
1 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

André Filipe L. M. Marchesi 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE UMA INDÚSTRIA E DO CONSUMO DE CARNE 

BOVINA PREMIUM NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2013 



2 

 

 

André Filipe Liberali Magajewski Marchesi 

 

 

 

 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE UMA INDÚSTRIA E DO CONSUMO DE CARNE 

BOVINA PREMIUM NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão do curso 

de graduação apresentado ao 

Departamento de Ciências 

Administrativas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, como 

requisito parcial para obtenção do grau 

de Bacharel em Administração. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Marcia Dutra de Barcellos 

 

 

 

Porto Alegre 

2013 



3 

 

 

André Filipe Liberali Magajewski Marchesi 

 

 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE UMA INDÚSTRIA E DO CONSUMO DE CARNE 

BOVINA PREMIUM NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de graduação 

apresentado ao Departamento de Ciências 

Administrativas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção 

do grau de Bacharel em Administração. 

Orientadora: Profa. Dra. Marcia Dutra de Barcellos 

 

Conceito Final: 

Aprovado em ........ de .................................. de ............ . 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

____________________________________________________ 

Prof.Paulo Antônio Zawislak - UFRGS 

 

 

____________________________________________________ 

Orientadora: Profa. Marcia Dutra de Barcellos – UFRGS 

 



4 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, em primeiro lugar, à minha família, pelo apoio e incentivo sem fim e por prezarem 

a educação como um valor fundamental. Obrigado por estarem sempre ao meu lado. 

 

À professora Márcia, pela disposição em me orientar, pelo seu conhecimento e tempos 

despendidos, pelo bom-humor e sorriso que sempre acompanharam as reuniões e encontros. 

 

À Marília, que também auxiliou na realização deste estudo, colaborando com conselhos e 

ideias pertinentes e proveitosas, bem como ao pessoal do grupo de estudos e do projeto 

premium, foi um prazer conhecer a todos. 

 

À indústria e ao representante entrevistado, por abrirem as portas para receber o grupo de 

pesquisa, e cuja colaboração foi indispensável para obtenção de informações, e também por 

me permitirem vivenciar o dia-a-dia deste mercado que é tão valorizado pelo povo gaúcho. 

 

Ao CEPA, pelo auxílio na realização da pesquisa com os consumidores e relato dos dados 

obtidos, o que possibilitou uma visão mais acurada do perfil do consumidor estudado. 

  

Aos amigos, pelos conselhos, apoio, e compreensão em eventuais ausências nos encontros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para nós, os grandes homens não são aqueles 

que resolveram os problemas, mas aqueles que os 

descobriram”. 

 (Albert Schweitzer) 

  



6 

 

 

 

RESUMO 

 

 Este trabalho teve como principal objetivo estudar dois elos da cadeia de carne bovina 

premium no Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, descreveu-se o perfil e hábitos de compra 

dos consumidores de carne bovina em Porto Alegre. Buscou-se traçar as preferências de 

consumo em função dos principais locais de compra, os principais responsáveis pela compra, 

bem como estimar a frequência de compra, os cortes bovinos premium preferenciais, e os 

quesitos que definiriam, segundo a opinião do entrevistado, uma carne bovina de qualidade 

premium, e um aumento no volume comprado atualmente. O segundo elo estudado foi uma 

indústria frigorífica produtora de carne bovina premium, com o foco de identificar os 

principais gargalos enfrentados, tanto em questão governamental, quanto de mercado, assim 

como identificar oportunidades e formas de minimização destes gargalos.  Quanto aos 

gargalos citados pela indústria frigorífica, foram cinco os principais: agregação de valor a 

toda a carcaça do animal, mão-de-obra, matéria-prima, tecnologia e marketing. Concluiu-se 

que um maior investimento em marketing, reduzindo este gargalo, impulsionaria os demais 

elos da cadeia de carne bovina premium, o que minimizaria os demais gargalos. 

