada, as alianças mercadológicas também devem se 

preocupar em assegurar margens de lucro equilibradas para todos os elos da cadeia. 

O mesmo autor destaca ainda alguns pressupostos básicos para garantia de sucesso das 

alianças mercadológicas (OLIVEIRA, 2000, p. 30): 

 

- Conhecer de forma mais completa possível o consumidor que se pretende 
atingir (nicho de mercado); 
- Gerar o produto de acordo com a expectativa do consumidor; 
- Assegurar volume e regularidade de oferta do produto; 
- Buscar a padronização do produto a ser ofertado; 
- Implementar um programa de rastreabilidade que proporcione a garantia de 
origem do produto; 
- Disponibilizar um produto de qualidade; 
- Proporcionar benefícios para a aliança em toda a sua extensão e para cada 
um de seus aliados de forma independente. 

2.3 A PECUÁRIA DE CORTE NO RIO GRANDE DO SUL 

A pecuária de corte para o Rio Grande do Sul representou sua primeira atividade 

econômica, tendo iniciado com a introdução de gado nas Reduções Jesuíticas a partir do 

Século XVII. O primeiro produto da pecuária foi o couro e, posteriormente, com a descoberta 

de minas de ouro no centro do país, ganhou importância também como fornecedora de 

matéria prima para a fabricação do charque, utilizado em larga escala na alimentação dos 

escravos. 

A atividade, portanto, está intimamente relacionada com o processo de ocupação do 

território riograndense e com a manutenção das fronteiras nesta região do país, a partir do 

estabelecimento das primeiras estâncias de criação de gado. 

Além de sua importância histórica, a bovinocultura de corte continua representando 

uma importante atividade econômica para o Estado e ocupando grandes extensões territoriais.   

Envolve entre 200 e 220 mil propriedades rurais, segundo informações do Sindicato das 

Indústrias de Carne e Derivados do Rio Grande do Sul (apud NEUMANN; ZUCHONELLI; 

PRIEB, 2006).  
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No entanto, em função de ter se mantido estável numericamente nas últimas décadas, a 

atividade vem perdendo importância relativa em termos de país. Em 2008, o rebanho bovino 

gaúcho contabilizava 14.115.643 cabeças, apresentando praticamente os mesmos valores de 

1980, quando somava 14.082.148 cabeças (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2009). Em função do aumento de 70 % no rebanho brasileiro neste mesmo 

período, a participação gaúcha, em termos de efetivo bovino, recuou de 11,84 % para 6,98 %. 

Em função disso, o Rio Grande do Sul retrocedeu do terceiro para o sexto lugar no ranking 

nacional, perdendo posição para os Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará.  

De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (2009), os abates SIF somaram, em 2009, 741.554 cabeças no Estado. Estes 

valores colocam o Rio Grande do Sul na 10ª posição nacional, representando apenas 3,5 % 

dos animais abatidos no país sob esse regime de inspeção. 

Em 2008, as exportações gaúchas alcançaram 4.850 toneladas e US$ 218.312.384,00, 

valores que representaram respectivamente 4,7 % do volume e 4,1 % do valor das exportações 

brasileiras, o que posicionou o Estado em 7º lugar como Estado exportador (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE FRIGORÍFICOS, 2009).  

Segundo Da Silva e Alves (2009), a pecuária de corte no Estado do Rio Grande do Sul 

se caracteriza pela coexistência de pecuaristas inovadores com outros tradicionais que 

desenvolvem a atividade de forma extensiva.  

Nesse sentido, diagnóstico realizado sobre a pecuária gaúcha, em 540 

estabelecimentos rurais, (MIGUEL et al, 2007), demonstrou claramente o perfil pouco 

empreendedor dos pecuaristas do Estado. Nesse trabalho, quando indagados sobre suas 

motivações para se dedicarem à atividade apenas 8,7% dos produtores afirmaram que a 

motivação principal era a obtenção de lucro. 

O campo nativo é o recurso forrageiro mais utilizado pela bovinocultura de corte no 

Rio Grande do Sul sendo a atividade desenvolvida de forma predominantemente extensiva e, 

portanto, fortemente dependente da exploração dos recursos naturais (ANDREATTA; 

MIGUEL, 2009). Em função dessa característica, a pecuária gaúcha concentra-se nas regiões 

Sul, Fronteira Oeste e Campanha, situadas na denominada “Metade Sul” do Estado, além de 

outro núcleo de menor significado na região dos Campos de Cima da Serra, no extremo 

nordeste. 
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Os campos nativos são formados predominantemente por espécies de gramíneas que 

possibilitam bons ganhos de peso no período de primavera e verão. No entanto, nos períodos 

de outono e inverno, em função da redução na oferta e na qualidade da forragem, resultam em 

perdas de peso que comprometem o desenvolvimento dos animais e repercutem 

negativamente na idade de abate.  

De acordo com Barcellos et al. (2004), vários sistemas de criação são utilizados no 

Estado, podendo a atividade ser desenvolvida em sistema de ciclo completo, quando envolve 

as fases de cria, recria e terminação dos animais, numa única etapa, ou através da combinação 

de duas delas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Segmento do boi destinado ao abate, conforme o sistema de criação 
Fonte: Oliveira (2008) 

No passado, o rebanho gaúcho se diferenciava pela predominância de raças europeias 

caracterizadas pela qualidade da carne, principalmente maciez e cobertura de gordura (SUÑE, 

2005). Trabalho de caracterização da bovinocultura de corte no Estado do Rio Grande do Sul, 

desenvolvido nos anos de 2003/2004, identificou, no entanto, praticamente a metade do 

rebanho gaúcho como constituída por animais resultantes de cruzamentos entre raças 

europeias e zebuínas. Neste mesmo trabalho, os autores identificaram a existência de mais de 

30 diferentes tipos de cruzamentos envolvendo raças europeias e zebuínas (MIGUEL et al, 

2007).  

Essa diversidade de raças e cruzamentos resulta em diferentes características de 

carcaça, acarretando falta de homogeneidade do produto em termos de peso, conformação, 

acabamento de gordura e maciez, entre outros aspectos de interesse comercial.  
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2.3.1 Aspectos relacionados à comercialização de bovinos para abate 

No Rio Grande do Sul, o setor industrial voltado à cadeia produtiva da pecuária de 

corte envolve 24 frigoríficos sob inspeção federal e 184 com inspeção estadual, localizados na 

sua maioria na região chamada “Metade Sul” do Estado (SINDICATO DAS INDÚSTRIAS 

DE CARNE E DERIVADOS DO RIO GRANDE DO SUL apud NEUMANN; 

ZUCHONELLI; PRIEB, 2006). Além desses, existe um grande número de estabelecimentos 

de pequeno porte sob regime de inspeção municipal. A localização das plantas frigoríficas 

acompanha basicamente a mesma distribuição espacial da produção. 

A aquisição de animais destinados ao abate é geralmente realizada através de agentes 

comerciais comissionados pelos frigoríficos ou varejistas (NEUMANN; ZUCHONELLI; 

PRIEB, 2006), sendo realizadas pelo peso vivo ou “à rendimento” (SUÑE, 2005; VIANA e 

SILVEIRA, 2007; OLIVEIRA, 2008; CHRISTOFARI et al, 2008). Na modalidade de compra 

pelo peso vivo, a remuneração é definida na balança da propriedade multiplicando-se o peso 

do animal pelo valor pago pelo quilograma, enquanto que na modalidade “à rendimento” , a 

remuneração do produtor é definida no frigorífico, multiplicando-se o peso da carcaça quente 

pelo valor do quilograma de carcaça. 

Viana e Silveira (2007), observam que a modalidade de compra “à rendimento” vem 

sendo ampliada, representando cerca de 60 % das transações realizadas no Estado. Suñe 

(2005), ao analisar os dados de abate do período de setembro de 2003 a agosto de 2004, 

fornecidos pelo Mercosul, então maior frigorífico estabelecido no Estado, observou que     

82,3 % dos negócios foram realizados nessa modalidade de pagamento. Apesar disso, 

permanecem divergências em relação a esse aspecto uma vez que aos frigoríficos interessa 

pagar pela carne obtida dos animais, enquanto que os produtores, por sua vez, desconfiam dos 

valores fornecidos pelos frigoríficos, em relação ao rendimento dos animais no abate (SUÑE, 

2005; CHRISTOFARI, 2008). 

Observa-se, portanto, que a exemplo do que ocorre a nível nacional, também no 

Estado há uma grande desorganização da cadeia produtiva da carne bovina (NEUMANN; 

ZUCHONELLI; PRIEB, 2006; BARCELLOS et al, 2004).  

Nesse sentido, Barcellos et al. (2004) destacam que, no Rio Grande do Sul, não existe 

comprometimento entre os diferentes segmentos da cadeia da carne, ocorrendo apenas uma 

relação meramente comercial. Segundo esses mesmos autores, a falta de organização da 
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cadeia compromete a competitividade do setor, pois impede a identificação de mudanças no 

comportamento do consumidor e o aproveitamento de novas oportunidades de negócio.  

Em relação à estrutura de mercado, Neumann, Zuchonelli e Prieb (2006), afirmam que 

se considerando os frigoríficos e as grandes redes de supermercados estabelecidos no Estado, 

a cadeia da carne caracteriza-se por ser do tipo oligopsônica.  

Em contrapartida, um expressivo número de produtores com poder de negociação 

semelhante, conhecedores da estrutura de custos dos demais, com produtos sem diferenciação 

significativa compõe o setor produtivo caracterizando a estrutura de mercado como de 

concorrência perfeita, sendo os produtores tomadores de preço no mercado (NEUMANN; 

ZUCHONELLI; PRIEB, 2006; DA SILVA e ALVES, 2009).  

Sendo assim, os produtos que não possuem diferenciação significativa se sujeitam as 

flutuações no preço decorrentes do aumento da oferta ou ampliação da demanda 

(NEUMANN; ZUCHONELLI; PRIEB, 2006).  

Existem diversos fatores que afetam o preço pago pelos frigoríficos aos produtores 

pelo boi. Para Neumann, Zuchonelli e Prieb (2006) destacam-se entre esses o preço da carne 

bovina no varejo, a renda “per capita” da população e o preço das carnes substitutas (de 

frango e suína), entre outros aspectos. Outros autores destacam ainda questões como o preço 

dos animais jovens destinados à reposição (DE ZEN, 1993; TORRES Jr., 2003). 

Barcellos et al. (2004) destacam ainda que, no Rio Grande do Sul, entre as principais 

causas dos baixos preços pagos pelo boi encontram-se aspectos sanitários, que impedem a 

obtenção de melhores preços no mercado internacional, a concentração dos abates em poucos 

frigoríficos e também a concentração existente no setor de varejo.  

Nesse cenário, cabe destacar ainda que em relação à comercialização, os principais 

problemas, do ponto de vista dos produtores rurais, são os baixos preços praticados, as 

incertezas referentes ao processo de comercialização, a falta de alternativas de compradores e 

a inadimplência (MIGUEL et al, 2005; MIGUEL et al, 2007). 

2.4 QUALIDADE DA CARNE BOVINA 
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Para Castillo (2006 apud SCHUNTZEMBERGER, 2007), qualidade da carne bovina é 

um conceito complexo que se define em todos os segmentos da cadeia iniciando no 

nascimento do animal e indo até o seu preparo e consumo na forma in natura ou processada.  

Conforme a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1999), para se garantir a 

qualidade da carne no momento do consumo é necessário que todos os elos da cadeia 

produtiva estejam conscientes dessa questão e assumam sua parcela de responsabilidade. 

Assim, o produtor deve comercializar animais jovens e bem acabados; o frigorífico abater e 

processar adequadamente; o ponto de venda acondicionar, conservar e expor apropriadamente 

e o consumidor final preparar cada corte da maneira mais adequada.  

2.4.1 Valor nutricional da carne bovina 

Segundo definição do artigo 17º das Disposições Preliminares do RIISPOA - 

Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, “carne de 

açougue é o termo que denomina as massas musculares maturadas, e demais tecidos que as 

acompanham, incluindo ou não a base óssea correspondente, procedente de animais abatidos 

sob inspeção veterinária (REGULAMENTO..., 1952)”.  

No quadro abaixo podem ser observados valores médios da composição nutricional de 

alguns cortes de carne bovina. 

 

Descrição 

Umidade 

(%) 

Energia 

(Kcal) 

Proteína 

(g) 

Lipídeos 

(g) 

Colesterol 

(mg) 

Cinzas 

(g) 

Contrafilé de costela 66,4 202 19,8 13,1 52 1,0 

Costela 52,7 358 16,7 31,8 44 0,9 

Coxão mole sem gordura 68,6 169 21,1 8,7 84 1,0 

Coxão duro sem gordura 69,8 148 21,5 6,2 60 1,1 

Filé mignon sem gordura 71,9 143 21,6 5,6 55 1,1 

Fraldinha 65,4 221 17,6 16,1 54 0,9 

Lagarto 71,0 135 20,5 5,2 56 1,1 

Maminha 70,0 153 20,9 7,0 51 1,0 

Picanha sem gordura 72,4 134 21,3 4,7 75 1,0 

Patinho sem gordura 72,9 141 21,0 5,7 42 1,0 

Paleta sem gordura 72,1 141 21,0 5,7 42 1,0 

Quadro 3 – Composição de cortes selecionados de carne bovina, por 100 gramas de porção comestível crua.  
Fonte: NEPA-UNICAMP (2006) – adaptado pelo autor 
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A carne bovina, em função de sua composição de proteínas, lipídeos, minerais e 

vitaminas é um alimento nobre para o homem, que serve para a produção de energia e de 

novos tecidos e também para a regulação de seus processos fisiológicos (EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1999).  

A carne não contém fibras dietéticas e é praticamente desprovida de carboidratos. Sua 

importância nutricional é decorrente do teor e qualidade dos aminoácidos formadores de suas 

proteínas, do teor de ácidos graxos essenciais, além de ser importante fonte de vitaminas do 

complexo B e dos minerais, ferro e zinco (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA, 1999; SARCINELLI et al, 2007). 

Segundo Pereira (s.d), se por um lado a composição química dos músculos é 

relativamente constante, com aproximadamente 75% de água, 19 a 25% de proteínas e 1 a 2% 

de minerais e carboidratos, de outro, a composição da carne é altamente variável, 

principalmente em função de seu teor de gordura. A composição da carcaça dos bovinos, em 

relação a esse componente, é influenciada por fatores como sexo, raça e alimentação do 

animal, assim como varia em função do corte cárneo analisado (EMPRESA BRASILEIRA 

DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1999).  

2.4.2 Características da carne bovina 

Na sequência são discutidas as principais características da carne bovina. 

2.4.2.1 Cor 

A quantidade de mioglobina e sua forma química são os principais fatores 

responsáveis pela coloração da carne, de acordo com Felício (1999).  

Em um animal adequadamente sangrado, a mioglobina corresponde a valores entre 80 

e 90 % do total de pigmentos presentes no tecido muscular, sendo o principal responsável pela 

coloração da carne, enquanto que outros pigmentos como a catalase, as flavinas e as enzimas 
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citocromo apresentam uma contribuição mínima nesse aspecto (HEDRIK et al, 1994; 

MILLER, 1994 apud MANTESE, 2004).  

Conforme Honikel (1998 apud MANTESE, 2004), a variação na cor da carne se deve 

além de seu conteúdo de mioglobina, ao manejo pré e pós abate e às condições de estocagem, 

distribuição e apresentação da carne no comércio. 

Abaixo são citados, segundo revisão bibliográfica elaborada por Mantese (2004), 

alguns dos principais fatores que afetam a coloração: 

• Espécie animal: a carne de bovinos é mais escura que a de ovinos que, por sua vez, 

é mais escura que a de suínos (BRISKEY e KAUFFMAN, 1971; HEDRIK et al, 

1994); 

• Sexo: machos inteiros apresentam carne mais escura que as fêmeas, ou machos 

castrados, para uma mesma idade (FELÍCIO, 1997; HEDRIK et al., 1994); 

• Idade do animal: a intensidade da cor aumenta com a idade do animal (BRISKEY e 

KAUFFMAN, 1971; HEDRIK et al, 1994);  

• Peça anatômica: músculos onde predominam fibras vermelhas apresentam cor 

vermelho escuro, pois a mioglobina se concentra nesse tipo de fibra (BRISKEY e 

KAUFFMAN, 1971); 

• Plano e manejo nutricional: animais alimentados com pastagens possuem carne 

mais escura do que animais em confinamento, possivelmente devido à presença de 

carotenos e xantofilas nas forragens, entre outros aspectos (CAÑEQUE e 

SAÑUDO, 2000); 

• Exercício: Animais que se exercitam mais e músculos mais exigidos apresentam 

coloração mais escura (FELÍCIO, 1999); 

• Raça: existem diferenças devidas às raças bovinas e as mesmas se transmitem pelos 

cruzamentos. (WINKEL, 1992). 

Os períodos pré e pós-abate afetam a velocidade e extensão da queda do pH e da 

temperatura e influenciam, dessa forma, na cor da carne (FELÍCIO, 1999). 
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Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1999), dois são os 

problemas que podem ocorrer na coloração da carne, decorrentes de manejo pré ou pós-abate 

inadequado:  

• Carne PSE (Pálida, Flácida e Exsudativa) – resultante de estresse no momento do 

abate que resulta em redução no pH, enquanto a temperatura do músculo ainda está 

alta. Essa condição provoca um estado no qual a carne libera água, tornando-se 

flácida e com coloração pálida. 

• Carne DFD (Escura, Firme e Seca) - decorrente de estresse prolongado antes do 

abate com esgotamento das reservas de glicogênio o que impede que o pH do 

músculo decline. Nessa situação, ocorre uma maior retenção de água no músculo 

(seco), ficando estruturado (firme) e de coloração escura. 