Palavras-chave: Perfil do consumidor; carne bovina premium; qualidade; consumo; cadeias de 

produção. 
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ABSTRACT 

 

 

 This current work had as main objective to study two links in the premium bovine 

meat supply chain, in Rio Grande do Sul. Firstly, the profile of premium bovine meat 

consumers was described, as well as its buying habits in Porto Alegre. Consumption 

preferences were traced in terms of main buying places, the responsible for buying, as well as 

buying frequency, the preferred premium beef cuts, and the characteristics that would define, 

in consumers’ opinion, a premium bovine meat and an increment of the volume bought by 

them. The second link studied was a frigorific industry that produces premium bovine meat, 

aiming to discover the main bottlenecks faced, both in governmental as in market situations, 

and opportunities to its growth, as well as ways of minimizing the discovered bottlenecks. In 

matters of the bottlenecks, five were cited by the industry responsible: adding value to the 

whole animal carcass, hand labor, raw material, technology and marketing. It was concluded 

that increasing the investment in marketing, reducing directly this bottleneck, could boost 

other links in premium bovine meat chain, what would minimize other bottlenecks. 

Keywords: Consumer profile; premium bovine meat; quality; consumption; production 

chains. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Cada vez mais rápidas são as mudanças ocorridas na sociedade e nos hábitos de consumo. 

Diariamente sofremos influência da recente globalização, que permite que usuários e 

consumidores de quaisquer produtos e serviços tenham acesso a possíveis fornecedores em 

todo o globo e possam receber o produto em suas casas. 

 É dever das empresas, atualmente, manterem-se em conexão com seu consumidor 

final, de modo a saberem seus gostos, preferências, hábitos de consumo e frequência de 

compra, para que possam eficientemente e eficazmente atendê-lo, sob o risco de, se não o 

fizerem, perderem competitividade no mercado, e serem preteridas, ou até mesmo esquecidas.  

 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 contrario, quando 

a demanda se adapta a oferta existente. 

 A cadeia de carne bovina, como qualquer outra cadeia, muito é afetada pelas 

constantes mudanças nos hábitos de consumo da população. Métodos de produção, 

embalagem e distribuição, por exemplo, evoluíram muito no espaço de poucas décadas. 

A emergência de uma classe C mais consumidora, que vê a educação como valor e se 

com poder de compra maior do que anteriormente, alterou os parâmetros de mercado 

consumidor como um todo. A classe C, segundo estudo
1
 realizado pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), caracteriza-se por famílias com renda mensal entre R$ 1.064 e R$ 4.591. Em 

2005, constituíam 43% da população brasileira. Em dezembro de 2008, já eram 53,8%, 

segundo o mesmo instituto. Desde 2009, esta classe cresceu 11,1%, segundo estudo divulgado 

pelo governo brasileiro em 2011. 

Outro fato novo no mercado consumidor brasileiro, mais especificamente no mercado 

de trabalho, é a ascensão das mulheres em cargos de gerência e acesso a melhores salários e 

condições de trabalho, o que as equipara cada vez mais à força trabalhadora masculina, em 

quesitos como poder de consumo e renda per capita.  

 Assim, parece ser cada vez mais importante o atendimento de novas demandas 

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

                                                 

1
 A Nova Classe Média: O Lado Brilhante dos Pobres / Marcelo Côrtes Neri (Coord.) – Rio de Janeiro: 

FGV/CPS, 2010. 
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entre outros (RIES apud OLIVEIRA, et al, 2008; VELHO, et al, 2009). Visivelmente, a 

antiga visão sobre satisfação de clientes está em contraposto com a citada supra. No passado, 

preocupava-se tão somente em fornecer produtos com propriedades físico-químicas 

satisfatórias, sem maiores preocupações com o restante da cadeia de suprimentos, ou as 

possíveis novas demandas por parte da clientela. 

A bovinocultura e a pecuária vêm se destacando no cenário do agronegócio brasileiro, 

já figurando como o segundo maior rebanho de gado do mundo (IBGE,2012). Fatores que 

contribuem para essa hegemonia são o clima predominantemente tropical do país, aliado com 

uma ampla extensão territorial, proporcionando assim a presença da bovinocultura em todos 

os estados brasileiros, criados majoritariamente em pastagens. A atividade tornou-se 

econômica e socialmente importante para a economia à nível nacional. Ademais, a evolução 

da tecnologia, permitindo o rastreamento do animal desde o nascimento até o abate, e a 

capacitação profissional, juntamente com políticas públicas voltadas para a área, fizeram 

possível atender às demandas de mercados internacionais.  

 Tratando-se de conjuntura do mercado interno, é ele o principal destino da carne 

produzida no país, representando 75% do consumo da mesma. Na figura abaixo visualiza-se a 

evolução no abate de bovinos desde 2008, um total de 13,16% de incremento em 5 anos 

Figura 1 – Evolução de abate de bovinos por trimestre – Brasil – 2008 – 2013. 

 

Fonte: IBGE
2
 

                                                 

2
Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/agropecuaria/producaoagropecuaria/defaulttab.shtm> 
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 É fato notório, porém, que a indústria de transformação de carne bovina, no Rio 

Grande do Sul, tem perdido em competitividade para outros Estados, tanto na produção de 

cortes a partir de carcaças, quanto na agregação de valor ao produto final a ser 

comercializado. Embora os aperfeiçoamentos experimentados pela indústria no que concerne 

ao Estado, a mesma mantém uma estrutura arcaica, desprovida de coordenação em seus níveis 

necessários, onde cada elo constituinte procura, mesmo que em prejuízo dos demais, atender 

suas expectativas de forma individual (RIES apud NEUMANN; BARCELLOS, 2006; 

MALAFAIA et al, 2010). 

Por outro lado, destaca-se que a produção no Rio Grande do Sul é feita basicamente a 

pasto, e com base em raças de bovinos especializadas, fato que potencializa a produção de 

carne de qualidade, o que se verifica como importante vantagem competitiva. A indústria 

frigorífica gaúcha também tem tradição devido às charqueadas. A partir da segunda metade 

do século XVII, o território sulista brasileiro tornou-se grande polo pecuarista, agraciado por 

qualidades geológicas favoráveis, como o relevo plano e a pastagem natural farta, que 

permitiu a criação bovina em grande escala. Originou-se nas Reduções Jesuítas a introdução 

da criação pecuária bovina como primeira atividade economicamente representativa do 

Estado, através da venda do couro. Com a expansão econômica no centro do país voltada para 

a mineração do ouro, o Estado também se tornou importante fornecedor de charque para a 

alimentação dos escravos trabalhadores das minas (RIES, 2010). 

 O Estado do RS foi ainda pioneiro no desenvolvimento de marcas em carne bovina e 

na certificação da qualidade, iniciadas através de alianças mercadológicas existentes entre 

produtores, frigoríficos e varejos. (BARCELLOS, 2002) 

 O consumo de carne bovina no RS é expressivo e está ligado à tradição, e pode-se 

encontrar uma grande variedade de marcas de carne bovina no varejo. O clima subtropical 

verificado no Estado possibilita a criação de raças de origem britânica, como Angus e 

Hereford, sem necessidade de confinamento. Ambas as raças possuem associações próprias, 

que determinam parâmetros de classificação, e a qualidade e valor agregadas a essas raças são 

superiores as demais criadas nos demais Estados, principalmente por serem raças criadas no 

frio e que, portanto, apresentam um distinto acúmulo de gordura do que as demais.  

 Assim, nesse estudo, pretende-se analisar a produção de uma indústria frigorífica, em 

seu segmento premium, no Estado do Rio Grande do Sul, assim como analisar o perfil do 

consumidor na capital do Estado, Porto Alegre. 
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 O trabalho se subdividirá em cinco partes. A primeira consiste na introdução e 

apresentação do problema, justificativa da escolha e detalhamento dos objetivos gerais e 

específicos. Na segunda parte, é apresentado o referencial teórico utilizado. Na terceira, 

detalha-se o método utilizado. Na quarta, serão analisados os dados obtidos, e, por fim, serão 

tiradas as conclusões obtidas com a realização do trabalho.  
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2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Em recente levantamento da Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO), de 

abril de 2013, foram apresentadas as participações na produção de carne bovina nos Estados 

da federação; O Rio Grande do Sul aparece somente em sétima colocação no ranking 

elaborado, e perdeu 5% de representatividade frente ao mesmo período do ano passado, 

passando de quatro milhões de toneladas produzidas para três milhões e oitocentas mil. 

Segundo dados atualizados em Agosto de 2013, o Estado gaúcho é responsável por 

3,2% do total exportado pelo Brasil, visivelmente perdendo representatividade, já que em 

2008 as exportações gaúchas representavam 4,7% do total exportado pela Federação, portanto 

caindo de 7
o
 para 9

o
 lugar no ranking de Estados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

FRIGORÍFICOS, 2013).  