Em relação ao abate, outra questão que pode afetar a cor da carne é a permanência de 

maiores quantidades de sangue nas carcaças que as usuais, fazendo com que ocorra uma 

maior presença da hemoglobina (pigmento do sangue) o que irá torná-la mais escura 

(MILLER, 1994 apud JORGE, 2001). Em função disso, ressalta que condições que 

prejudiquem a sangria devem ser evitadas, como estresse pré-abate, incisão incorreta dos 

vasos do pescoço, período muito extenso entre a insensibilização e a sangria e a incorreta 

suspensão da carcaça. 

2.4.2.2 Maciez  

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1999), a maciez da 

carne é percebida através de um conjunto de impressões relacionadas à consistência da carne, 

resistência à pressão dental, facilidade de fragmentação e pela presença de resíduos da 

mastigação.  

Os fatores que interferem na maciez da carne podem ser divididos em inerentes (ante-

mortem) ou não inerentes ao animal (post-mortem), sendo que, entre os inerentes destacam-se 

a genética, a fisiologia, a alimentação e o manejo do animal, conforme pode ser observado 

abaixo (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1999): 
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• Nos animais mais velhos ocorre a formação de ligações cruzadas de colágeno 

tornando-o indissolúvel, o que resulta em endurecimento da carne;  

• As diferenças raciais em relação à maciez da carne resultam do grau de deposição 

de colágeno, sob a forma de perimísio;  

• A quantidade de gordura intramuscular provoca um efeito lubrificante durante a 

mastigação o que contribui para a maciez da carne, além de provocar uma diluição 

do teor de tecido conjuntivo, o que também gera um benefício sobre esse atributo.  

Em relação ao fator racial, vários trabalhos demonstram que a carne de zebuínos é 

mais dura que a carne de bovinos de raças europeias (WHIPLLE et al, 1990; JOHNSON et al, 

1990; WHEELER et al, 1990; FELÍCIO, 1994; O’CONNOR et al, 1997, apud MANTESE, 

2004).  

Crouse et al. (1989 apud Mantese, 2004), consideram que carne de novilhos com mais 

de 50 % de proporção gênica zebuína apresenta menor maciez, independentemente do 

ambiente de criação e da composição da carne. 

Pesquisadores de um instituto de pesquisa americano avaliaram através de oito 

experimentos, realizados no período de 33 anos, 34 raças bovinas e observaram que a força de 

cisalhamento, medida através do Warner-Bratzler Shear Force aumentava com o aumento na 

porcentagem de sangue zebuíno (PEREIRA, s.d.). 

Pereira (s.d.) explica que as diferenças relativas à maciez da carne entre Bos taurus e 

Bos indicus se devem, em parte, à fatores relacionados com o grau de acabamento das 

carcaças, teor de gordura intramuscular e quantidade e tipo de tecido conjuntivo presente no 

músculo. No entanto, para a autora, as principais diferenças nessa característica da carne, 

estão ligadas à degradação enzimática das proteínas, que ocorre após o abate do animal. 

Nesse sentido, diversos autores apontam o sistema enzimático Calpaínas e 

Calpastatina como o principal fator responsável pela maciez da carne após o abate do animal, 

em função da proteólise provocada no tecido muscular (GOMES, 2007).  

Além dos fatores internos ao animal, diversos aspectos relacionados à manipulação e 

processamento da carcaça e ao preparo também afetam a maciez da carne. Nesse sentido, 
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1999) cita alguns aspectos externos ao animal 

relevantes para a definição da maciez da carne:  

• O resfriamento da carcaça imediatamente após o abate, resulta em forte contração 

muscular e endurecimento da carne;  

• O congelamento da carcaça, antes da fase de rigor mortis faz com que o músculo, 

ao ser descongelado, sofra encurtamento pelo frio, o que endurece a carne;  

• Uma posição adequada de resfriamento evita o encurtamento do músculo por ação 

física e o consequente endurecimento; 

• A utilização de corrente elétrica provoca o consumo da energia disponível no 

músculo e evita que se contraiam demasiadamente no momento do resfriamento;  

• A maturação da carne em embalagem a vácuo, em temperatura entre 1 ºC e 2 ºC, 

por cerca de 14 dias, provoca a desnaturação protéica e a consequente 

desagregação das fibras musculares, resultando em aumento da maciez;  

• Carnes ricas em tecido conjuntivo devem ser cozidas à baixa temperatura, por 

longo tempo, enquanto que o contrário deve ser feito com aquelas pobres em 

colágeno. 

• Substâncias amaciantes podem ser utilizadas para o amaciamento artificial da 

carne, utilizando-se ingredientes como vinagre, suco de limão, sal e enzimas 

vegetais como a papaína do mamão, a bromelina do abacaxi e a ficina do figo.  

2.4.2.3 Aroma e sabor  

Conforme a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1999), o aroma da carne é 

uma sensação complexa que envolve a combinação de odor, sabor e pH. Segundo o mesmo 

organismo de pesquisa, por serem aspectos complementares, odor e sabor podem ser 

agrupados em uma característica denominada de saboroma, uma vez que eliminando-se o 

odor, o sabor de um alimento fica alterado. 
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O saboroma da carne é influenciado pela sua composição de ácidos graxos, pela 

maturação e pelo processo de cozimento, sendo a ransificação das gorduras é o principal 

problema de sabor na carne (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 

1999). 

2.4.2.4 Suculência  

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1999), a suculência é 

percebida pela liberação de líquidos pela carne que resulta na sensação de umidade na boca 

nos primeiros momentos da mastigação.  

Já Sarcinelli, Venturini e Silva (2007), relacionam a suculência da carne como um dos 

principais fatores relacionados com a palatabilidade da carne, sendo dependente da 

quantidade de água extraída da carne quando crua, durante a industrialização ou preparo para 

o consumo.  

A suculência da carne é influenciada por diversos fatores tais como (EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1999): 

• Teor de gordura da carne, em função do estímulo à salivação e a consequente 

lubrificação do alimento que está sendo mastigado;  

• Idade dos animais, uma vez que a carne de animais jovens costuma ser suculenta 

no início, mas torna-se seca ao final da mastigação, por falta de gordura; 

• Tempo de congelamento, pois, quando prolongado, reduz a suculência da carne;  

• O processo de cozimento, uma vez que uma carne que atinge determinada 

temperatura interna mais rapidamente apresenta-se mais suculenta, o que se 

verifica mais frequentemente até uma temperatura de 70 °C.  

Segundo Crouse et al. (1989 apud MANTESE, 2004), animais que possuem mais de 

50 % de sangue zebuíno na sua composição gênica apresentam carne menos suculenta, o que 

independe do ambiente onde foi criado e da composição de sua carne.  
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2.4.2.5 Marmorização 

Segundo Mantese (2004), a marmorização da carne, ou marmoreio, consiste na 

quantidade de gordura intramuscular, ou seja, do quanto existe de gordura entremeada entre as 

fibras musculares da carne. 

A quantidade de gordura intramuscular é relacionada com a palatabilidade, sabor, 

suculência e maciez da carne bovina (MILLER, 1994; MYUNG, 2001; WHEELER et al, 

1994, apud MANTESE, 2004). 

Raça, idade, sexo e idade à castração dos machos são os principais fatores 

determinantes do grau de marmorização da carne bovina, de acordo com achados da revisão 

bibliográfica realizada por Mantese (2004): 

• Fator racial: raças bovinas de origem britânica são precoces na deposição de 

gordura intramuscular, enquanto que os zebuínos, especialmente da raça Nelore, 

se caracterizam por serem tardias na deposição desse tipo de gordura; 

• Idade dos animais: Na medida em que aumenta a idade dos animais, maior a 

marmorização da carne, de acordo com Ribeiro (2003); 

• Sexo: novilhas tendem a apresentar carne com maior marmoreio, em relação a        

machos castrados, para um mesmo peso de abate (LAWRIE, 1998); 

• Idade à castração: Animais castrados precocemente apresentam maior 

marmorização que animais castrados mais tardiamente, em relação a um mesmo 

peso de carcaça, de acordo com Lawrie (1998).  

2.4.3 Preferências dos consumidores 

Conhecer as preferências dos consumidores em relação a um determinado produto ou 

serviço é um dos objetivos de se estudar o comportamento do consumidor. Esta é, no entanto, 
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uma questão complexa, influenciada por diversos fatores de ordem cultural, social, pessoal e 

psicológica. 

Segundo Castillo (2006, apud SCHUNTZEMBERGER, 2007), para o consumidor de 

carne, a definição de qualidade varia de acordo com aspectos relacionados às regiões 

geográficas, com as classes sócio-econômicas, aspectos culturais e também de acordo com as 

características pessoais dos consumidores, entre outras questões. 

Por ser um campo de pesquisa relativamente novo, o comportamento do consumidor 

incorpora conhecimentos de áreas como psicologia, economia, antropologia e sociologia para 

entender como os indivíduos decidem gastar seus recursos em itens relacionados ao consumo 

(SCHIFFMAN e KANUK, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 
Fonte: Kloter e Armstrong (2004) 
 

A cultura, segundo Kloter e Armstrong (2004), é o principal fator determinante dos 

desejos e do comportamento das pessoas. Em termos de comportamento do consumidor 

significa o conjunto das crenças, valores e costumes que direcionam o comportamento de 

consumo dos indivíduos de uma sociedade (SCHIFFMAN e KANUK, 1997). 

É importante salientar que toda cultura abriga subculturas. Na definição proposta por 

Schiffman e Kanuk (1997), uma subcultura é representada como um grupo dentro de uma 

sociedade maior e mais complexa que, apesar de aderir à maior parte dos padrões dominantes 

dessa sociedade, possui crenças, valores e costumes com certo grau de diferenciação que 

possibilita a sua separação dos demais membros. Para Kloter e Armstrong (2004) são 

exemplos de subculturas a nacionalidade, a religião, o grupo racial e a região geográfica.  

O terceiro fator cultural que influencia o comportamento do consumidor é a classe 

social à qual pertence. Esta consiste na divisão ordenada e relativamente permanente dos 
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membros de uma sociedade, em função de seus valores, interesses e comportamentos 

(KLOTER e ARMSTRONG, 2004).  

Também diversos fatores sociais influenciam o comportamento do consumidor, dentre 

os quais se destacam a família, os grupos de referência, os papéis desempenhados pelas 

pessoas e seu status social.   

Para Kloter e Armstrong (2004) a família é a mais importante organização de consumo 

da sociedade. Conforme Gate (1998), o papel desempenhado pela família é fundamental uma 

vez que age como mediadora entre os grupos mais amplos da sociedade e seus membros, 

recebendo, filtrando e adaptando as normas estabelecidas. 

O comportamento de consumo das pessoas é influenciado pela família e também por 

outras organizações sociais. Conforme Schiffman e Kanuk (1997), outros grupos sociais 

pertinentes ao consumidor são os grupos de amigos, grupos sociais formais, grupos de 

compras, grupos de ação do consumidor e grupos de trabalho. 

Além de sofrer a influência dos grupos dos quais faz parte, o comportamento do 

consumidor é afetado também pelos chamados “grupos de referência”, que, como o próprio 

nome sugere, servem como pontos de referência para os indivíduos e influenciam nas suas 

compras (SCHIFFMAN e KANUK, 1997).  

Para Kloter e Armstrong (2004), outro aspecto que influencia no comportamento de 

compra das pessoas é o papel desempenhado pelas mesmas nos grupos dos quais participa e 

seus status correspondente, na medida em que o consumo das pessoas tende a refletir essa 

posição. 

Além dos fatores culturais e sociais, também fatores de ordem pessoal influenciam o 

comportamento do consumidor como a idade, o estágio no ciclo de vida, a ocupação, a 

situação financeira e o estilo de vida do consumidor. 

Ao longo da vida, as pessoas mudam seus hábitos de consumo de bens e serviços, na 

medida em ocorre alteração na sua idade ou do estágio do ciclo de vida da família (jovens, 

meia-idade, maduros), em que se encontra (KLOTER e ARMSTRONG, 2004).  

Conforme Kloter e Armstrong (2004), outros fatores de ordem pessoal como a 

ocupação, a situação financeira e o estilo de vida, também afetam o comportamento do 

consumidor. Segundo esses mesmos autores, o estilo de vida de uma pessoa se relaciona com 

suas atividades (trabalho, hobby, compra, esporte, compromissos sociais), interesses (comida, 
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moda, família, lazer) e opiniões (acerca de si mesmo, das questões sociais, das empresas e dos 

produtos).  

Por fim, segundo Kloter e Armstrong (2004), cada pessoa é dotada de uma 

personalidade distinta o que também influencia seu comportamento de consumo. Schiffman e 

Kanuk (1997), definem personalidade como o conjunto de características psicológicas 

interiores que ao mesmo tempo determinam e refletem como um indivíduo responde ao 

ambiente no qual está inserido. 

O comportamento de consumo é influenciado ainda por fatores de ordem psicológica 

como motivação, percepção, aprendizagem e ainda pelas crenças e atitudes das pessoas. 

De acordo com Schiffman e Kanuk (1997), motivação é a força motriz interna, 

resultante de uma necessidade não-satisfeita, que induz os indivíduos a uma determinada 

ação. Segundo os mesmos autores, ela pode ser do tipo positiva, quando representada pelas 

necessidades, desejos e vontades dos indivíduos, ou negativa, quando representada por seus 

medos e aversões. 

Dentre os aspectos que afetam o comportamento do consumidor outra questão 

relevante para identificar suas preferências é conhecer a sua percepção sobre o produto ou 

serviço em questão. 

 Percepção, segundo Kloter e Armstrong (2004), se refere ao processo através do qual 

as pessoas selecionam, organizam e interpretam as informações recebidas através dos sentidos 

da visão, audição, olfato, tato e paladar, para formar uma visão significativa do mundo. 

 Schiffman e Kanuk (1997) ressaltam que a percepção é um processo baseado nas 

necessidades, valores e expectativas individuais das pessoas, fazendo com que dois indivíduos 

expostos aos mesmos estímulos, nas mesmas condições, reajam de maneira diferente. 

Para Schiffman e Kanuk (1997), a percepção da qualidade de um determinado produto 

ou serviço é baseada em uma variedade de sinais associados aos mesmos. Esses sinais podem 

estar associados a características físicas do produto, como tamanho, sabor e aroma, condição 

em que são denominados de intrínsecos, ou serem externos ao produto em si, sendo 

denominados então de extrínsecos, como preço, imagem da marca ou da empresa, 

embalagem, entre outros aspectos. 
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Nesse sentido, Lazzarini et al. (1996 apud ESTUDOS..., 2000) apresentam alguns 

atributos de qualidade valorizados pelo consumidor na carne bovina: 

• Palatabilidade – qualidade percebida através da degustação, sendo representada 

pela maciez, sabor e suculência da carne; 

• Aparência – qualidade percebida no momento da aquisição, por meio da cor, 

firmeza da gordura e do músculo e marmorização da carne;  

• Conveniência – apresentação do produto para a utilização rápida pelo 

consumidor;  

• Nutrição – teor de nutrientes presentes na carne; 

• Saúde – crescente percepção que a carne não é a grande vilã, principalmente no 

Brasil, onde a alimento do gado é basicamente o pasto e as raças zebuínas 

apresentam menores níveis de gordura; 

• Segurança alimentar – qualidade associada à ausência de doenças, de 

microorganismos patogênicos e resíduos prejudiciais à saúde. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1999), por sua vez, propõe que a 

qualidade da carne seja classificada em quatro diferentes categorias: 

• Qualidade visual – relacionada aos aspectos que atraem ou repelem o 

consumidor no momento das compras;  

• Qualidade gustativa – relacionada com os atributos que fazem com que o 

consumidor repita a compra;  

• Qualidade nutricional – relacionada à percepção do consumidor sobre os 

nutrientes presentes no alimento que fazem com que o julgue como compatível 

ou não com suas exigências.  

• Segurança – relacionada aos aspectos higiênico-sanitários e a presença ou não 

de contaminantes químicos. 

Assim, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1999), do ponto de 

vista do consumidor, carne de "ótima qualidade" é aquela visualmente atrativa, 
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gustativamente agradável, com elevado teor protéico, baixa densidade calórica, livre de 

microorganismos patogênicos e resíduos químicos e com baixa contagem de microorganismos 

deterioradores.  

Outro fator de ordem psicológica importante no comportamento do consumidor é a 

aprendizagem. Para Kloter e Armstrong (2004), a aprendizagem acarreta mudanças no 

comportamento de uma pessoa a partir das experiências por ela adquiridas.  

Em relação ao consumo de carne, para Felício (1998) o consumidor toma as suas 

decisões baseado em sua experiência anterior de compra, com o modo de preparar e com o 

nível de satisfação na refeição e que, a decisão de repetir a compra do mesmo tipo de carne, 

ou no mesmo ponto de venda, depende do grau de satisfação obtido, em relação a suas 

expectativas iniciais.  

Outros aspectos importantes que afetam o comportamento de compra são as crenças e 

atitudes adquiridas pelos consumidores em relação aos produtos e serviços disponibilizados 

no mercado.  

A crença é um pensamento descritivo em relação a alguma coisa (KLOTER e 

ARMSTRONG, 2004), que reflete o conhecimento particular e a avaliação de uma pessoa 

sobre a mesma (SCHIFFMAN e KANUK, 1997). 

Para Kloter e Armstrong (2004), a atitude compreende as avaliações, os sentimentos e 

as tendências de uma pessoa em relação a praticamente todas as questões, incluindo religião, 

política, música, vestuário e alimentação, fazendo com que gostem ou não delas. 

Simplificando, Schiffman e Kanuk (1997) esclarecem que demonstramos nossas atitudes 

sempre que expressamos nossa opinião sobre um determinado produto.  