“A criação de gado bovino no Brasil é, de longe, a atividade econômica que ocupa a 

maior extensão de terras no país” (SCHLESINGER, 2010). Segundo o censo agropecuário de 

2006, do IBGE, as áreas de pastagens ocupavam no país aproximadamente 158,7 milhões de 

hectares, enquanto as destinadas à lavoura totalizavam menos de 59,8 milhões. O fato, no 

entanto, é que o Rio Grande do Sul vem perdendo competitividade frente às indústrias do 

Centro-Oeste do país. O eixo da produção pecuária no país vem sofrendo alterações, ou seja, a 

pecuária de corte está migrando das regiões Sul e Sudeste, com terras mais caras e uma menor 

escala produtiva, para as regiões norte e centro-oeste, com elevada escala de produção e terras 

mais baratas. 

Para Vasconcelos e Brito (2004), a competição baseia-se em produtividade, qualidade 

no processo e exploração de tecnologias. Através destes três pilares, as empresas poderão 

obter vantagem competitiva. 

Um dos motivadores desta perda de competitividade é o perfil de produção 

agropecuária dentro do Estado, concentrado particularmente em micro e pequenas empresas e 

propriedades familiares, que não possuem a escala necessária para competir com grandes 

produtores do Centro-Oeste do país, nem a tecnologia demandada para uma produção de fato 

eficaz e eficiente.  

Segundo estudo desenvolvido pelo GEPAI/UFSCar, são poucas as ferramentas de 

gestão nas propriedades rurais, como controle de custos, sistemas de informação gerencial, 
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gestão de riscos, entre outros, e isto acaba por tornar-se uma das principais barreiras para a 

adoção de tecnologias e sistemas de produção mais eficientes.  

Especificamente, o mercado de carne bovina dentro de nosso Estado tem poucas 

pesquisas atuais sobre o perfil consumidor e a visão do mesmo sobre a cadeia produtiva em 

discussão. (SAAB, 1999; JORGE, 2001; BARCELLOS, 2002; BRISOLA e CASTRO, 2005; 

NASCIMENTO, 2006; PORTO, KOHLS e RIGATTO, 2006; SCHUNTZEMBERGER, 

2007; VENDRAME, 2009; RIES, 2010). 

Segundo Castillo (2006, apud SCHUNTZEMBERGER, 2007), ao se tratar do 

consumidor de carne, suas preferências e definição de qualidade variam de acordo com 

aspectos relacionados às regiões geográficas em que se situam, por exemplo, bem como 

classes socioeconômicas, aspectos culturais e também de acordo com as características 

pessoais dos consumidores, entre outras questões. 

Da mesma forma, por se tratar de um campo de pesquisa relativamente novo, o 

comportamento do consumidor deve ser analisado frente uma ótica multifocal, incorporando 

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

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

(SCHIFFMAN; KANUK, 1997). 

O outro elo da cadeia produtiva de carne bovina premium no Estado trata-se da 

indústria. São os frigoríficos os responsáveis pelo abate e agregação de valor sobre a carcaça 

do animal. No Rio Grande do Sul, segundo dados de 2010, o setor industrial voltado à 

pecuária bovina de corte envolvia 24 frigoríficos sob inspeção federal e 184 com inspeção 

estadual (SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CARNE E DERIVADOS DO RIO 

GRANDE DO SUL).  

A indústria estudada tem mais de 40 anos de mercado e é localizada na parte central 

do Estado, no município de Santa Maria. Hoje, exporta para mais de 60 países, e emprega 800 

funcionários diretamente. Entende-se que, por estar situada em um mesmo mercado nacional, 

com as demais plantas frigoríficas, os problemas evidenciados por esta indústria refletirão os 

problemas sistêmicos que demais indústrias neste mercado também enfrentam. 

Tanto devido à importância econômica do setor, quanto aos aspectos culturais do 

alimento em nossa cultura, justifica-se estudar tal indústria e seu consumidor. Existe um 

reduzido número de informações disponíveis sobre estes elos, importantes para a 

competitividade do RS. Os resultados obtidos poderão servir como base para a identificação 

de pontos fracos e pontos fortes dentro da cadeia de produção de carne bovina, e definir 
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possíveis soluções para que a indústria de carne bovina volte a ser competitiva em padrões 

nacionais. 