De acordo com a visão proposta por Engel; Blackwell; Miniard (2000), na Figura 4, as 

crenças e sentimentos de uma pessoa em relação a um produto, serviço ou idéia, são 

entendidos como determinantes das atitudes. Significa dizer que a avaliação geral sobre um 

objeto é determinada pelas crenças e/ou sentimentos da pessoa, enquanto que a atitude se 

constitui, por sua vez, como determinante do comportamento da pessoa. 

Gade (1998) destaca que atitude e comportamento são questões totalmente diversas. 

Dessa forma, atitude é uma predisposição à ação (intenção de compra), enquanto que o 

comportamento significa a concretização da compra.  
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Figura 4 - Visão contemporânea das relações entre crenças, sentimentos, atitude, intenção 
comportamental e comportamento 
Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (2000) 
 

No caso da carne bovina, novos atributos intrínsecos e extrínsecos ao produto têm sido 

incorporados na avaliação realizada pelos consumidores sobre a carne bovina, afetando sua 

atitude em relação ao produto e afetando o seu comportamento de consumo. 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2007), os 

consumidores têm demonstrado cada vez mais interesse a respeito de informações sobre a 

origem da carne, a raça e o sexo do animal, sendo que, para alguns mercados, também 

informações referentes à criação do animal, o uso de vacinas e hormônios, os cuidados com o 

meio ambiente e a forma de abate, entre outros aspectos, são questões relevantes.  

Schuntzembeger (2007) opina que, após o episódio da Encefalopatia Espongiforme 

Bovina (doença da vaca louca), questões como o bem-estar animal, alimentação e 

medicamentos utilizados, dentre outras, adquiriram uma maior importância na avaliação dos 

consumidores sobre a carne bovina, principalmente nos países desenvolvidos. A mesma 

autora ressalta ainda que, mais recentemente, também o respeito ao meio ambiente e o 

cumprimento das obrigações trabalhistas nas fazendas estão sendo questionados pelos 

consumidores. 

Para Mantese (2004), os consumidores vêm demonstrando uma preocupação crescente 

em relação à segurança alimentar e ao valor nutritivo da carne bovina e uma menor tolerância 
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em relação à variabilidade de sua qualidade, principalmente aqueles de maior poder 

aquisitivo. 

Estudos realizados pelo Datamonitor (2006 apud MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2007), prevêem algumas tendências 

comportamentais que devem orientar o desenvolvimento, adaptação ou melhoria dos produtos 

alimentares:  

• Conveniência: consumidores com menos tempo para o preparo das refeições 

exigirão modificações nos cortes e embalagens, a ampliação da oferta de 

produtos prontos ou semiprontos e orientação para o preparo de pratos rápidos.  

• Preocupação com saúde: necessidade de se oferecer produtos com menor teor 

de gordura, mantendo as características organolépticas; necessidade de 

destacar atributos positivos da carne bovina como valor nutricional da proteína 

animal e questões relacionadas à sanidade do rebanho; 

• Aspectos ligados à idade e ao ciclo de vida do consumidor: necessidade de 

desenvolvimento de produtos específicos para novos segmentos de mercado 

com necessidades específicas;  

• Aspectos ligados à renda do consumidor: necessidade de se democratizar o 

consumo de produtos considerados de luxo ou supérfluos (por exemplo, 

produtos de conveniência), e; 

• Aspectos ligados ao individualismo do consumidor: aumento na demanda por 

porções menores ou individuais de produtos. 

A partir do entendimento que os consumidores diferem uns dos outros em relação aos 

seus desejos, recursos, localidades, atitudes e práticas de compra, uma estratégia que pode ser 

utilizadas pelas empresas é a segmentação do mercado (KLOTER e ARMSTRONG, 2004). 

Segundo esses autores, agindo dessa forma as empresas dividem grandes mercados em 

segmentos menores e mais homogêneos que serão atingidos com produtos e serviços 

direcionados para suas necessidades singulares. 

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), a segmentação de mercado permite projetar 

ou caracterizar produtos e serviços com capacidade de exercer uma atração especialmente 
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forte para alguma parte do mercado total, constituindo-se em uma importante ferramenta para 

aumentar a lucratividade da empresa.  

Vários autores propõem bases para segmentação de mercados (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000; KLOTER; ARMSTRONG, 2004; SOLOMON, 2002). 

BASE PARA SEGMENTAÇÃO VARIÁVEIS SELECIONADAS DE SEG MENTAÇÃO 

SEGMENTAÇÃO GEOGRÁFICA 

• Região 
• Tamanho da cidade 
• Densidade da área 
• Clima 

• Norte, Sul, Leste, Oeste 
• Áreas metropolitanas principais, capitais, interior 
• Urbana, suburbana, exurbana, rural 
• Temperado, quente, úmido 

SEGMENTAÇÃO DEMOGRÁFICA 

• Idade 
• Sexo 
• Estado civil 
• Renda anual 
 
• Instrução 
 
• Ocupação 

• Menos de 11, 12-17, 18-34, 35-49, 50-64, 65-74, 75-99, mais de 100 
• Masculino, feminino 
• Solteiro, casado, divorciado, morando junto, viúvo 
• Abaixo de $15.000, de $15.000-$24.999, $25.000-$39.999, $40.000-
$54.999, $55.000-$69.999, mais de $70.000 
• Segundo grau incompleto, segundo grau completo, superior 
incompleto, superior completo, pós-graduação 
• Profissão liberal, indústria, comércio e serviços, agricultura, militar 

SEGMENTAÇÃO PSICOLÓGICA/PSICOGRÁFICA  

• Necessidades-motivação 
• Personalidade 
• Percepção 
• Aprendizagem-envolvimento 
• Atitudes 
• Psicografia (estilo de vida) 

• Abrigo, segurança, proteção, afeição, auto-estima 
• Extrovertidos, experimentadores, agressivos, dogmáticos brandos 
• Risco baixo, risco moderado, alto risco 
• Envolvimento baixo, envolvimento alto 
• Atitude positiva, atitude negativa 
• Econômicos preocupados com status, entusiastas da vida ao ar livre, 
preocupados com status. 

SEGMENTAÇÃO SOCIOCULTURAL  

• Cultura/sub-cultura 
• Religião 
• Raça/etnia 
• Classe social 
• Ciclo de vida da família 

• Americana, italiana, chinesa, mexicana 
• Católica, protestante, judia, outra 
• Negro, caucasiano, oriental, hispânico 
• Baixa, média, alta 
• Solteiros, jovens casados, casados com filhos, casados sem filhos 

SEGMENTAÇÃO RELACIONADA COM O USO  

• Taxa de uso 
• Estado de consciência 
• Lealdade de marca 

• Grandes usuários, médios usuários, pequenos usuários, não-usuários 
• Sem consciência, consciente, interessado, entusiasta 
• Nenhuma, alguma, forte 

SEGMENTAÇÃO POR USO-SITUAÇÃO  

• Tempo 
• Objetivo 
• Localização 
• Pessoa 

• Lazer, trabalho, pressa, manhã, noite 
• Pessoal, presente, lanche, diversão, prêmio 
• Casa, trabalho, casa de amigo, loja 
• Pessoal, membros da família, amigos, chefe, colegas 

SEGMENTAÇÃO POR BENEFÍCIO • Conveniência, aceitação social, durabilidade, economia, preço baixo 

Quadro 4 - Categorias de segmentação de mercado e variáveis selecionadas  
Fonte: Schiffman e Kanuk (1997) – adaptado. 
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Schiffman e Kanuk (1997), listam sete grupos principais de características do 

consumidor que oferecem as bases mais conhecidas para a segmentação de mercados que  

incluem fatores geográficos, demográficos, características psicológicas, variáveis 

socioculturais, características relacionadas com o uso, fatores de situações de uso e benefícios 

desejados. 

Além das bases apresentadas no Quadro 4, diversas combinações entre elas, 

estabelecendo formas híbridas de segmentação como os perfis demográficos/psicográficos, 

fatores geodemográficos e valores e estilos de vida, podem ser utilizados pelas empresas para 

a segmentação do mercado. 

A segmentação do mercado pode ocorrer de acordo com diferentes níveis. Kloter e 

Armstrong (2004) definem essa questão da seguinte forma: 

• Marketing de massa: consiste na produção, distribuição e promoção do mesmo 

produto e da mesma maneira, para todos os consumidores;  

• Marketing de segmento: a empresa adapta suas ofertas para que atendam com 

maior precisão às necessidades de um ou mais segmentos do mercado;  

• Marketing de nicho: a empresa concentra-se em subgrupos, denominados de 

“nicho”, existentes dentro dos diferentes segmentos e que buscam uma combinação 

especial de benefícios. 

• Micromarketing: consiste no desenvolvimento de produtos e programas de 

marketing sob medida para atender aos gostos de pessoas ou locais específicos.  

Após o agrupamento dos consumidores em segmentos do mercado, as empresas 

necessitam selecionar um ou mais para os quais irão se direcionar suas estratégias de 

marketing (SCHIFFMAN e KANUK, 1997). Para Kloter e Armstrong (2004), a importância 

das empresas estabelecerem de maneira inteligente os mercados-alvo onde irão atuar se 

relaciona com a possibilidade de se concentrarem apenas naqueles que são capazes de 

atenderem com mais eficiência e eficácia e serem mais lucrativas.  

Uma vez decididos os segmentos onde atuará, a empresa necessita posicionar seus 

produtos no mercado. Para Kloter e Armstrong (2004) o posicionamento de um produto é 

determinado por um conjunto complexo de percepções, impressões e sensações que os 
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consumidores armazenam em sua mente sobre as características de um produto, em relação 

aos produtos de empresas concorrentes. 

Segundo Kloter e Armstrong (2004) a estratégia de posicionamento do produto no 

mercado, envolve três etapas distintas:  

• Identificação de um conjunto de possíveis vantagens competitivas: Consiste na 

competência da empresa em entender as necessidades e o processo de compra dos 

consumidores melhor do que as concorrentes e entregar aos consumidores um valor 

superior. A diferenciação no mercado pode se dar através de sua linha de produtos, 

serviços, canais, funcionários ou imagem.  

• Escolha das vantagens competitivas certas: As diferenças são significativas ou 

valiosas o suficiente para se constituem um bom diferenciador quando satisfazem aos 

seguintes critérios: 

o Importância: relativo ao valor do benefício entregue aos compradores-alvo; 

o Distinguibilidade: constituído pelo fato dos concorrentes não conseguirem 

oferecer a mesma diferença ou a empresa poder oferecê-la de um ou mais 

modos distintos; 

o Superioridade: significa que a diferença ofertada é superior a outras maneiras 

através das quais os clientes poderiam obter o mesmo benefício; 

o Comunicabilidade: a diferença oferecida é comunicável e visível para os seus 

consumidores; 

o Antecipação: os concorrentes não conseguem copiar facilmente a diferença 

ofertada pela empresa; 

o Acessibilidade: os compradores são capazes de pagar pela diferença oferecida; 

o Lucratividade: a empresa é capaz de introduzir a diferença de maneira lucrativa 

De acordo com Felício (1999) para se diferenciar a carne bovina no mercado brasileiro 

é necessário oferecer ao consumidor além da qualidade óbvia do produto, um “algo mais” que 

denomina de qualidade atrativa. Para o autor, a qualidade óbvia consiste na carne ser 
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proveniente de animais saudáveis, abatidos e processados higienicamente, que esta condição 

tenha sido objeto de verificação rigorosa, que seja rica em nutrientes necessários à higidez, 

tenha uma aparência típica da espécie a que pertence e seja bem palatável à mesa. 

Assim, defende Felício (1999), uma carne que, além da qualidade óbvia tivesse cor, 

maciez, suculência e sabor assegurados, e que fosse apresentada pré-cortada, embalada 

corretamente, com certificado de origem e indicações de preparo, teria sua competitividade 

aumentada, em relação aos concorrentes que disputam o mesmo mercado. 

Seleção de uma estratégia de posicionamento: Uma vez definidas corretamente as 

vantagens competitivas para atingir o mercado-alvo selecionado, a empresa necessita 

comunicar e entregar de maneira eficiente a posição escolhida. Isso significa posicionar a 

marca em relação aos benefícios-chave que ela oferece em relação às marcas concorrentes. 

O posicionamento total de uma marca é chamado de “proposição de valor” de marca 

que significa o conjunto de benefícios sobre as quais a marca é posicionada no mercado 

(KLOTER e ARMSTRONG, 2004). 

Diferentes possibilidades de proposição de valor possíveis para uma marca no 

mercado podem ser observadas na Figura 5. 
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Figura 5 – Proposições de valor de marca no mercado 
Fonte: Kloter e Armstrong (2004) 
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empresa vantagem competitiva no mercado. As células mais claras representam proposições 

de valor perdedoras, enquanto que a célula do centro significa, na melhor das hipóteses, uma 

proposição marginal. 

2.4.4 Atributos valorizados pelos consumidores em relação à carne bovina 

Segundo Grunert et al. (2004 apud Mantese, 2004), considerando-se que a grande 

maioria das carnes é comercializada como commodity, sem marcas ou rótulos, os 

consumidores realizam suas avaliações de qualidade no momento da compra basicamente pela 

aparência do produto. 

Algumas pesquisas têm procurado identificar os atributos de qualidade da carne 

preferidos pelos consumidores brasileiros, analisando diferentes características intrínsecas e 

extrínsecas da carne. 

Felício (1995 apud Mantese, 2004), identificou que os principais atributos da carne 

bovina que influenciam na decisão de compra do consumidor brasileiro são a cor, a maciez, o 

sabor e a suculência, em ordem de preferência.  

Pesquisando os hábitos de consumo da população de Dom Pedrito – RS, Jorge (2001), 

também identificou a cor da carne como o principal atributo de qualidade para 30,5 % dos 

consumidores, seguida da maciez, com um percentual de 23,9 % e “carne sem nervos”, com 

22,8 % da preferência dos consumidores. Na sequência, outros indicadores de qualidade 

apresentaram menores níveis de importância como preço (17,7 %), aroma (17 %), 

procedência (13,8 %) e sabor (8,3 %). 

Brisola e Castro (2005), em pesquisa realizada com consumidores de Brasília/DF, 

identificou a importância dos diferentes atributos de qualidade da carne bovina, na seguinte 

ordem de importância: coloração da carne, limpeza do corte, maciez, sabor, coloração da 

gordura e quantidade de gordura na peça.  

Também Rodrigues (2009), entre os itens avaliados em seu trabalho, identificou a cor 

como o principal reflexo da qualidade do produto, na percepção de 67,88 % dos 

consumidores. Outros atributos como preço (17,61 %), embalagem (7,77 %), textura (5,7 %) e 
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sabor (1,04 %), embora citados, foram considerados menos relevantes. O mesmo autor ao 

inquirir os consumidores sobre as características da carne de boa qualidade obteve 49,74 % 

das citações para a cor e 36,27 % para odor, sendo que textura, umidade, gordura e preço 

foram atributos pouco citados pelos consumidores.  

Velho et al. (2009), em estudo com consumidores de Porto Alegre – RS também 

identificaram a cor, seguida pela maciez, como o principal atributo através do qual, tanto 

homens quanto mulheres escolhem a carne. No trabalho, o atributo preço foi considerado 

menos relevante que aquelas duas características organolépticas.  

No trabalho desenvolvido por Mazzuchetti e Batalha (2004) o fator cor também foi o 

mais relacionado com a qualidade da carne bovina, independentemente da classe social do 

consumidor pesquisado.   

Parece haver, portanto, certa convergência de resultados que ressaltam a importância 

do atributo cor para os consumidores de carne bovina. Segundo a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (1999) e Jorge (2001), a cor da carne é considerada como o principal 

aspecto no momento da comercialização, em função de seu apelo visual.  

Barcellos (2002), estudando o processo de compra de carne bovina na cidade de Porto 

Alegre identificou, no entanto, a maciez da carne como a característica mais importante para 

os consumidores com a preferência de 24,4 % dos entrevistados, seguida de perto pela cor por 

20,0 %, cheiro por 17,8 % e o sabor por 14,9 % dos respondentes.   

Se a cor possui um apelo visual importante para definir a compra, aparentemente a 

maciez da carne passa a ser a característica mais importante durante o consumo. Nesse 

sentido, a maciez tem sido identificada como o principal atributo de qualidade gustativa da 

carne bovina, de acordo com diversos autores (WHIPPLE et al, 1990; MORGAN et al, 1991; 

GRUNET, 1997 apud MANTESE, 2004; EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA, 1999). 

Mazzuchetti E Batalha (2004) ao estratificar os consumidores por classe social, 

identificou que a maciez é o atributo mais valorizado pelas classes B, C e D, no momento do 

consumo da carne. No entanto, para a classe A, o fator que mais chama atenção é o sabor da 

carne.  
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Também outros atributos de qualidade têm sido estudados. Pesquisa realizada em 

quatro capitais brasileiras identificou que as características valorizadas pelos consumidores, 

em relação à carne bovina, foram: frescor, ausência de odor, coloração viva adequada, 

ausência de sangue aparente e aprovação pelo Serviço de Inspeção Federal (MOURA, 2005 

apud MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2007). 

Souki et al. (2003), ao estudar o comportamento de compra de carne bovina, com 

consumidores de Belo Horizonte, identificou, por outro lado, como atributos mais importantes 

para a decisão de compra as características “higiene”, “odor agradável”, “ter uma boa 

aparência” e “não apresentar resíduos (antibióticos, anabolizantes, corantes, etc)”. Nesse 

mesmo trabalho, as características “ser saudável”, “ser fresca”, “ser saborosa”, “ser macia”, 

“cor” e “ser nutritiva”, obtiveram, em ordem decrescente, os menores graus de importância 

pelos consumidores. 

Em relação à importância da inspeção sanitária, Rodrigues (2009), observou que   

63,73 % dos entrevistados não observam, no ato da compra, a existência da inspeção federal 

da carne, enquanto 20,73 % afirmam exigir carne inspecionada e 15,54 % disseram 

desconhecer o carimbo da inspeção. Foi observado também que quanto maior o grau de 

instrução maior a importância atribuída à fiscalização sanitária. Nesse trabalho, 26,8 % dos 

entrevistados com instrução até o 1º grau afirmaram não valorizar esse tipo de fiscalização, 

enquanto que apenas 3,6 % dos pesquisados com pós-graduação manifestaram essa posição. 

Outra característica importante relacionada ao consumo de carne bovina diz respeito à 

preferência dos consumidores em relação ao teor de gordura nos cortes consumidos.  

Vendrame (2009), avaliando o comportamento do consumidor de carne bovina em 

supermercados de São Paulo, identificou que 58 % não consomem carne com gordura. Da 

mesma forma, em pesquisa desenvolvida por Buso (2000 apud Brisola e Castro, 2005), 80 % 

da população demonstrou preferência por carne sem gordura.  

A preferência pela carne bovina sem gordura foi a mais frequente em todas as classes 

sociais, com uma média geral de 69 % dos entrevistados, segundo trabalho desenvolvido por 

Mazzuchetti e Batalha (2004).  

Esses valores são bastante próximos dos obtidos por Rodrigues (2009), em pesquisa 

sobre os hábitos de consumo dos consumidores de carne bovina in natura, na Grande Vitória 
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no qual observou que 74 % dos consumidores preferem consumir carne magra. No mesmo 

trabalho, esse valor chega a 80,3 % entre o sexo feminino demonstrando uma maior 

preocupação das mulheres a respeito desse atributo.  

Pesquisa realizada por Barcellos (2002), na cidade de Porto Alegre – RS identificou 

que a quantidade de gordura na carne é julgada como muito importante por 80 % dos 

entrevistados. Na mesma cidade, Velho et al. (2009), observaram que as mulheres se 

preocupam mais com a quantidade de gordura na carne, no momento da compra que os 

homens. 

Em trabalho realizado por Jorge (2001), em pequeno município do Rio Grande do Sul, 

por outro lado, 57,3 % dos consumidores informam consumir carne com gordura.  

Jorge (2001), Barcellos (2002) e Brisola e Castro (2005), identificaram que a limpeza 

da carne é uma característica importante para os consumidores. 

Barcellos (2002) procurando identificar as informações julgadas mais importantes 

pelos consumidores para constar na embalagem concluiu que data de validade, certificação de 

qualidade, registro de inspeção federal, preço do corte e maciez são as informações mais 

importantes. 

No mesmo trabalho, aspectos relacionados à produção como idade do animal, 

alimentação do animal, raça e sexo do animal, embora relacionados com a qualidade da carne, 

foram considerados como de menor importância entre os itens pesquisados, enquanto que 

aspectos como composição nutricional, quantidade de gordura, origem, procedência e marca 

ocuparam uma posição intermediária em termos de importância. 

2.4.5 Atributos valorizados pelos consumidores em relação ao ponto de venda 

As pesquisas consultadas apontam para a higiene do estabelecimento como o atributo 

do ponto de venda mais valorizado pelos consumidores. 

Pesquisa realizada com consumidores de quatro capitais brasileiras identificou que as 

características valorizadas pelos consumidores, em relação aos pontos de venda, foram: 
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higiene, funcionários com vestimentas, cordialidade do atendimento, instrução dos 

funcionários e qualidade dos produtos (MOURA, 2005 apud MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2007). 

Jorge (2001) identificou, em relação ao ponto de venda, o seguinte grau de 

importância segundo os consumidores, numa escala de 1 a 5: higiene do local (4,88), 

fiscalização no ponto de venda (4,73), verificação da validade (4,68), atendimento cortês 

(4,57), apresentação do vendedor (4,52), qualidade (4,50), preço (4,23) e idade do animal 

(4,12). No mesmo trabalho, atributos como facilidade de pagamento (3,74), marca (3,51) e 

disponibilidade de receitas (3,49), foram considerados menos importantes. 

Os resultados da pesquisa realizada por Souki, Antonialli e Pereira (2003), em Belo 

Horizonte, permitiram concluir que, pela ordem, a aparência e higiene do estabelecimento, 

prazo de validade nos produtos, selo de qualidade, apresentar carimbo do Serviço de Inspeção 

Federal (S.I.F.), selo de procedência (origem), honestidade e transparência nas transações com 

os clientes, cordialidade no atendimento, aparência dos funcionários, preços e padronização 

dos produtos são os atributos do ponto de venda considerados mais importantes pelos 

consumidores. 

Mazzuchetti e Batalha (2004), estudando os aspectos valorizados pelos consumidores 

para escolha do ponto de comercialização na região de Amerios – PR identificaram como 

mais importantes na escolha do ponto de venda, a higiene do local, a qualidade da carne e a 

forma de atendimento. Esses se sobrepuseram a outros aspectos como preço, qualidade de 

outros produtos, possibilidade de adquirir outros produtos e a realização de ofertas especiais. 

Mazzuchetti e Batalha (2004), observaram ainda que quanto menor a classe social, maior a 

importância do fator preço. 

Por sua vez, Porto, Kohls e Rigatto (2006), em pesquisa realizada em Pelotas – RS 

identificaram que os atributos mais valorizados, em relação ao ponto de venda, foram o 

aspecto geral do local, a qualidade aparente da carne, a validade impressa na embalagem e a 

confiança e cortesia no local de venda e a existência de “carimbo azul” (SIF). Nesse mesmo 

trabalho, outros fatores foram considerados como de menor importância como a proximidade 

do local de venda, opções de pagamento e disponibilidade de conveniências.  

A conservação adequada dos produtos (97,6 %), higiene nas instalações (96,6 %), 

fiscalização sanitária dos produtos (80,5 %), comodidade e praticidade (68,6 %), baixo preço 
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(66,8 %) e atendimento personalizado (58,7 %) foram os atributos considerados mais 

importantes, em pesquisa realizada no Distrito Federal, por Brisola e Castro (2005). 

Barcellos (2002) estudando o processo decisório de compra de consumidores de carne 

bovina na cidade de Porto Alegre também identificou que, na hora da compra, os 

consumidores priorizam a limpeza do ambiente e do vendedor como características mais 

importantes do ponto de venda. 

3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

Visando atingir os objetivos estabelecidos no presente trabalho, foi realizada uma 

pesquisa, composta por duas etapas distintas, sendo a primeira de caráter exploratório e a 

segunda de caráter descritivo. O trabalho foi realizado por um único pesquisador, no período 

de setembro a outubro de 2010. 

3.1 FASE EXPLORATÓRIA  

Essa fase da pesquisa, de caráter exploratório, consistiu na obtenção dos referenciais 

teóricos necessários a definição do problema e para coleta de subsídios para a construção dos 

instrumentos de pesquisa. 

3.1.1 Consulta a Fontes Secundárias 

Na fase qualitativa da pesquisa, foram consultadas fontes de dados secundários com 

objetivo de colher subsídios em artigos científicos e trabalhos de conclusão de cursos de pós-

graduação já realizados sobre o tema, além de informações disponibilizadas na internet e 

documentos de organismos governamentais e de entidades civis, para a obtenção do 

referencial teórico necessário, bem como, a confecção dos instrumentos de pesquisa utilizados 

no trabalho. 
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3.1.2 Elaboração do Instrumento de Coleta de Dados 

 Elaborada a primeira versão do instrumento de coleta de dados para utilização junto 

aos consumidores de carne, a partir do referencial de trabalhos anteriores, o mesmo foi testado 

com doze (12) pessoas de ambos os sexos, profissionais de diversas áreas de conhecimento, 

pertencentes ao quadro funcional da EMATER/RS, com o objetivo de colher subsídios para 

seu aperfeiçoamento. Realizadas as adequações necessárias, o instrumento foi novamente 

testado com dez (10) outras pessoas, escolhidas aleatoriamente, sendo finalmente formatada a 

versão definitiva (ANEXO I). 

3.1.3 Realização de Entrevistas Semi-estruturadas 

Com o objetivo de obter uma maior compreensão sobre a organização e 

funcionamento da APROCCIMA, foi realizada entrevista com três membros da diretoria da 

associação, além de consultas as informações disponibilizadas no sítio 

http://www.aproccima.com.br.  

Para conhecimento e caracterização dos pontos de venda, no mesmo dia da coleta de 

informações junto aos consumidores, foram realizadas seis entrevistas sendo três com os 

proprietários ou gerentes dos estabelecimentos comerciais e três com os profissionais 

responsáveis pelo fracionamento e comercialização da carne (açougueiros). Essas entrevistas 

também tiveram o objetivo de conhecer a percepção desses agentes sobre a APROCCIMA e 

os consumidores de carne em seus respectivos estabelecimentos. 

Os roteiros utilizados na realização das entrevistas semi-estruturadas encontram-se nos 

ANEXOS II e III. 

3.2 FASE DESCRITIVA  

Essa fase da pesquisa, de caráter descritivo, consistiu na definição da amostra, coleta, 

conferência e análise dos dados obtidos junto aos consumidores de carne bovina, com a 

utilização do instrumento elaborado na etapa anterior. 
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3.2.1 Definição da Área e da Amostra 

A pesquisa foi delineada de forma a abranger uma amostra representativa do espectro 

de consumidores da carne bovina produzida pela APROCCIMA, abrangendo três 

estabelecimentos varejistas que comercializam esse produto. Estes foram definidos a partir de 

consulta à associação de produtores, sendo escolhidos os três maiores pontos de venda de seus 

produtos. Essa informação foi conferida também junto aos comerciantes, na oportunidade em 

que foram consultados sobre a possibilidade da realização da pesquisa no interior de seus 

estabelecimentos. O número de pontos de venda incluídos na pesquisa representa a metade 

dos que comercializam carne produzida pela APROCCIMA. 

Os estabelecimentos varejistas localizam-se na região serrana do Estado do Rio 

Grande do Sul - Brasil, nos municípios de Caxias do Sul e Antonio Prado, de colonização 

italiana e Nova Petrópolis, de colonização alemã.  

A pesquisa foi realizada em três sábados consecutivos no período compreendido entre 

os dias 18 de setembro e 2 de outubro de 2010, sendo um dia por ponto de venda e por um 

único pesquisador por local. 

As entrevistas foram realizadas entre as 8:30 hs e 11:30 hs, no período da manhã e das 

15:00 hs as 18:00 hs da tarde, com flexibilidade de 15 minutos para mais ou para menos, nos 

horários de início e término dos turnos de trabalho, no entanto, sempre totalizando seis horas 

de pesquisa por ponto de venda. Todos os consumidores que consentiram em responder as 

questões apresentadas participaram do trabalho, totalizando 126 pessoas de ambos os sexos, 

entre os três pontos de venda. Ressalta-se que foram convidados a participar da pesquisa 

apenas aqueles que estavam realizando a compra de carne bovina.  

3.2.2 Técnicas de Coleta de Dados 

A coleta dos dados foi realizada no interior dos estabelecimentos comerciais, ao lado 

do balcão de comercialização de carnes. O entrevistador estava devidamente identificado com 

colete e crachá da instituição da qual é empregado, a EMATER/RS, e se apresentava no início 

do contato com os pesquisados. 
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Os consumidores foram informados dos objetivos da pesquisa, consultados sobre a 

possibilidade de participação no trabalho, e esclarecidos sobre a forma de preenchimento do 

instrumento de pesquisa.  

Aos consumidores foi solicitado que expressassem o grau de importância atribuído a 

diversos aspectos relacionados ao processo produtivo, a carne bovina e ao ponto de venda, 

através das seguintes perguntas: 

“No momento de compra da carne bovina, qual a importância que você atribui em 

receber as seguintes informações?” 

“Ao adquirir carne bovina, qual a importância que você dá para as seguintes 

características?” 

“Quais fatores você considera importantes ao escolher o local para compra de carne 

bovina?” 

Para cada uma delas, foi solicitado que os consumidores, em função da importância 

atribuída a cada um dos quesitos, assinalassem uma das seguintes opções: “nenhuma”, 

“pequena”, “média”, “grande” e “total”, numa escala likert de 1 a 5. 

Através do mesmo instrumento, foi solicitado também que os consumidores 

registrassem informações sobre o seu perfil socioeconômico e respondessem a questões 

abertas sobre seu conhecimento sobre a APROCCIMA e as características de seus produtos. 

Aos que consentiram em participar da pesquisa, foi fornecido o instrumento de 

pesquisa juntamente com uma caneta e uma prancheta, para auto-preenchimento, havendo 

intervenção do entrevistador apenas no caso de necessidade de algum esclarecimento 

adicional.  

Os consumidores que informaram dificuldade para leitura do instrumento de pesquisa 

foram auxiliados pelo entrevistador que após a leitura de cada item apresentava as diferentes 

opções de resposta para escolha por parte do entrevistado. 

Após o preenchimento dos instrumentos de coleta, os mesmos foram conferidos pelo 

pesquisador com o objetivo de verificar se todos os campos haviam sido preenchidos e se não 

havia resposta em duplicidade, situação nas quais era solicitada a devida correção aos 

entrevistados. 
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3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS 

Para análise dos dados, as respostas contidas nos instrumentos de coleta foram 

digitadas em planilha eletrônica do MS Excel®, para elaboração de gráficos e tabelas e o 

cálculo da média e desvio-padrão referentes aos diversos atributos da carne bovina e do ponto 

de venda. 

As demais análises estatísticas foram realizadas com a utilização do software SPSS. 

Para testar o efeito do sexo dos entrevistados sobre os atributos estudados, as 

diferentes variáveis foram testadas, quanto a sua distribuição, através do teste de Mann-

Whitney, estatística não-paramétrica, que objetiva testar as diferenças existentes entre duas 

populações independentes. 

Para testar a relação entre a faixa etária dos entrevistados e os atributos estudados, foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Spearman (rs) que é uma medida de correlação não-

paramétrica usada para testar a relação entre duas variáveis, sem considerar relação de causa 

ou efeito e sem levar em conta a distribuição de frequência das variáveis em estudo. 

Técnicas não-paramétricas são particularmente utilizáveis em dados obtidos das 

ciências do comportamento, por não ser preciso realizar suposições sobre a distribuição da 

população e poderem ser utilizadas em dados que não sejam exatos em termos numéricos, 

mas que sejam dispostos em termos de postos ou número de ordem (SIEGEL, 1977). 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Na sequência, os dados obtidos no trabalho são apresentados e analisados.  
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4.1  ALIANÇA MERCADOLÓGICA APROCCIMA 

A APROCCIMA é uma associação de produtores rurais fundada em maio de 2006, 

com sede na cidade de Antonio Prado, Estado do Rio Grande do Sul, com a missão de 

disponibilizar “especialidades do campo” para o cliente, fortalecer o setor primário e a cadeia 

produtiva, valorizar o ser humano e a tradição, gerar inovação e conhecimento com 

sustentabilidade e preservar o meio ambiente.  

Resulta de um longo processo iniciado em outubro de 1997, com a constituição de um 

grupo de produtores rurais denominado Cite 120. Os Cites – Clubes de Integração e Troca de 

Experiências, são grupos de produtores que se reúnem mensalmente na propriedade rural de 

um de seus membros para discutir assuntos de interesse mútuo e desenvolver ações coletivas 

em benefício de seus participantes. O Cite 120 - numeral referente à ordem de fundação do 

clube, está completando treze anos de atividades ininterruptas, com pequenas alterações na 

sua constituição. Atualmente, seu quadro envolve doze produtores com propriedades rurais 

nos municípios de Vacaria, Campestre da Serra, Bom Jesus, Muitos Capões e André da 

Rocha, na região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. 

Nas discussões desse grupo, foram sendo sedimentadas as condições necessárias para 

a constituição da APROCCIMA. Uma questão relevante foi a decisão de padronizar os 

rebanhos bovinos através da absorção com a raça britânica Angus, em função de sua 

eficiência reprodutiva, precocidade – o que permite redução na idade de abate, e da 

reconhecida qualidade de sua carne. 

A partir desse primeiro passo, e identificada a vantagem competitiva de 

comercialização de um produto com qualidade diferenciada, foi fundada a aliança 

mercadológica do Cite 120, em 2004, baseada em experiências similares existentes na região 

de Guarapuava, no Estado do Paraná.  

A constituição dessa aliança teve como objetivos organizar a cadeia produtiva, 

aumentar a margem de comercialização dos pecuaristas e disponibilizar carne de qualidade, 

através de parceria com os setores industriais e varejistas. 

No ano seguinte à sua fundação, a Aliança Mercadológica do Cite 120, se constituiu 

na primeira rede de cooperação formada por produtores rurais, pessoas físicas, através do 
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projeto Redes de Cooperação da Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Programa instituído através do Decreto 45.273 

de 04.10.07, objetiva fortalecer as micro e pequenas empresas, proporcionando melhores 

condições de concorrência frente às atuais exigências competitivas dos mercados. 

Com a fundação da APROCCIMA, em 2006, a aliança mercadológica da carne bovina 

passou a ser a primeira unidade de negócio desta associação que hoje possui também outras 

quatro unidades voltadas à comercialização de carne ovina, genética bovina e ovina e 

florestamento. 

A APROCCIMA é uma aliança mercadológica do tipo “bottom-up”, pois se 

caracteriza por ser de iniciativa dos produtores rurais que definem os agentes responsáveis 

pelo processamento e comercialização da carne e estabelecem o sistema de produção, o 

padrão de qualidade e o preço de comercialização dos animais. 

O sistema de criação dos animais comercializados para abate envolve a fase de cria e 

recria em pastagens naturais ou cultivadas e a terminação, por 60 a 90 dias, em confinamento. 