Dito isto, este trabalho objetiva analisar: Qual o perfil da produção industrial de 

carne bovina premium no Rio Grande do Sul e o perfil de seu consumidor em Porto 

Alegre? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL: 

 

Analisar a produção de uma indústria frigorífica no Rio Grande do Sul e o 

consumo do produto premium na cidade de Porto Alegre 

 Verificar qual o perfil do público consumidor de carne bovina premium dentro 

do município de Porto Alegre, bem como a congruência da visão de qualidade sobre 

produto premium entre indústria e consumidor final. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Caracterizar o perfil do consumidor de carne bovina no RS, analisando seus 

hábitos e preferências. 

 Verificar valor percebido para o cliente, quais seus hábitos de consumo, sua 

atitude perante o ato de compra e sua intenção de compra de carne bovina premium. 

Identificar principais características de compra valorizadas pelo consumidor de carne 

bovina premium, como freqüências de compra, quantidade média comprada, preço 

pago, atributos valorizados, e locais preferidos pelo mesmo. 

  

Identificar e analisar o perfil de uma indústria processadora de carne bovina 

premium no RS. 

 Verificar se há conformidade de produção com o perfil de consumo no 

mercado, identificando eventuais fraquezas e forças da indústria, ameaças e 

oportunidades, ao mesmo tempo subsidiando-a com informações referentes ao perfil 

de seu consumidor. 

 

Comparar a visão da indústria e dos consumidores em relação à carne bovina 

premium.  

Comparar a visão do cliente com o que é produzido pela indústria, 

identificando os requisitos definidores de um produto premium. 
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4. JUSTIFICATIVA 

 

 

 Empresas inseridas em mercados competitivos, que objetivem ter participação 

crescente no share de mercado e destaque no segmento em que atuam, precisam atender, 

constantemente, as demandas de seus consumidores, por mais variáveis e inconstantes que 

tais demandas sejam. 

 Organizações inseridas no mercado de processamento de carne bovina no Estado do 

Rio Grande do Sul compartilham a mesma necessidade, visto que o mercado é valorizado pelo 

consumidor gaúcho, em que o mesmo é particularmente mais exigente e crítico do que os 

demais ramos alimentícios, ao mesmo tempo em que não reconhece a enorme superioridade 

no quesito qualidade do boi abatido dentro do Estado. 

 No entanto, a pesquisa sobre a produção industrial de carne bovina de qualidade no 

RS, principalmente relacionando-a às demandas do consumidor, é ainda deficiente 

(BATALHA; SILVA, 2000), principalmente ao analisar-se o conceito de produção de carne 

bovina premium. 

 O fim principal do estudo é agregar conhecimento, principalmente para indústrias e 

varejo, sobre as preferências de consumidores de carne bovina premium no Estado, visando 

sempre um melhor atendimento a demanda dos mesmos. 

 Desta forma, será possível uma eventual readequação ou maior foco em etapas do 

processo produtivo que garantam uma diferenciação competitiva para as indústrias envolvidas 

no processo de produção de carne bovina premium, assim como uma melhor comunicação 

entre os elos da cadeia de suprimento em questão, para que possam focar seus esforços no que 

realmente é visto pelo consumidor como relevante e definidor de sua compra. Investimentos 

antes não considerados, como em marketing de massa, poderão afirmarem-se necessários, de 

modo que se possa obter preferencia do consumidor na hora da compra. 

 Ao identificar-se os atributos valorizados pelo consumidor, poderão tanto os 

estabelecimentos comerciais desenvolver novas estratégias relacionadas à venda direta do 

produto, como também poderão atender melhor os anseios de seus clientes por informação.  

 Por atuar profissionalmente neste setor (venda de carne bovina premium), o autor terá 

acesso a dados relevantes relativos ao mercado de produção bovina premium.   
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Com o objetivo de se analisar o assunto com mais profundidade, apresenta-se abaixo 

uma definição conceitual do que foi estudado, observado, e analisado neste trabalho, visando 

à manutenção de um foco conciso, tanto na área prática quanto na área teórica da pesquisa, 

objetivando agregar conhecimento a uma área relativamente pouco explorada atualmente, 

com suas especificidades e peculiaridades. 

Dito isto, a fundamentação teórica do presente estudo será dividida em cinco grandes 

pilares: 1) Visão conceitual de cadeias de produção; 2) Visão detalhada da cadeia de produção 

da carne bovina no Rio Grande do Sul; 3) Qualidade premium na carne bovina; 4) 

Competitividade da cadeia de carne bovina; 5) Perfil e Comportamento do consumidor. 

 

 

5.1.CADEIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

 

Foi na década de 60, na França, que surgiu a noção de analyse de filiére, de acordo 

com Batalha e Silva (2007). Os autores propuseram a tradução da expressão francesa 

filiérepara o português como “cadeia de produção”. 

 O conceito de cadeia de produção, conforme 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 estabelece, entre todos os estados de transformação, um fluxo de troca, 

situado de montante a jusante, entre fornecedores e clientes; 

  - A cadeia de produção é um conjunto de ações econômicas que preside a 

valoração dos meios de produção e asseguram a articulação das operações. 
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Outro conceito importante para o enfoque dado neste estudo, e para uma análise 

sistêmica da cadeia de carne bovina no Estado do Rio Grande do Sul é a concepção de Supply 

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

2007). 

 Primeiramente, foi verificada a necessidade de enfoque sistêmico sobre o assunto. 

Segundo Silva e Batalha (1999), em sua definição clássica, um sistema é compreendido por 

uma coleção de elementos e uma rede de relaçoes funcionais, as quais atuam em conjunto 

para o alcance de algum proposito determinado. Tal sistema não de definirá pela mera soma 

das partes de um todo, pois devem também ser consideradas suas interrelações.  

 “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 

entre seus diversos agentes” (BOWERSOX; CLOSS, 1996 apud SILVA; BATALHA, 1999).  

 Segundo definição de Wood Jr. e Zuffo (1998 apud BARCELLOS, 2002), 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. 

 

 

5.2.CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA 

 

 

Conforme Batalha (1997), pode-se segmentar uma cadeia agroalimentar, do princípio 

ao fim, em três macrossegmentos. Em primeiro lugar, as empresas fornecedoras de matéria-

prima. Sao elas que fornecem o subsídio fundamental para que a industrias criem produtos 

voltados ao consumidor final. O segundo segmento, a industrialização, consiste nada mais, 

nada menos, do que a agregação de valor a matéria-prima, de modo a satisfazer a necessidade 

de seu cliente final. Por fim, mas não menos importante, a comercialização, que são as 

empresas diretamente em contato com o cliente final, que garantirão o fornecimento do 

produto final para o mesmo. 

Ações público-privadas tem papel fundamental no fomento a cadeia de carne bovina 

no Brasil, com programas voltados para erradicaçao de problemas sanitários, bem como a 

criação e estímulo de alianças mercadológicas que venham a agregar valor a toda esta cadeia 

de suprimento. (IEL; CNA; SEBRAE, 2000). 
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Programas de novilho precoce sao exemplos de alianças mercadológicas entre 

produtor, frigoríficos e supermercados, para oferecer ao cliente carnes diferenciadas do 

padrao commodity que até entao era apresentado. Mello (2003) verificou a crescente 

preocupaçao do produtor rural no RS com o produto final que chega a mesa do consumidor. 

Especificamente em 1996, tomou lugar uma grande mudança promovida pelo 

Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento (MAPA). Através das portarias 145 e 

304, de 22 de Abril de 1996, 
3
exigiu-se a venda de carne desossada no varejo, desde que 

embalada de maneira apropriada e devidamente aprovada para este fim, bem como 

respeitando os tradicionais cortes. Ainda com o mesmo intuito, o MAPA instaurou 

obrigatoriedade de registros de abate, procedencia, idade do animal, sexo, nome do corte, 

dados do fornecedor e telefone para reclamaçao (SAC) nos cortes.   

Segundo o Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastacimento (2007, p. 19), 

 

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. 

 

A cadeia de produção bovina, conforme diagnostico do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (2007), é importante socioeconomicamente, mas é bastante 

heterogênea. Ou seja, fato comum a convivência entre pequenos produtores empobrecidos 

com pecuaristas altamente capitalizados, enquanto que, da mesma forma, o setor industrial é 

composto tanto por frigoríficos de alto padrão de qualidade, quanto por abatedouros 

clandestinos que não garantem o mínimo de atendimento a legislação sanitária do Estado. 