O confinamento, baseado em alto percentual de volumosos, de forma a não afetar 

significativamente o sabor da carne, é utilizado como estratégia para redução da idade de 

abate e para garantir a estabilidade da oferta de produto no mercado. 

Os seis produtores participantes da unidade de negócio da carne bovina se 

comprometem ainda a seguir uma série de procedimentos recomendados pela APROCCIMA, 

referentes ao manejo sanitário, instalações, controles do processo produtivo e relacionamento 

com os funcionários. 

A qualidade da carne ofertada aos consumidores é definida a partir da comercialização 

de animais que atendem a seguinte especificação: 

• Machos e fêmeas com idade máxima de 24 meses; 

• Padrão racial: raças britânicas (predominantemente Angus) e seus cruzamentos; 

• Peso Mínimo: Machos com 345 kg e fêmeas com 335 kg de peso vivo; 

• Peso de carcaça entre 170 kg e 210 kg; 

• Carcaças com cobertura de gordura (acabamento) mínimo de três milímetros. 
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Além de investir na produção de carne de qualidade, visando adequar a sua produção 

as novas exigências de mercado, a APROCCIMA participa, desde o ano de 2007, do projeto 

piloto de Boas Práticas Agropecuárias em Bovinocultura de Corte (BPA Gado de Corte). No 

Rio Grande do Sul, esse projeto é coordenado pela EMBRAPA/Cppsul e conta com a 

participação da EMATER/RS, UFRGS, SENAR  e SEBRAE. 

Boas práticas é uma expressão que denomina um conjunto de técnicas reconhecidas 

como as melhores para a realização de determinadas atividades. Na agropecuária, é um 

conceito relativamente novo que vem sendo incorporado por setores mais competitivos e, 

portanto, mais preocupados com as novas demandas do mercado. Na pecuária de corte, as 

boas práticas preconizam sistemas sustentáveis, ou seja, ambientalmente corretos, socialmente 

justos e economicamente viáveis com o objetivo de torná-los mais competitivos e que 

produzam alimentos de qualidade e seguros para a saúde humana. 

No Quadro 5, é possível conhecer os pontos de controle constantes da lista de 

verificação utilizada para vistoria das propriedades participantes do BPA Gado de Corte. 

Critérios Pontos de  
Controle 

Número de 
itens O R + R 

1 Gerenciamento da propriedade 5 1 3 1 
2 Função social do imóvel rural 2 2 0 0 
3 Responsabilidade social 7 2 4 1 
4 Gestão ambiental 14 3 11 0 
5 Instalações rurais 28 10 8 10 
6 Manejo pré-abate e bons tratos 12 3 7 2 
7 Manejo e formação de pastagens 11 3 5 3 
8 Suplementação alimentar 8 6 1 1 
9 Identificação e rastreamento 3 2 1 0 
10 Controle sanitário 17 13 3 1 
11 Manejo reprodutivo 14 3 3 8 

Total 121 48 46 27 
O    - Itens obrigatórios 
R + - Itens altamente recomendáveis 
R    - Itens recomendáveis 
Quadro 5 - Classificação dos itens da lista de verificação para o Programa BPA Gado de Corte 
Fonte: Varella et al. (2009) 

No abatedouro, os animais pertencentes à aliança mercadológica são identificados 

através do brinco auricular, e o padrão estabelecido é conferido pelo profissional responsável 

pelo serviço de inspeção sanitária, nos abatedouros. As carcaças que atendem às 

especificações são carimbadas com as letras “AM”, de aliança mercadológica, para separá-las 

das demais eventualmente existentes no abatedouro. 
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Os abatedouros e varejistas selecionados pela APROCCIMA para participar da aliança 

mercadológica se comprometem a cumprir os critérios definidos pela associação. Essa 

situação difere do que tradicionalmente ocorre na cadeia da carne bovina, na qual o produtor 

se sujeita as exigências definidas pelos demais elos, particularmente os frigoríficos com os 

quais se relacionam mais proximamente.  

Os canais de processamento e comercialização da carne bovina produzida pela 

APROCCIMA envolvem dois abatedouros – frigoríficos de pequeno porte, com inspeção 

estadual, e cinco estabelecimentos varejistas, conforme pode ser observado na Figura 6. 

Situação I: 

 

 

 

Situação II: 

 

 

 

 

 

Legenda: 

                          Fluxo dos animais 
                          Fluxo dos pagamentos 
 
                          Estabelecimentos varejistas pesquisados 
 

 

Figura 6 – Fluxo de animais e de pagamentos na Aliança Mercadológica APROCCIMA: 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Na situação I, o proprietário do “abatedouro I” também o é dos estabelecimentos 

varejistas “I e II”, de forma que, nesse caso, toda a negociação ocorre entre a APROCCIMA e 

o proprietário do abatedouro.  

Na situação II, os proprietários dos estabelecimentos varejistas “III e V”, contratam o 

“abatedouro II” para realizar o abate dos animais que adquirem diretamente da 

APROCCIMA. O “varejo IV”, por sua vez, adquire a carne de animais comprados pelo 

abatedouro II, junto à APROCCIMA. 

Na opinião da diretoria da APROCCIMA, as situações que envolvem menor número 

de agentes entre a associação e os consumidores são consideradas as mais adequadas, pois 

permitem uma melhor coordenação das ações e divisão das margens de comercialização de 

maneira mais favorável, situação que difere das demais o “varejo IV”. 

Dos cinco pontos de venda que comercializam a carne produzida pela APROCCIMA, 

foram pesquisados os três maiores, em termos de quantidade comercializada, identificados na 

Figura X, como varejos “II”, “III” e “IV”. Coincidentemente, representam também as três 

possibilidades de comercialização diferentes. 

O estabelecimento varejista “II” localiza-se na cidade de Nova Petrópolis, município 

turístico, de colonização alemã e italiana. Caracteriza-se por ser um pequeno estabelecimento 

tipo “Casa de Carnes”, ou “açougue”, no qual a comercialização de carne representa cerca de 

75 % de seu faturamento mensal. É atendido por três profissionais da carne – açougueiros, 

além de outro funcionário responsável pelo caixa do estabelecimento. Além da carne bovina, 

comercializa carne suína e de frango, embutidos e defumados, bebidas e outros itens 

alimentícios e de higiene pessoal e doméstica. Entre seus clientes, estão consumidores 

domésticos e restaurantes que são os responsáveis pela demanda dos cortes nobres e carne 

processada na forma de carne moída e produtos do tipo “recheado”.  

O estabelecimento varejista “III” localiza-se na cidade de Antonio Prado município de 

colonização italiana. Caracteriza-se por ser um estabelecimento tipo “Supermercado”, de 

pequeno porte, no qual a comercialização de carne representa cerca de 30 % de seu 

faturamento mensal. É atendido por dois profissionais da carne – açougueiros, além de vários 

outros funcionários entre caixas, repositores, pessoal de limpeza, etc... Além da carne bovina, 

comercializa carne suína e de frango, embutidos e defumados, variado estoque de bebidas, 

outros itens alimentícios, de higiene pessoal e doméstica, além de utilidades domésticas. Entre 
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seus clientes, estão consumidores domésticos, restaurantes e churrascarias sendo esses últimos 

os principais responsáveis pela demanda de cortes mais nobres.  

O estabelecimento varejista “IV” localiza-se na cidade de Caxias do Sul, município de 

colonização italiana, mas que devido à atratividade de seu setor industrial possui mais da 

metade de sua população composta por pessoas oriundas de outras regiões do Estado. 

Caracteriza-se por ser um estabelecimento do tipo “minimercado” de bairro, no qual a 

comercialização de carne representa cerca de 70 % de seu faturamento mensal. É atendido por 

três profissionais da carne – açougueiros, sendo um deles, o proprietário, além de uma pessoa 

responsável pelo caixa e outra pelas compras e reposição dos produtos. Além da carne bovina, 

comercializa carne suína, ovina e de frango, embutidos, defumados e variada oferta de carnes 

congeladas. Também oferta para seus clientes, bebidas, outros itens alimentícios e produtos de 

higiene pessoal e doméstica. Seus consumidores são basicamente consumidores domésticos. 

Entre os varejistas entrevistados foi unânime a observação que os motivos de sua 

participação na aliança se relacionam à qualidade constante do produto que faz com que a 

mesma seja bastante apreciada pelos consumidores. 

A carne produzida pela APROCCIMA é comercializada resfriada na forma de meia 

carcaça, ou separada em quarto dianteiro, quarto traseiro e no corte serrote que engloba o 

quarto traseiro e o lombo. Nesses estabelecimentos, a carne é mantida resfriada em câmara 

refrigerada ou no balcão de carnes, sendo cortada, pesada e acondicionada em sacos plásticos, 

na medida de sua comercialização. Nenhum dos três pontos de venda possui balcão com carne 

previamente embalada ou maturada. 

Tempo de comércio 
(anos) 

 
Ponto 

de 
venda 

 
 

Município No ramo 
de carnes 

No ponto 
comercial 

Carnes da 
APROCCIMA 

 
Cortes 

adquiridos 

 
Quantidade 

comercializada 
(t/semana) 

II N.Petrópolis 10 anos 5 anos 2 anos 
Carcaça 
inteira e 
cortes de 
traseiro 

 
2,5 

III Antonio Prado 15 anos 10 anos 4 anos Carcaça 
inteira 

2 a 2,4 

IV Caxias do Sul 15 anos 7 anos 4 anos 
Cortes de 
traseiro, 
lombo e 
costela  

 
3,0 

Quadro 6 - Caracterização dos pontos de venda onde se realizaram as coletas de dados 
Fonte: dados da pesquisa 



 66 

Os três pontos de venda pesquisados localizam-se nas proximidades das regiões 

centrais de suas respectivas cidades, apresentam tradição no ramo e reputação de 

comercialização de carne bovina de qualidade. Com exceção do ponto de venda II, os outros 

dois estabelecimentos já comercializavam carne produzida em uma das fazendas participantes 

da APROCCIMA, antes mesmo da formalização da aliança mercadológica. 

 
Município 

Ponto de 
Venda 

Microrregião 
Geográfica 

População 
(hab) ¹ 

Porte do  
Município 

PIB per 
capita (R$) ² 

Nova Petrópolis II Gramado-Canela 18.631 Médio-pequeno 16.024,00 
Antonio Prado III Caxias do Sul 14.271 Médio-pequeno 14.274,00 
Caxias do Sul IV Caxias do Sul 410.166 Grande 24.589,00 

¹ - Estimativa 2009 
² - Referente ao ano de 2007 
Quadro 7 - Caracterização dos municípios sede dos pontos de venda 
Fonte: FAMURS (disponível em http://www.famurs.com.br/informacoesmunicipais) 

Com exceção do ponto de venda IV que se localiza em uma cidade de grande porte e 

com um PIB significativamente maior, os demais estão sediados em cidades de pequeno à 

médio porte, com uma população e renda semelhantes entre si. 

Atualmente, são comercializados entre 40 e 50 animais por semana, de acordo com os 

padrões estabelecidos, quantidades que vêm se mantendo estável nos dois últimos anos. No 

entanto, em função do aumento da oferta de animais, possivelmente novos estabelecimentos 

varejistas necessitarão ser prospectados, a partir do próximo ano. 

A necessidade dos compradores é informada semanalmente ao coordenador da 

unidade de negócio da carne bovina da APROCCIMA que estabelece a propriedade rural 

onde devem retirados os animais, após verificar a disponibilidade de cada produtor. Os 

pagamentos são realizados diretamente aos produtores rurais fornecedores dos animais que se 

encarregam de providenciar a documentação de ordem sanitária e fiscal, para garantir a 

segurança do processo, de acordo com a legislação vigente. 

As ações desenvolvidas pela APROCCIMA têm possibilitado uma maior remuneração 

para os produtores participantes da associação desde a fundação da mesma, conforme pode 

ser observado na Figura 7. O diferencial médio de preço, em relação ao preço médio praticado 

no Estado é da ordem de 14 %, no período de maio de 2006 a agosto de 2010, com tendência 

de aumento. 
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Embora a comparação com os preços praticados no Rio Grande do Sul pela cadeia da 

carne bovina seja interessante para monitorar os ganhos financeiros para os participantes da 

APROCCIMA, esse referencial não é utilizado para definição do preço de comercialização. 

Segundo a diretoria da APROCCIMA, os valores de comercialização são baseados no 

custo de produção calculado na propriedade rural de um dos maiores fornecedores da aliança 

e tem como premissa maior manter o máximo de estabilidade durante o ano. 

Dessa forma, enquanto na cadeia tradicional da carne bovina os valores de 

comercialização são definidos diariamente, na APROCCIMA ele é revisado esporadicamente 

e com pequena flutuação o que permite uma maior possibilidade de planejamento por parte 

dos produtores associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Diferença percentual do preço do gado para abate comercializado pela APROCCIMA, em relação 
aos valores médios de comercialização no Estado do Rio Grande do Sul.  
Fonte: dados da pesquisa 

Portanto, as flutuações observadas na Figura 7, se referem mais à variação nos valores 

de comercialização do gado gordo no Rio Grande do Sul e menos a alterações no preço de 

comercialização praticado pela APROCCIMA. 

A remuneração do produtor ainda é realizada por quilograma de peso vivo, mensurado 

nas fazendas. No entanto, um dos planos da associação é implantar, no curto prazo, o sistema 
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de comercialização na modalidade “a rendimento”, que significa remunerar os animais por 

aquilo que efetivamente produzem em termos de carcaça comercializada.  

Os animais que não se enquadram no padrão definido pela aliança mercadológica, tais 

como vacas de descarte, touros, animais de outros grupos genéticos, faixas de idade ou de 

peso são comercializados diretamente pelos produtores rurais. Nesses casos, não existe 

participação da APROCCIMA no negócio e os mesmos não são identificados como 

pertencentes à aliança mercadológica, mesmo quando negociados com os abatedouros 

participantes da aliança.  

Como estratégia de divulgação da sua marca e da qualidade de seus produtos, a 

associação mantém um sítio na internet www.aproccima.com.br com cerca de 15.000 acessos 

anuais, realiza palestras e demonstrações técnicas sobre qualidade da carne, cortes cárneos e 

degustação do produto em eventos de caráter regional e estadual.  

Nos pontos de venda, a partir do ano de 2009, estabeleceu um esquema de divulgação 

através de banner institucional, folder para distribuição aos consumidores e selo adesivo para 

ser afixado no saco plástico no qual a carne é embalada no momento da compra. Todo o 

material promocional foi elaborado pela APROCCIMA, através de consultoria do SEBRAE e 

custeado pelos varejistas.   

Nas visitas realizadas nos três pontos de venda pesquisados, foi observado que os 

mesmos mantêm afixados nas proximidades do balcão de carnes o banner da APROCCIMA. 

No entanto, talvez por estarem mal posicionados, ou pendurados há muito tempo no mesmo 

local, não atraem a atenção dos consumidores. Também, por ser um banner institucional, que 

não faz alusão à carne bovina, muito menos cria uma associação e a carne comercializada no 

local e a APROCCIMA. 

Em relação à utilização do folder para divulgação das qualidades da carne bovina 

produzida pela APROCCIMA, apenas os varejos “II” e “IV” disponibilizavam esse material 

em balcão próximo do local de comercialização de carnes, no entanto, com pequenas 

possibilidades de visualização pelos consumidores. Em função disso, durante o período de 

realização das entrevistas, nenhum folder foi retirado voluntariamente pelos consumidores, 

tampouco foi oferecido aos consumidores pelos responsáveis pelo atendimento. 
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O selo adesivo com a logomarca da APROCCIMA, desenvolvido para ser afixado na 

embalagem no momento da comercialização da carne, no dia da realização das entrevistas 

estava sendo utilizado apenas pelo varejo “II”. 

Dessa forma, se observa que essas estratégias, concebidas para divulgar a 

APROCCIMA e vincular sua marca com a produção de carne de qualidade têm sido 

negligenciadas nos pontos de venda.  

Os estabelecimentos varejistas pela análise das entrevistas realizadas também possuem 

o mesmo objetivo de vincular a sua marca com a oferta de carne com qualidade constante, 

buscando assim, fidelizar seus consumidores. No entanto, embora identifiquem a 

APROCCIMA como capaz de atender suas necessidades, em termos de qualidade do produto, 

aparentemente não consideram importante vincular a carne comercializada, ou o seu ponto 

comercial à marca da associação. 

4.2 PERFIL DOS CONSUMIDORES ENTREVISTADOS 

Os consumidores pesquisados foram estratificados de acordo com sexo, faixa etária, 

grau de escolaridade e faixa salarial. Abaixo, são apresentados os valores médios referentes 

aos três pontos de venda. 

Na Figura 8, pode-se observar que a grande maioria dos entrevistados pertence ao sexo 

masculino, indicando que o processo de aquisição desse produto nos pontos de venda onde a 

APROCCIMA comercializa carnes é diretamente afetado pela questão de gênero. 

Entre os pontos de venda pesquisados, essa situação variou pouco, sendo que a 

participação de pessoas do sexo masculino foi de 86,7 %, 69,4 % e 78,3 %, respectivamente 

para os pontos de venda identificados como Varejo “II”, “III” e “IV”. 

Com exceção da pesquisa realizada por Brandão (2009), que entrevistou consumidores 

pela internet, e que também amostrou o comportamento predominantemente de pessoas do 

sexo masculino, o perfil dos entrevistados, em relação ao gênero, difere significativamente 

daquele verificado em outros trabalhos. 
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Figura 8 - Estratificação dos consumidores entrevistados, por gênero 
Fonte: dados da pesquisa 

As pesquisas realizadas no Brasil sobre comportamento do consumidor amostraram 

quantidades equilibradas de ambos os gêneros (BARCELLOS, 2002; BRISOLA e CASTRO, 

2005; COSTA e BRISOLA, 2005; VENDRAME, 2009), ou superiores de consumidores do 

sexo feminino, em relação ao masculino (SAAB, 1999; JORGE, 2001; SOUKI et al, 2003; 

NASCIMENTO, 2006; PORTO; KOHLS; RIGATTO, 2006; RODRIGUES, 2009; VELHO et 

al, 2009). 

Essa diferença entre os trabalhos é provavelmente decorrente de aspectos 

metodológicos. Dessa forma, uma questão que pode ter afetado o resultado em relação ao 

gênero é o fato da pesquisa ter sido realizada aos sábados. Nesse dia da semana, segundo 

informações dos varejistas, existe uma maior procura por cortes destinados ao churrasco de 

final de semana, hábito de consumo da população gaúcha.  

Sobre essa questão, Barcellos (2002), na cidade de Porto Alegre – RS identificou que 

o processo de compra de carne para churrasco é considerado especial e requer conhecimento 

sobre o assunto, ficando mais a cargo dos homens que das mulheres, comportamento que não 

se identifica em relação à compra de carne para o dia a dia. Nesse sentido, contribui também a 

observação de Saab (1999) que identificou uma maior incidência de homens comprando carne 

nos açougues, aos sábados. 
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Figura 9 - Estratificação dos consumidores entrevistados, por faixa etária 
Fonte: dados da pesquisa 

Em relação à faixa etária, foi solicitado aos consumidores que informassem o seu 

enquadramento em uma das quatro faixas etárias: (1) menos de 20 anos; (2) entre 20 e 40 

anos; (3) entre 41 e 60 anos e (4) mais de 60 anos. 

Conforme pode ser observado na Figura 9, o maior percentual de consumidores 

enquadra-se na faixa etária dos 41 aos 60 anos (53 %), seguida da faixa dos 20 aos 40 anos 

(39 %), totalizando a grande concentração dos consumidores entrevistados (92 %). 

Os resultados indicam que o ato de compra da carne bovina é realizado 

predominantemente por pessoas adultas, mas que ainda se encontram, pela idade, em plenas 

condições laborais. Nesse sentido, cabe destacar que as faixas extremas, de maior e menor 

idade apresentaram valores bastante inferiores às duas centrais, sendo bastante insignificante 

o percentual de jovens com menos de 20 anos, comprando carne. 

A classificação dos consumidores de carne bovina, em faixas etárias, é de difícil 

comparação entre as pesquisas realizadas no Brasil, em função de diferentes critérios de 

segmentação utilizados. No entanto, na sua maioria, concordam com a concentração dos 

consumidores em faixas etárias intermediárias na vida e uma pequena participação de jovens 

envolvidos com o processo de aquisição de carne. (SAAB, 1999; BRISOLA e CASTRO, 

2005; BRANDÃO, 2009; NASCIMENTO, 2006; PORTO; KOHLS; RIGATTO, 2006; 

RODRIGUES, 2009; JORGE, 2001; BARCELLOS, 2002; COSTA e BRISOLA, 2005; 

VENDRAME, 2009).  
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A participação de pessoas com mais de 60 anos, por outro lado, foi mais expressiva 

que o verificado no presente trabalho, em pesquisas realizadas por Jorge (2001), Nascimento 

(2006) e por Porto, Kohls e Rigatto (2006). Nestes trabalhos, os percentuais para essa faixa 

etária representaram 21 %, 19,6 % e 14 %, respectivamente. 

A distribuição dos consumidores de acordo com a faixa etária, nos diferentes pontos 

de venda, pode ser observada na Tabela 1. 

Pela análise da Tabela 1, verifica-se não haverem diferenças substanciais entre os três 

pontos de venda, nas faixas de maior concentração de consumidores, com valores variando 

entre 90 e 93 %, na soma das duas faixas. Por outro lado, o varejo “II” apresenta um 

percentual superior de consumidores na faixa etária “mais de 60 anos” sendo duas a três vezes 

maior que os demais. Da mesma forma, é possível observar que o varejo “III” é o que 

apresenta maior percentual de jovens entre os consumidores, sendo três vezes superior ao do 

varejo “IV”, enquanto que, no varejo “II” não foram identificados consumidores nessa faixa 

etária. 

Tabela 1: Estratificação dos consumidores de carne bovina, de acordo com  
a faixa etária e ponto de venda. 

Faixa etária  
Varejo Até 

20 anos 
Entre 20 e 
40 anos 

Entre 41 e 
60 anos 

Mais de 
60 anos 

II 0 % 40 % 50 % 10 % 
III 6 % 44 % 47 % 3 % 
IV 2 % 35 % 58 % 5 % 

Fonte: dados da pesquisa 

 Em relação à escolaridade, foi solicitado aos consumidores o seu enquadramento em 

uma das três categorias seguintes: ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior. 

Pela análise da Figura 10, é possível observar que aproximadamente metade dos 

consumidores entrevistados possui formação escolar equivalente ao nível superior (48 %). Os 

consumidores que informaram possuir o nível médio equivalem a 36 %, enquanto que 16 % 

informaram possuir apenas o ensino fundamental. 
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Figura 10 - Estratificação dos consumidores entrevistados, por grau de escolaridade 
Fonte: dados da pesquisa 

Os trabalhos de pesquisa sobre o comportamento do consumidor de carne bovina que 

se preocuparam em identificar o grau de escolaridade, diferem significativamente no critério 

para segmentação dos entrevistados, sendo de difícil comparação entre si e em relação ao 

presente trabalho, bem como, apresentam resultados distintos, em função da amostra com a 

qual trabalharam (SAAB, 1999; JORGE, 2001; BARCELLOS, 2002; BRISOLA e CASTRO, 

2005; COSTA e BRISOLA, 2005; NASCIMENTO, 2006; PORTO; KOHLS; RIGATTO, 

2006; BRANDÃO, 2009; RODRIGUES, 2009; VENDRAME, 2009).  

A distribuição dos consumidores de acordo com o grau de escolaridade, nos diferentes 

pontos de venda, pode ser observada na Tabela 2. 

Tabela 2: Estratificação dos consumidores de carne bovina, de acordo com o grau de 
escolaridade e ponto de venda. 

Grau de escolaridade  
Varejo Ensino fundamental Ensino médio Ensino superior 

II 27 % 43 % 30 % 
III 31 % 44 % 25 % 
IV 2 % 27 % 71 % 

Fonte: dados da pesquisa 

É possível visualizar na Tabela 2 que o os varejos “II” e “III” são praticamente iguais, 

em relação ao percentual de consumidores que possuem o ensino médio. No entanto, no 
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36%

48%

FUNDAMENTAL MÉDIO SUPERIOR
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varejo “II”, foi verificada uma maior participação de consumidores com nível superior, em 

relação ao varejo “III”, enquanto que este apresentou um percentual maior de consumidores 

que possuem apenas o ensino fundamental, em relação ao anterior.  

A grande diferença entre os três pontos de venda ocorre, no entanto, em relação ao 

varejo “IV”, em função da maioria de seus consumidores possuir o ensino superior e, de um 

número inexpressivo com apenas o ensino fundamental. 

Em relação aos rendimentos das pessoas foi solicitado aos consumidores que se 

enquadrassem em uma das seguintes faixas salariais: (1) até três salários mínimos; (2) de três 

a cinco salários mínimos; (3) de cinco a dez salários mínimos, (4) de dez a quinze salários 

mínimos e (5) mais de quinze salários mínimos. 

A estratificação dos consumidores, em relação à faixa salarial, pode ser observada na 

Figura 11.  

Pela análise da Figura 11, pode ser observado que a parcela mais significativa dos 

consumidores (28 %) recebe até três salários mínimos mensais e que a metade dos 

consumidores percebe até cinco salários mínimos mensais, ou o equivalente a R$ 2.550,00 

(dois mil, quinhentos e cinquenta reais) mensais, em valores de setembro de 2010. Por outro 

lado, as faixas de maior poder aquisitivo - acima de dez salários mínimos, representam 28 % 

dos consumidores amostrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Estratificação dos consumidores entrevistados, por faixa salarial. 
Fonte: dados da pesquisa 
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Os trabalhos de pesquisa sobre o comportamento do consumidor de carne bovina que 

estratificaram os consumidores em relação à renda, ora se utilizam faixas de renda (JORGE, 

2001; BARCELLOS, 2002; SOUKI et al, 2003; BRISOLA e CASTRO, 2005; 

NASCIMENTO, 2006), ou diferentes faixas de salário mínimo como forma de classificar os 

consumidores (COSTA e BRISOLA, 2005; VELHO et al, 2009; BRANDÃO, 2009; PORTO; 

KOHLS; RIGATTO, 2006). No entanto, tanto num caso, como noutro é bastante difícil traçar 

um comparativo entre os resultados obtidos neste trabalho, em relação àqueles. 

Na tabela 3, pode ser verificada a faixa salarial dos consumidores dos diferentes 
pontos de comercialização. 

Tabela 3: Estratificação dos consumidores de carne bovina, de acordo com a  
faixa salarial e ponto de venda 

Faixa salarial  
Varejo até 3 SM de 3 a 5 SM de 5 a 10 SM de 10 a 15 SM mais de 15 SM 

II 33 30 10 20 7 
III 53 22 14 3 8 
IV 10 18 34 20 18 

Fonte: dados da pesquisa 

Os três pontos de venda que comercializam a carne bovina produzida pela 

APROCCIMA apresentam diferenças significativas em relação ao salário de seus 

consumidores indicando possível diferença também em relação ao poder de compra. 

Nesse sentido, o varejo “III” apresenta o maior percentual de consumidores com 

rendimentos mensais de até cinco salários mínimos (75 %), sendo que a maior parcela dos 

mesmos (53 %) recebe mensalmente até três salários mínimos. Neste mesmo ponto de venda, 

o percentual de consumidores nas faixas acima de dez salários mínimos representa apenas 11 

% do total dos entrevistados. 

O varejo “II”, apesar de também apresentar uma parcela significativa de consumidores 

nas duas faixas mais inferiores de renda (63 %), possui um número menor de consumidores 

na faixa com menor poder aquisitivo, representada por aqueles que recebem mensalmente até 

três salários mínimos (33 %). Também apresenta um percentual superior de clientes que 

percebem mensalmente mais de dez salários mínimos (27 %), em relação ao varejo “III”. 

Por sua vez, o varejo “IV” apresenta a composição de renda mais favorável entre os 

três pontos de venda, pois menos de um terço de seus consumidores recebem até cinco 
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salários mínimos mensais (28 %), enquanto que 38 % dos mesmos possuem salários 

superiores a dez mínimos mensais. 

4.3 ATRIBUTOS RELACIONADOS À CARNE BOVINA E AO PONTO DE VENDA 

Na sequência, são apresentados os resultados obtidos em relação aos atributos 

valorizados pelos consumidores: 

4.3.1 Informações referentes ao processo produtivo 

Na tabela 4, podem ser observados os valores médios atribuídos pelos consumidores 

dos três pontos de venda pesquisados.  

Tabela 4: Valores médios atributos pelos consumidores em relação as diferentes informações 

referentes ao processo produtivo. 

Informações no momento da compra Média DP 

Sobre a ausência de resíduos na carne 4,07 1,07 
Sobre a procedência dos animais (origem) 3,87 1,10 
Sobre a preservação do meio ambiente nas fazendas 3,71 1,13 
Sobre o respeito aos animais (bons tratos) 3,66 1,17 
Sobre os medicamentos utilizados pelos animais 3,52 1,32 
Sobre as condições de trabalho nas fazendas 3,36 1,28 
Sobre a alimentação dos animais 3,32 1,34 
Sobre a idade do animal 3,21 1,31 
Sobre a raça do animal 2,69 1,28 
Sobre o sexo do animal 1,76 1,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A análise da Tabela 4 permite concluir que os consumidores dão grande importância 

para informações sobre a ausência de resíduos na carne, sendo esse atributo o que obteve a 

maior média em relação a todos os demais pesquisados nesse tópico e o único a obter valor 

superior a quatro (grande importância). Na sequência, com valor muito próximo, destaca-se a 

importância atribuída pelos consumidores em conhecer a procedência dos animais.  
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A Tabela 5 mostra que quase 78 % dos consumidores consideraram esses atributos 

como de grande ou total importância, destacando-se, em conjunto, de forma significativa dos 

demais.  

Esse resultado está de acordo com Souki et al. (2003) no sentido que aquele autor 

também identificou ao fato da carne não apresentar resíduos como importante ou muito 

importante para a expressiva maioria dos consumidores pesquisados, apesar do mesmo ter 

obtido valores bastante superiores, da ordem de 94,75 %. 

Na tabela 4, é possível visualizar que os aspectos relacionados ao meio ambiente, 

bem-estar animal e utilização de medicamentos pelos animais foram classificados como de 

média à grande importância. Mais de 60 % dos consumidores entrevistados atribuíram a essas 

questões um grau “grande” ou “total” de importância, segundo pode ser visualizado na Tabela 

5. 

Tabela 5 – Frequência dos consumidores em relação ao grau de importância atribuída as diferentes 

informações referentes ao processo produtivo 

 
Informações no momento da compra 

Grande  
ou Total 

Importância 

Nenhuma ou 
Pequena 

Importância 
Sobre a ausência de resíduos na carne 77,8 % 9,5 % 
Sobre a procedência dos animais (origem) 77,8 % 12,7 % 
Sobre a preservação do meio ambiente nas fazendas 66,7 % 15,1 % 
Sobre o respeito aos animais (bons tratos) 65,1 % 15,1 % 
Sobre os medicamentos utilizados pelos animais 63,5 % 21,4 % 
Sobre as condições de trabalho nas fazendas 56,3 % 21,4 % 
Sobre a alimentação dos animais 54,0 % 25,4 % 
Sobre a idade do animal 52,4 % 29,4 % 
Sobre a raça do animal 31,7 % 42,9 % 
Sobre o sexo do animal 7,1 % 73,8 % 

* Para a elaboração da tabela foi desconsiderada a avaliação intermediária “média importância” 

Fonte: dados da pesquisa 

As informações referentes às condições de trabalho nas fazendas, alimentação e idade 

dos animais, foram consideradas como de importância apenas média pelos consumidores 

pesquisados, conforme dados da Tabela 4. No entanto, analisando a frequência de 

consumidores, em relação ao grau de importância atribuído a esses atributos (Tabela 5), 

percebe-se que mais de 50 % deles manifestam interesse em receber informações sobre essas 

questões. 
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De qualquer forma, fica evidente que as informações referentes aos animais são as de 

menor interesse por parte dos consumidores de carne bovina, apesar de serem as mais 

intimamente relacionadas com a qualidade da carne. Assim, observa-se que informações sobre 

raça e sexo do animal são ainda menos importantes para os consumidores do que a idade, 

ocupando as duas últimas posições em relação aos atributos investigados. Através da 

visualização da Tabela 5, pode ser observado que o número de consumidores que atribuem 

nenhuma ou pequena importância a essas duas questões supera os que a consideram 

importante. É possível verificar também que menos de 1/3 dos consumidores dá importância 

em saber a raça do animal e, apenas 7,1 % se preocupa em saber o sexo do mesmo. 

Barcellos (2002) e Costa e Brisola (2005) também identificaram que raça, sexo, idade 

e alimentação dos animais são aspectos considerados como de menor importância entre os 

itens pesquisados. 

A pequena importância atribuída à raça e a idade dos animais aparentemente 

demonstra que os projetos de carne bovina de qualidade no Estado e que, na sua totalidade 

enfatizam essas características ainda não lograram sucesso em fazer os consumidores 

associarem esses atributos com a qualidade do produto final. 

4.3.2 Atributos da carne bovina 

Em relação aos atributos relacionados à carne bovina, os consumidores dos três pontos 

que comercializam carne produzida pela APROCCIMA, se manifestaram como altamente 

exigentes em relação à maioria das características pesquisadas. Dos 14 itens apresentados, 11 

foram classificados entre “grande” e “total” importância, enquanto que os três restantes 

situaram-se entre média e grande importância.    

Os valores médios dos três pontos de venda podem ser observados nas Tabelas 6 e a 

distribuição da frequência dos consumidores em relação ao grau de importância atribuídos às 

diferentes características, na Tabela 7. 

O atributo higiene da carne foi o mais importante, na opinião dos consumidores 

entrevistados, destacando novamente a importância atribuída pelos consumidores em relação 
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aos aspectos relacionados à segurança alimentar. Na Tabela 7, pode ser observado que mais 

de 97 % dos consumidores atribuiu um grau de importância “grande ou total” para o atributo 

higiene da carne.  

As características organolépticas da carne em ordem decrescente de importância, 

embora com valores próximos um dos outros, foram o sabor, a maciez, a aparência, o odor, a 

coloração e a suculência da carne. Todas essas características foram consideradas como de 

grande importância por mais de 87 % dos entrevistados, sendo que sabor (96,03 %) e maciez 

da carne (94,44 %) se sobressaíram em termos de importância para os consumidores.  

A coloração da carne que é identificada por diversos autores (EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1999; JORGE, 2001; BARCELLOS, 

2002; MAZZUCHETTI e BATALHA, 2004; BRISOLA e CASTRO, 2005; RODRIGUES, 

2009; VELHO et al, 2009), junto com a maciez, como o principal atributo relacionado à 

qualidade da carne, ocupou apenas a quinta posição entre as características organolépticas. Há 

que se considerar, no entanto, que a mesma é um dos principais fatores responsáveis pela 

aparência da carne que aparece na terceira posição, em termos de importância, junto com a 

maciez.  

Tabela 6: Atributos valorizados pelos consumidores em relação à carne bovina. 