Outros atores, como Siffert Filho e Faveret Filho (1998 apud RIES, 2010), também 

identificaram 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.  

Segundo o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a cadeia 

produtiva da carne bovina pode ser dividida em cinco subsistemas, cada um com  seus 

respectivos componentes, quais sejam: 

1) Subsistema de apoio, que é representado pelos fornecedores de insumos e 

transportadores; 

                                                 

3
 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Gabinete do Seccretário. Portaria n. 

º146 e 304, Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23/04/1996, SEÇÃO 1, P. 6856. 
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2) Subsistema de produção da matéria-prima, ou de produção agropecuária, 

composto pelas empresas rurais que produzem os animais destinados às 

indústrias de transformação; 

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. 

4) Subsistema de comercialização: composto por atacadistas, exportadores, 

varejistas ( supermercados, açougues e boutiques), empresas de 

alimentação coletiva, mercado institucional, além de restaurantes, hotéis, 

hospitais, escolas, presídios e empresas fast food. 

5) Subsistema de consumo: composto pelos consumidores finais, responsáveis 

pela aquisição, preparação e utilização do produto final. 

Para que se possa analisar os elos da cadeia de produção da carne bovina no Estado, 

torna-se necessário conhecer os agentes de tal cadeia e como os mesmos interagem entre si. 

Para tanto utiliza-se a Figura 1, e analisa-se os elementos centrais. 
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Figura 1 – Elos da cadeia de produção de carne bovina 

Fonte: BARCELLOS (2002), adaptado de BATALHA e SILVA (2000) 

 De maneira geral, a cadeia produtiva de carne bovina, como verificada na figura, é 

composta pelos fornecedores de insumos para criação de bovinos (ração, medicamentos, etc.), 

seguidos dos produtores rurais, que produzirão e engordarão o gado, e o venderão aos agentes, 

leiam-se plantas industriais, responsáveis pelo abate, que venderão o produto final aos 

comerciantes e distribuidores, in natura ou embalado, e, por fim, o elo final, o consumidor 

que irá adquirir, preparar e consumir o produto. 

Fonte: BARCELLOS (2002), adaptado de BATALHA e SILVA (2000) 
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 Uma vez que o consumidor é o mantenedor financeiro de toda a cadeia, ou seja, o elo 

do qual partem os recursos necessários para os vários agentes se financiarem, o sistema que 

queira se manter deve, prioritariamente, focar seus esforços no entendimento e atendimento 

das necessidades deste consumidor (BÁNKUTI, 2002). 

 Como foco para o melhor entendimento dos anseios do consumidor, tanto para a 

cadeia, quanto para a consecução deste trabalho em específico, será escrito um capitulo 

especialmente para tal. 

 Para tratarmos da gestão da cadeia de suprimentos na carne bovina, também torna-se 

necessário termos noções sobre competitividade, que pode ser expressa como a participação 

no mercado alcançada por alguma firma em um mercado determinado em determinado 

momento no tempo (KUPFER; HASENCLEVER, 2002).   

 O quanto uma empresa é competitiva no mercado pode ser definido de diversas 

maneiras, conforme a ótica analisada. A competitividade é definida como a capacidade da 

empresa de formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou 

conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado (MARQUES apud 

KUPFER & HASENCLEVER, 2002). 

 Destacam-se, principalmente, três grupos de fatores determinantes na competitividade 

e que transpõe o nível da firma, influenciando diretamente a competição e as dimensões 

competitivas. São eles os fatores empresariais, aqueles sobre os quais a empresa tem controle 

e poder de decisão, como estoque, desempenho, gestão da marca, entre outros; fatores 

sistêmicos, que constituem externalidades para a empresa, e sobre os quais a mesma tem 

pouca ou nenhuma possibilidade de intervir, como, por exemplo, políticas governamentais ou 

internacionais; e os fatores estruturais: fatores sobre os quais a capacidade de intervenção da 

empresa é limitada, ou seja, apesar de poder intervir, não é diretamente que poderá fazê-lo; 

são eles: taxas de crescimento, grau de sofisticação tecnológica, entre outros (MARQUES 

apud KUPFER & HASENCLEVER, 2002). 