Atributos da carne Média DP 

Higiene da carne 4,50 0,58 
Sabor da carne 4,37 0,59 
Maciez da carne 4,33 0,58 
Aparência da carne 4,33 0,69 
Limpeza dos cortes 4,29 0,73 
Odor da carne 4,26 0,89 
Coloração da carne 4,23 0,83 
Existência de selo de qualidade 4,15 0,95 
Suculência da carne 4,14 0,64 
Existência de carimbo de inspeção sanitária (azul) 4,12 1,02 
Ser saudável e nutritiva 4,11 0,87 
Gordura em quantidade adequada 3,66 0,91 
Gordura entremeada na carne (marmoreio) 3,53 1,11 
Preço da carne 3,44 1,01 

Fonte: dados da pesquisa 

O atributo “limpeza dos cortes” é um atributo que possui grau de importância 

semelhante às características organolépticas da carne, na opinião dos consumidores. De 

acordo com Jorge (2001), Barcellos (2002) e Brisola e Castro (2005) a limpeza da carne é 
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considerada como de grande importância pelos consumidores, o que traduz o desejo de não 

adquirir nem levar para suas residências carne com grande percentual de porções não 

comestíveis.  

A importância atribuída ao atributo “existência de selo de qualidade” por 82,5 % dos 

consumidores demonstra o interesse na certificação da qualidade da carne. Também Barcellos 

(2002) pesquisando os consumidores de Porto Alegre identificou grande interesse dos 

consumidores na certificação, sendo que 96 % dos entrevistados consideraram esse tipo de 

certificação como muito importante. 

Os três atributos que, na opinião dos consumidores, são menos importantes é a gordura 

em quantidade adequada, o marmoreio e o preço da carne. 

 A falta de valorização pelo consumidor do atributo “gordura entremeada na carne 

(marmoreio)” demonstra o desconhecimento da relação existente entre esse atributo e a 

suculência e maciez da carne, características para as quais demonstra valorizar. 

Tabela 7 – Frequência dos consumidores em relação ao grau de importância atribuída aos diferentes 

atributos da carne bovina 

Atributos da carne 
Grande ou  

Total  
Importância 

Nenhuma ou  
Pequena  

Importância 
Higiene da carne 97,62 0,79 
Sabor da carne 96,03 0,79 
Maciez da carne 94,44 0,00 
Aparência da carne 92,86 1,59 
Limpeza dos cortes 89,68 1,59 
Odor da carne 89,68 4,76 
Coloração da carne 89,68 1,59 
Existência de selo de qualidade 82,54 7,94 
Suculência da carne 87,30 0,79 
Existência de carimbo de inspeção sanitária (azul) 81,75 7,94 
Ser saudável e nutritiva 81,75 4,76 
Gordura em quantidade adequada 57,94 7,14 
Gordura entremeada na carne (marmoreio) 57,94 17,46 
Preço da carne 51,59 11,90 

* Para a elaboração da tabela foi desconsiderada a avaliação intermediária “média importância” 

Fonte: dados da pesquisa 

Da mesma forma, “gordura em quantidade adequada” não foi um atributo considerado 

como dos mais importantes pelos consumidores. Esse resultado contraria a maioria dos 

resultados observados em outros trabalhos que demonstram grande preocupação dos 
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consumidores, em relação ao teor de gordura da carne (BARCELLOS, 2002; 

MAZZUCHETTI e BATALHA, 2004; BUSO, 2000 apud BRISOLA e CASTRO, 2005; 

VENDRAME, 2009; RODRIGUES, 2009; VELHO et al, 2009).  

O preço da carne foi o considerado menos importante entre todos os atributos 

avaliados, sendo atribuída uma importância de grau um pouco superior ao médio. Também 

em trabalhos realizados por outros autores o atributo apresentou uma importância apenas 

mediana, (JORGE, 2001; RODRIGUES, 2009), salvo para classes sociais de menor poder 

aquisitivo (MAZZUCHETTI e BATALHA, 2004). Segundo Porto, Kohls e Rigatto (2006) e 

Saab (1999), o preço pode ser considerado secundário em relação a outros atributos desejados, 

em função da ocasião de consumo, estando o consumidor disposto a pagar um pouco mais, em 

determinadas situações. 

4.3.3 Atributos do ponto de venda 

Os atributos dos pontos de venda considerados importantes para a escolha do local 

para aquisição de carne pelos consumidores dos três pontos de venda que comercializam 

carne bovina produzida pela APROCCIMA, podem ser observados nas Tabelas 8 e 9. 

Tabela 8: Atributos valorizados pelos consumidores na escolha do ponto de venda de carne bovina. 

Atributos do ponto de venda Média DP 

Higiene e apresentação do estabelecimento 4,44 0,64 
Higiene e apresentação do açougueiro 4,38 0,78 
Confiança na qualidade da carne comercializada 4,37 0,74 
Conservação e apresentação do produto 4,27 0,82 
Gentileza e educação no atendimento 4,27 0,67 
Conhecimento do açougueiro sobre carnes 4,20 0,74 
Variedade de cortes de carne 3,98 0,83 
Amizade e confiança no açougueiro 3,95 0,97 
Praticidade e rapidez no atendimento 3,79 0,90 
Tradição do local no comércio de carnes 3,57 1,12 
Recomendações sobre o preparo da carne 3,50 1,06 
Preço da carne 3,36 0,98 
Localização do balcão de carnes dentro da loja 3,13 1,30 
Horário de funcionamento 2,98 1,21 
Flexibilidade na forma e prazo de pagamento 2,76 1,29 
Oferecimento de produtos para degustação 2,75 1,27 
Proximidade da residência 2,57 1,21 

Fonte: dados da pesquisa 
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Pela observação da Tabela 9, é possível observar que o atributo mais valorizado pelos 

consumidores se refere à higiene e apresentação do estabelecimento. Outras características 

que obtiveram avaliação entre grande e total importância são relacionadas ao profissional da 

carne como, higiene e apresentação do açougueiro, gentileza e educação no atendimento, 

conhecimento do açougueiro sobre carnes e amizade e confiança no açougueiro e aspectos 

relacionados ao produto em si como conservação e apresentação do produto, confiança na 

qualidade da carne e variedade de cortes. 

Aspectos relacionados ao açougueiro, ao atendimento e à qualidade da carne são 

frequentemente relatados entre os mais importantes do ponto de vista dos consumidores para 

definição do local para aquisição de carne bovina (JORGE, 2001; BARCELLOS, 2002; 

SOUKI; ANTONIALLI; PEREIRA, 2003; MAZZUCHETTI e BATALHA, 2004; BRISOLA 

e CASTRO, 2005; PORTO; KOHLS; RIGATTO, 2006; MOURA, 2005 apud MAPA, 2007).  

Tabela 9: Frequência dos consumidores em relação ao grau de importância atribuído aos diferentes 

atributos do ponto de venda 

Atributos do ponto de venda 
Grande ou  

Total  
Importância 

Nenhuma ou  
Pequena  

Importância 
Higiene e apresentação do estabelecimento 95,2 1,6 
Higiene e apresentação do açougueiro 92,9 3,2 
Confiança na qualidade da carne comercializada 94,4 4,0 
Conservação e apresentação do produto 91,3 4,0 
Gentileza e educação no atendimento 92,9 1,6 
Conhecimento do açougueiro sobre carnes 86,5 1,6 
Variedade de cortes de carne 81,0 4,8 
Amizade e confiança no açougueiro 76,2 7,9 
Praticidade e rapidez no atendimento 71,4 8,7 
Tradição do local no comércio de carnes 63,5 15,1 
Recomendações sobre o preparo da carne 56,3 16,7 
Preço da carne 48,4 17,5 
Localização do balcão de carnes dentro da loja 47,6 34,9 
Horário de funcionamento 37,3 31,7 
Flexibilidade na forma e prazo de pagamento 32,5 42,1 
Oferecimento de produtos para degustação 27,8 48,4 
Proximidade da residência 27,0 48,4 

* Para a elaboração da tabela foi desconsiderada a avaliação intermediária “média importância” 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Por outro lado, atributos relacionados à comodidade do consumidor como praticidade 

e rapidez no atendimento, recomendações sobre o preparo da carne, preço da carne, 
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localização do balcão de carnes dentro da loja, horário de funcionamento, flexibilidade na 

forma e prazo de pagamento, oferecimento de produtos para degustação e proximidade da 

residência foram considerados como de menor importância. 

Esse resultado indica que, ao escolher o local para aquisição de carne bovina os 

aspectos relacionados à higiene do local e do profissional da carne, o atendimento recebido 

dentro da loja e a qualidade do produto ofertado são fundamentais para o consumidor. 

O preço da carne bovina apresenta uma importância mediana entre os critérios 

estabelecidos pelos consumidores para escolher o local para compra desse produto, sendo 

considerado importante por 48 % dos pesquisados.   

4.3.4 Influência do perfil sócioeconômico dos entrevistados 

Os fatores componentes do perfil sócio-econômico dos entrevistados como, sexo, faixa 

etária, grau de escolaridade e faixa salarial foram analisados em relação aos atributos da carne 

bovina e do ponto de venda, visando identificar possíveis relações entre as variáveis. 

4.3.4.1 Sexo dos entrevistados 

Para testar o efeito do sexo dos entrevistados sobre os atributos estudados, as 

diferentes variáveis foram testadas, quanto a sua distribuição, através do teste de Mann-

Whitney. Foi verificada diferença significativa para o sexo do entrevistado em relação aos 

atributos idade do animal, sabor da carne e horário de funcionamento do ponto de venda. 

Tabela 10: Diferenças significativas entre as variáveis e o sexo dos consumidores,  

Variável Nível de Significância 

Idade do animal p = 0,026 
Sabor da carne p = 0,038 
Horário de funcionamento (ponto de venda) p = 0,026 

Fonte: dados da pesquisa 
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A Idade do animal foi considerada pelos consumidores como uma informação 

secundária no momento de aquisição da carne bovina ocupando apenas a oitava colocação, 

entre os dez atributos pesquisados (TABELA 4). 

No entanto, a sua importância é variável de acordo com o sexo dos consumidores 

entrevistados. Os valores médios, em uma escala de um a cinco de importância, foram, 3,34 e 

2,75, respectivamente, para homens e mulheres.  

Na Figura 12, é possível observar que os homens dão mais valor ao atributo “idade do 

animal” que as mulheres. Enquanto que 58,1 % dos homens declararam dar “grande” ou “total 

importância” para esse atributo, apenas 32,1 % das mulheres atribuíram a esse parâmetro o 

mesmo nível de importância. Com base nos resultados é possível inferir que os consumidores 

do sexo masculino possuem um maior nível de informação sobre a importância desse atributo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 12 – Relação entre o sexo do consumidor e o atributo idade do animal 
Fonte: dados da pesquisa 

O sabor da carne que, em termos médios foi o segundo atributo mais valorizado na 

carne bovina (TABELA 7), também é correlacionado com o sexo do consumidor, sendo mais 

valorizado pelas mulheres que pelos homens.   
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Na escala de um a cinco de importância os valores para homens e mulheres foram, 

respectivamente 4,31 e 4,57. Na Figura 13, é possível observar que a totalidade dos 

consumidores do sexo feminino atribuiu os dois graus máximos de importância a esse 

atributo, sendo que 57 % informaram dar importância total a essa característica da carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Relação entre o sexo do consumidor e o atributo sabor da carne 
Fonte: dados da pesquisa 

O terceiro atributo influenciado pelo sexo dos consumidores foi o horário de 

funcionamento do ponto de venda que, em termos médios foi considerado pelos entrevistados 

como de pequena a média importância. 

A análise da Figura 14 permite concluir que os homens dão maior importância ao 

horário de funcionamento do ponto de venda do que as mulheres. Em termos de valores a 

média das respostas dos homens resultou em 3,10, enquanto que para as mulheres 2,54, numa 

escala de um a cinco de acordo com o grau de importância do atributo.  

O número de homens que declararam atribuir grande ou total importância ao horário 

de funcionamento do ponto de venda foi quase o dobro, em relação às mulheres, 

respectivamente 41,9 %, contra 21,4 %. 
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Figura 14 – Relação entre o sexo do consumidor e o atributo horário de funcionamento do ponto de venda 
Fonte: dados da pesquisa 

4.3.4.2 Faixa etária dos entrevistados 

Para testar a relação entre a faixa etária dos entrevistados e os atributos estudados, foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Spearman (rs).  

Foi verificada correlação entre a faixa etária do entrevistado e os atributos respeito aos 

animais, existência de carimbo de inspeção e flexibilidade na forma e prazo de pagamento. 

Tabela 11: Correlações significativas entre as variáveis e a faixa etária dos consumidores  

Variável Nível de 
Significância 

Coeficiente de 
Correlação 

Respeito aos animais (bons tratos) p = 0,026 rs = 0,198 
Existência de carimbo de inspeção sanitária (azul) p = 0,037 rs = 0,186 
Flexibilidade na forma e prazo de pagamento p = 0,020 rs = 0,208 

Fonte: dados da pesquisa 

Para o atributo “respeito aos animais (bons tratos)”, os valores médios, dentro da 

escala likert, de um a cinco, estabelecida de acordo com o grau de importância do atributo, 
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foram 2,00, 3,55, 3,78 e 4,00, respectivamente para as faixas etárias < 20 anos, entre 20 e 40 

anos, entre 41 e 60 anos e > 60 anos. 

Em relação ao atributo “respeito aos animais (bons tratos)”, é possível concluir que 

está positivamente correlacionada com a faixa etária dos consumidores, de forma que a 

importância do atributo aumenta com a faixa etária dos entrevistados, conforme pode ser 

observado na Figura 15. 

Nessa figura é possível visualizar que os consumidores das faixas etárias, maior que 

60 anos, entre 41 e 60 anos e entre 20 e 40 anos foram os que atribuíram maior importância ao 

tema “respeito aos animais”, com, respectivamente 85,8 %, 74,6 % e 53,1 % dos seus 

componentes, atribuindo “grande” ou “total” importância ao assunto. Por outro lado, os 

consumidores com menos de 20 anos de idade demonstraram desinteresse pela questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Relação entre a faixa etária do consumidor e o atributo respeito aos animais (bons tratos) 
Fonte: dados da pesquisa 

Outro atributo correlacionado com a faixa etária foi a “existência de carimbo de 

inspeção”. Em termos médios, os valores verificados foram igual a 2,00, 3,94, 4,37 e 3,86, na 

escala de um a cinco, respectivamente para as faixas etárias < 20 anos, entre 20 e 40 anos, 

entre 41 e 60 anos e > 60 anos. 
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A análise da Figura 16 permite observar que os consumidores mais jovens dão menos 

importância à existência de carimbo de inspeção que os mais maduros. Inclusive, dois terços 

dos consumidores com menos de 20 anos de idade declararam não dar nenhuma importância a 

esse atributo. Por outro lado, a faixa etária que se mostrou mais preocupada com a questão foi 

a de consumidores que possuem entre 41 e 60 anos a qual pertence a maioria dos 

consumidores entrevistados. 

Por fim, o último atributo correlacionado com a faixa etária dos consumidores foi a 

“flexibilidade na forma e prazo de pagamento”. Em termos de valores médios, dentro da 

escala likert, de um a cinco, utilizada para analisar o grau de importância dos diferentes 

atributos, esse item apresentou valores iguais 3,33, 2,37, 2,99 e 3,14, respectivamente para as 

faixas etárias < 20 anos, entre 20 e 40 anos, entre 41 e 60 anos e > 60 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Relação entre a faixa etária do consumidor e o atributo existência de carimbo de inspeção 
Fonte: dados da pesquisa 
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Na Figura 17 é possível observar que a faixa etária entre os 20 e os 40 anos é a que 

atribui menos importância ao atributo flexibilidade na forma e prazo de pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Relação entre a faixa etária do consumidor e o atributo flexibilidade na forma e prazo de pagamento 
Fonte: dados da pesquisa 

4.3.4.3 Faixa salarial dos entrevistados 

Para testar a relação entre a faixa salarial dos entrevistados e os atributos estudados, 

foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman (rs).  

Foi verificada correlação entre a faixa salarial do entrevistado e os atributos sexo do 

animal, ausência de resíduo na carne e gordura em quantidade adequada. 

Tabela 12: Correlações significativas entre as variáveis e a faixa salarial dos consumidores  

Variável Nível de 
Significância 

Coeficiente de 
Correlação 

Sexo do animal p = 0,007 rs = 0,241 
Ausência de resíduos na carne p = 0,001 rs = 0,319 
Gordura em quantidade adequada p = 0,037 rs = 0,186 

Fonte: dados da pesquisa 
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O atributo sexo dos animais, em termos médios, foi considerado como o de menor 

importância pelos consumidores (TABELA 4), em relação aos aspectos relacionados ao 

processo produtivo. 

 Embora seja influenciado pela faixa salarial dos consumidores em nenhuma delas foi 

considerado como importante. Destaca-se, no entanto, que a faixa salarial de menor poder 

aquisitivo é a que destacadamente demonstra menos interesse em obter a informação sobre o 

sexo dos animais, com quase 83 % dos consumidores não dando nenhuma importância para a 

questão.  

A faixa entre 10 e 15 salários mínimos, por sua vez demonstrou um pouco mais de 

interesse que as demais, mas nenhum dos consumidores pesquisados atribuiu o grau máximo 

de importância para esse atributo. 

Os valores médios observados, na escala likert, de um a cinco, em relação ao sexo dos 

animais foram iguais a 1,29, 2,11, 1,61, 2,26 e 1,88, respectivamente para as faixas salariais 

menor que 3 salários mínimos, entre 3 e 5 salários mínimos, entre 5 e 10 salários mínimos, 

entre 10 e 15 salários mínimos e maior que 15 salários mínimos. 

A frequência de consumidores em cada um dos graus de importância atribuídos em 

relação ao atributo “sexo do animal” pode ser observada na Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Relação entre a faixa salarial do consumidor e o atributo sexo do animal 
Fonte: dados da pesquisa 
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Outro atributo correlacionado com a faixa salarial foi a “ausência de resíduos na 

carne”.  Os valores médios para as faixas salariais menor que 3 salários mínimos, entre 3 e 5 

salários mínimos, entre 5 e 10 salários mínimos, entre 10 e 15 salários mínimos e maior que 

15 salários mínimos, na escala likert, de um a cinco, em função do grau de importância, foram 

respectivamente iguais a 3,57, 4,11, 4,07, 4,47 e 4,63.  

Esses resultados indicam uma tendência de aumentar a importância dessa informação 

na medida em que aumenta o poder aquisitivo do consumidor. Nesse sentido, mais de 60 % 

dos consumidores que pertencem às faixas salariais acima de 10 salários mínimos afirmam 

atribuir o máximo de importância a esse aspecto. Por outro lado, apenas uma quarta parte dos 

consumidores que recebem mensalmente menos de três salários mínimos atribui o mesmo 

grau de importância à questão. 

A frequência de consumidores em cada um dos graus de importância atribuídos em 

relação ao atributo “ausência de resíduos na carne” pode ser observada na Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Relação entre a faixa salarial do consumidor e o atributo ausência de resíduo na carne 
Fonte: dados da pesquisa 

O terceiro atributo correlacionado com a faixa salarial dos consumidores foi “gordura 

em quantidade adequada”.  

Os valores médios para esse atributo, na escala likert, de um a cinco de importância 

foram 3,23, 3,89, 3,86, 3,74 e 3,75, respectivamente para as faixas salariais menor que 3 
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salários mínimos, entre 3 e 5 salários mínimos, entre 5 e 10 salários mínimos, entre 10 e 15 

salários mínimos e maior que 15 salários mínimos. 

A frequência de consumidores em cada um dos graus de importância atribuídos em 

relação ao atributo “gordura em quantidade adequada” pode ser observada na Figura 20. 

A faixa salarial que demonstrou menor importância com o aspecto gordura foi a de 

menor poder aquisitivo (menor que três salários mínimos mensais) e que representa a de 

maior percentual de consumidores pesquisados. As demais apresentaram valores médios mais 

próximos umas das outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Relação entre a faixa salarial do consumidor e o atributo gordura em quantidade adequada 
Fonte: dados da pesquisa 

4.3.4.4 Grau de escolaridade dos entrevistados 

Para testar a relação entre o grau de escolaridade dos entrevistados e os atributos 

estudados, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman (rs).  

Foi verificada correlação entre o grau de escolaridade do entrevistado e os atributos 

sexo do animal, ausência de resíduo na carne e gordura em quantidade adequada. 
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Tabela 13: Correlações significativas entre as variáveis e o grau de escolaridade dos consumidores  

Variável Nível de 
Significância 

Coeficiente de 
Correlação 

Sexo do animal p = 0,001 rs = 0,286 
Ausência de resíduos na carne p = 0,008 rs = 0,237 
Gordura em quantidade adequada p < 0,001 rs = 0,326 
Horário de funcionamento (ponto de venda) p = 0,015 rs = 0,216 
Amizade e confiança no açougueiro p = 0,040 rs =  -  0,183 
Conservação e apresentação do produto p = 0,024 rs = 0,201 

Fonte: dados da pesquisa 

Em relação ao atributo “sexo do animal”, os valores médios observados dentro da 

escala de um a cinco em função do grau de importância, foram 1,50, 1,47 e 2,07, 

respectivamente para os níveis de escolaridades fundamental, médio e superior. 

Na Figura 21, é possível observar que a maioria dos consumidores que possuem o 

estudo fundamental ou médio não atribui nenhuma importância ao sexo dos animais. 

Nenhuma importância foi também a escolha de mais de 40 % dos consumidores que possuem 

o ensino superior. 

Da mesma forma, se observa que nenhum consumidor, independente de seu grau de 

escolaridade atribuiu o nível máximo de importância para essa informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Relação entre o grau de escolaridade do consumidor e o atributo sexo do animal 
Fonte: dados da pesquisa 
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Em relação à ausência de resíduos na carne, os valores médios na escala likert, de um 

a cinco, foram respectivamente 3,55, 3,93 e 4,34, respectivamente para os consumidores que 

possuem o ensino fundamental, o médio e o superior, demonstrando uma preocupação 

crescente em relação a esse atributo, na medida em que aumenta o grau de escolaridade dos 

consumidores. 

Na Figura 22 é possível verificar a frequência de respostas dos consumidores em 

relação aos diferentes graus de importância atribuída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Relação entre o grau de escolaridade do consumidor e o atributo ausência de resíduos na carne 
Fonte: dados da pesquisa 

Observa-se que mais da metade dos consumidores que possuem o nível superior de 
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Outro atributo correlacionado positivamente com o grau de escolaridade dos 

consumidores diz respeito à quantidade adequada de gordura. Para o conjunto dos 

consumidores entrevistados esse atributo é considerado como de importância de média à 

grande (3,66 na escala likert de importância, de um a cinco). Analisando-se separadamente os 
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3,00,  3,58 e 3,93, respectivamente para o ensino fundamental, médio e superior. Isso indica 

que à medida que aumenta o nível de escolaridade aumenta também a preocupação com o teor 

de gordura da carne e que entre os consumidores com ensino superior o atributo adquire 

grande importância.  

Na Figura 23, é possível observar a frequência de respostas por grau de escolaridade, 

para cada um dos graus de importância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Relação entre o grau de escolaridade do consumidor e o atributo gordura em quantidade adequada 
Fonte: dados da pesquisa 

Entre os consumidores com nível superior, praticamente 70 % atribuiu grande 

importância em relação ao teor de gordura da carne. Esse percentual atingiu 55,5 % entre os 

consumidores com ensino médio e apenas 25 % entre os que possuem o nível fundamental de 

estudo. 

Também o horário de atendimento foi positivamente correlacionado com o grau de 

escolaridade. Para os níveis fundamental, médio e superior, os valores médios atribuídos pelos 

consumidores, numa escala de um a cinco de importância foram, respectivamente, 2,45, 2,84 

e 3,25, indicando que quanto maior o grau de escolaridade maior a importância atribuída ao 

horário de funcionamento do ponto de venda. 
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Na Figura 24, é possível observar a frequência de respostas por grau de escolaridade, 

para cada um dos graus de importância atribuída ao horário de funcionamento do ponto de 

venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Relação entre o grau de escolaridade do consumidor e o atributo horário de funcionamento do ponto 
de venda 
Fonte: dados da pesquisa 

Analisando a Figura acima é possível perceber que 40,9 % dos consumidores com 

grau de escolaridade superior, atribuem os dois níveis mais altos de importância para o 

horário de funcionamento do ponto de venda. Esse percentual se reduz para 37,8 % dos 

consumidores com nível médio e para 25 % dos consumidores que possuem nível 

fundamental. Por outro lado, os consumidores com menor escolaridade são os que menos se 

preocupam com a questão, sendo que 35 % deles informaram não dar nenhuma importância 

para o horário de funcionamento. 

Por sua vez, o “atributo amizade e confiança no açougueiro” se correlaciona 

negativamente com o grau de escolaridade dos consumidores. Os valores médios na escala 

likert, de um a cinco de importância, foram de 4,45, 3,87 e 3,85, respectivamente para os 

consumidores que possuem o nível fundamental, médio e superior de ensino, indicando que a 

medida em que aumentam os anos de estudo do consumidor menor a importância desse 

atributo. 
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Na Figura 25, é possível observar a frequência de respostas por grau de escolaridade, 

para cada um dos graus de importância atribuída à amizade e confiança no açougueiro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Relação entre o grau de escolaridade do consumidor e o atributo amizade e confiança no açougueiro 
Fonte: dados da pesquisa 

A observação da Figura 25 permite identificar que a quase totalidade (95 %) dos 

consumidores com ensino fundamental atribuem “grande” ou “total” importância à amizade e 

confiança no açougueiro como critério para escolha do ponto de venda. Esse percentual se 

situa um pouco acima dos 70 % para os demais graus de escolaridade, indicando que, embora 

em menor nível, todos os segmentos atribuem um grau elevado de importância a essa questão. 

Finalmente, o atributo “conservação e apresentação do produto” se correlacionou 

positivamente com o grau de escolaridade dos consumidores. Os dados médios, na escala 

likert, de um a cinco, em relação ao grau de importância, foram de 4,00, 4,09 e 4,49, 

respectivamente para os consumidores com nível fundamental, médio e superior. Esse 

resultado indica que à medida que aumenta a escolaridade dos consumidores maior é o grau 

de exigência em relação às condições de conservação e apresentação do produto. 

Na Figura 26, é possível observar a frequência de respostas por grau de escolaridade, 

para cada um dos graus de importância atribuída à conservação e apresentação do produto. 
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Figura 26 – Relação entre o grau de escolaridade do consumidor e o atributo conservação e apresentação do 
produto 
Fonte: dados da pesquisa 

Na tabela acima é possível observar que praticamente a totalidade (98,3 %) dos 

consumidores que possuem o nível superior de escolaridade considera a apresentação e 

conservação do produto como de importância “grande” ou “total”. Para os que possuem o 

nível médio esse percentual se reduz para 88,9 %, enquanto que, entre os que possuem o 

ensino fundamental, apenas 75 % atribuem essa importância à conservação e apresentação do 

produto. 

Cabe destacar também na Figura 26, que 10 % dos consumidores que possuem apenas 

o ensino fundamental, declararam não atribuir qualquer importância a essa questão, 

demonstrando um baixo grau de exigência em relação à carne bovina. 
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5 CONCLUSÃO 

 Os resultados obtidos no trabalho permitem concluir que a aliança mercadológica 

APROCCIMA exerce com eficiência o papel de coordenação da cadeia, resultando na 

comercialização de um produto de qualidade, com valor agregado para o produtor. 

 As especificações técnicas do produto, representadas pelo padrão de qualidade 

estabelecido pela associação, em termos de idade de abate, padrão racial e acabamento de 

carcaça estão de acordo com os achados da literatura sobre qualidade da carne. Esse padrão 

resulta em um produto com qualidade reconhecida por parte dos varejistas e consumidores. 

 Os consumidores demonstraram um elevado grau de exigência, em relação à grande 

maioria dos atributos relacionados à carne. Entre eles, se destacaram a higiene, o sabor, a 

maciez e a aparência da carne, que foram considerados como os mais importantes. 

 No entanto, questões como a idade, sexo, raça, alimentação do animal, teor de gordura 

intramuscular e gordura em quantidade adequada, que são determinantes para a qualidade da 

carne bovina, não são valorizadas pelos consumidores, o que demonstra falta de 

conhecimento sobre a relação existente entre essas questões. 

 Por outro lado, os consumidores consideraram como de grande importância receber 

informações relacionadas à ausência de resíduos na carne, procedência dos animais, 

preservação do meio ambiente nas fazendas, bons tratos com os animais, medicamentos 

utilizados e, embora em menor grau, também com respeito às condições de trabalho nas 

fazendas.  Cabe destacar que são aspectos impossíveis de serem visualizados no produto final 

e, portanto, dependem de serem comunicados aos consumidores. 

 Em relação aos atributos determinantes para a escolha do ponto de venda, foram 

consideradas como mais importantes as questões relacionadas com a higiene e apresentação 

do estabelecimento e do açougueiro, confiança na qualidade da carne comercializada, 

conservação e apresentação do produto, gentileza e educação no atendimento e conhecimento 

do açougueiro sobre carnes.  

 Cabe destacar que o atributo preço, foi classificado como de média importância pelos 

consumidores, seja enquanto característica do produto ou fator para escolha do ponto de 

venda de carne. Da mesma forma, questões relativas à localização do balcão de carnes na loja, 

o horário de funcionamento, a flexibilidade na forma e prazo de pagamento, o oferecimento 

de produtos para degustação e a proximidade da residência foram consideradas como de 

pequena importância pelos consumidores. 
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 Em relação ao perfil dos consumidores, a maioria dos entrevistados foram homens, a 

faixa etária predominante de 41 a 60 anos, o grau de escolaridade entre nível médio e 

superior, com predomínio de salários até dez mínimos mensais. Em relação a essa questão, foi 

possível observar diferenças significativas entre os três pontos de venda pesquisados, relativas 

principalmente à faixa salarial e ao grau de escolaridade dos consumidores. 

 Os resultados obtidos demonstram que o perfil do consumidor afeta sua opinião em 

relação aos atributos pesquisados, devendo ser levado em conta na definição da estratégia de 

marketing a ser desenvolvida pela APROCCIMA, como possível base para segmentação do 

mercado. 

 Apesar do produto comercializado pela APROCCIMA possuir reputação de qualidade, 

a maioria dos consumidores desconhece a associação, sendo incapazes de relacioná-la com a 

carne adquirida, indicando que a estratégia de propaganda tem sido insuficiente para esse fim. 

A título de conclusão do trabalho, propõem-se para a APROCCIMA as seguintes 

ações: 

− A difusão dos resultados desta pesquisa entre os produtores e varejistas associados 

à aliança mercadológica com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o perfil dos 

consumidores e os atributos valorizados em relação à carne bovina, ao processo 

produtivo e ao ponto de venda, com vistas ao estabelecimento de estratégias de 

atendimento das demandas dos consumidores; 

− Ampliar as ações de promoção da marca, objetivando ampliar o vínculo entre a 

carne ofertada nos pontos de venda e a APROCCIMA e comunicar aos consumidores 

a sua diferenciação em termos de processo produtivo e relação comercial; 

− De imediato, pela sua facilidade, estabelecer estratégia que permita ao consumidor 

conhecer a origem da carne adquirida, aproveitando-se do processo de identificação 

dos animais já implantado que possibilita transmitir até o balcão de carnes, não só o 

nome da APROCCIMA como também o da fazenda fornecedora dos animais; 

− A partir das informações referentes ao perfil dos consumidores, estabelecer novos 

critérios para a seleção dos pontos de venda que venham a ser incorporados pela 

aliança mercadológica, visando identificar um nicho de mercado capaz de valorizar as 

diferenças no processo produtivo introduzidas pela APROCCIMA e remunerar esse 

esforço; 

− Concluir o processo de certificação das propriedades no Projeto BPA Gado de 

Corte, aproveitando a oportunidade de ser o único grupo participante do projeto em 
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toda a região sul do país e, posteriormente, comunicar aos consumidores esse 

diferencial de qualidade, em termos de responsabilidade social e ambiental, bem-estar 

animal e segurança alimentar, aspectos para os quais os consumidores atribuíram 

grande importância nesta pesquisa. 
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ANEXO X – Instrumento de pesquisa com consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTOS VALORIZADOS PELOS CONSUMIDORES  

EM RELAÇÃO À CARNE BOVINA E AO PONTO DE VENDA 
 

PONTO DE VENDA/MUNICÍPIO:  

DATA DA ENTREVISTA:   

ENTREVISTADOR:  
 
1) NO MOMENTO DE COMPRA DA CARNE BOVINA, QUAL A IMP ORTÂNCIA QUE VOCÊ 
ATRIBUI EM RECEBER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 

IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO 
  

Nenhuma Pequena Média Grande Total 

Sobre a raça do animal           

Sobre a idade do animal           

Sobre o sexo do animal           

Sobre a procedência dos animais           

Sobre a alimentação fornecida aos animais           

Sobre os medicamentos utilizados pelos animais           

Sobre o respeito aos animais            

Sobre a proteção ao meio ambiente nas fazendas           

Sobre as condições dos empregados nas fazendas           

Sobre a ausência de resíduos na carne           
 
2)   AO ADQUIRIR CARNE BOVINA, QUAL A IMPORTÂNCIA Q UE VOCÊ DÁ PARA AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 

IMPORTÂNCIA DA CARACTERÍSTICA 
  

Nenhuma Pequena Média Grande Total 

Preço da carne           

Higiene da carne           

Suculência da carne           

Sabor da carne           

Coloração da carne           

Odor da carne           

Maciez da carne           

Aparência da carne           

Limpeza dos cortes           

Ser saudável e nutritiva           

Gordura em quantidade adequada           

Gordura entremeada na carne (marmoreio)           

Existência de carimbo da inspeção sanitária (azul)           

Existência de selo de qualidade           
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3) QUAIS FATORES VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTES AO ESCO LHER O LOCAL PARA 
COMPRA DE CARNE BOVINA: 

IMPORTÂNCIA DO QUESITO 

 Nenhuma Pequena Média Grande Total 

Proximidade da residência           

Horário de funcionamento           

Higiene e apresentação do estabelecimento           

Higiene e apresentação do açougueiro           

Conhecimento do açougueiro sobre carnes           

Gentileza e educação no atendimento           

Confiança na qualidade da carne comercializada           

Flexibilidade na forma e prazo de pagamento           

Recomendações sobre o preparo da carne           

Amizade e confiança no açougueiro           

Preço da carne           

Localização do balcão de carnes dentro da loja           

Tradição do local no comércio de carnes           

Conservação e apresentação do produto           

Praticidade e rapidez no atendimento           

Variedade de cortes de carne           

Oferecimento de produtos para degustação           
 

4) PERFIL SOCIO ECONOMICO DO (A) ENTREVISTADO (A) 
 

  MASC. FEM. 

 SEXO     
  
  

 

- 20 anos 20 a 40  41 a 60 + 60 anos 

FAIXA ETÁRIA (ANOS)         
  
  

  

 - 3 SM 3 a 5 5 a 10 10 a 15 + 15 SM    
FAIXA SALARIAL (SALÁRIOS MÍNIMOS)           

1 SM = R$ 510,00 

FUNDAM.  MÉDIO SUPER. 

 GRAU DE ESCOLARIDADE       
  
  

  

5) O QUE VOCÊ CONHECE DA APROCCIMA ? 
  

  

  

  

6) QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DA APROCCI MA ? 
  

  

  