 Conhecer a si mesma (fatores internos), refletir sobre o macro ambiente (fatores 

sistêmicos), e identificar as armas e regras do jogo (fatores estruturais) não garantem 

necessariamente sucesso perpétuo para a organização; asseguram-lhe, porém, ótimas 

condições para concorrer e permanecer atuante no mercado (SILVA, 2001).  

 Por se tratar de um mercado competitivo e, de certa forma, pulverizado no que 

concerne a agentes atuantes, Porter (1990) afirma que tendem a predominar padrões de 

concorrência onde a liderança de custo é a principal vantagem competitiva, visto que o preço 

sobrepõe-se como a variável básica de concorrência, bem como as margens, neste mercado, 
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em especifico, baixas, e o giro, alto. Desta forma, eficiência de produção, gestão de custos e 

giro de estoque são variáveis que explicam em grande parte a competitividade no mercado de 

corte bovino. Tais variáveis deverão ser otimizadas através da gestão da cadeia de 

suprimentos (SCM). Tal conceito tem importância também para o entendimento da 

necessidade do enfoque sistêmico na análise a que se propõe o trabalho. 

 A competitividade na pecuária bovina de corte é afetada tanto por fatores internos 

quanto externos ao produtor, sendo os principais fatores internos o aumento da produtividade, 

através da gestão de tecnologias, e a redução dos custos, através da gestão administrativa; são 

estes fatores que poderão sofrer influencia direta do pecuarista/produtor. O principal papel do 

produtor e do agente de abate é tentar diferenciar-se e agregar valor ao produto (carne), visto 

que o principal definidor do preço de venda será o mercado, já que, a priori, tratamos de uma 

commodity.  

 Segundo Bliska e Gonçalves (1998 apud BARCELLOS, 2002), as estruturas atuantes 

no abate dos animais e processamento das carcaças são os matadouros e matadouros 

frigoríficos. Os primeiros são unidades produtivas mais rudimentares, sem túneis de 

congelamento. Os segundos apresentam estrutura moderna, onde o controle de matéria-prima, 

o processamento, estocagem e distribuição ocorrem de forma mais profissional, sob 

necessária inspeção veterinária.  

 Entretanto, é ainda muito heterogêneo o setor industrial bovino, em termos de forma 

de gestão e desenvolvimento tecnológico. De acordo com Azevedo e Bankut (2001), o abate 

clandestino no Brasil chega a preocupantes índices de 40%. 

 O Estado do Rio Grande do Sul apresenta marcante preferência pela carne bovina, pois 

foi na região Sul onde se localizavam as unidades industriais, inicialmente. Porém, a partir da 

década de 70, com o descobrimento da capacidade agrícola no Centro-Oeste e o baixo custo 

de adquirir terras na área, houve um maciço deslocamento para esta região. Houve, portanto, 

um crescente quadro de ociosidade na região Sul, contraposto por uma crescente 

produtividade na região Centro-Oeste. 

 Porter (1986), utilizando o então modelo de análise competitiva, afirma que existem 

cinco forças no ambiente de uma organização que influenciam a concorrência entre os 

players. São elas: 
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Figura 2 – Modelo de cinco forças de Porter (1990) 

 

Fonte: Porter (1979) 

Ameaças de novos entrantes: A perspectiva de análise desta força é a de avaliar a 

possibilidade de terceiros entrarem no mercado. Por exemplo, a necessidade de ter economia 

de escala para entrar no mercado ou proteção à tecnologia ou taxas ou cotas de importação 

Fornecedores: O poder de barganha dos fornecedores. Caso haja pouca oferta de 

fornecedores no mercado, aqueles que são atuantes poderão se unir, de modo a combinar 

preços ou controlá-los uniformemente, ou mesmo restringir a possibilidade de escolha de 

fornecedores e negociação de melhores condições de fornecimento. 

Clientes: A perspectiva é sob o poder de barganha do cliente, ou seja, o quanto é fácil, 

para o cliente, trocar de fornecedor ou barganhar o preço e condições de fornecimento. Se no 

mercado existirem muitos produtos ou serviços atendendo o mesmo nicho, tornar-se-á mais 

fácil uma possível troca de fornecedor. Ou, inversamente, se houvessem poucos clientes 

comprando neste nicho de mercado. A empresa não poderia perder estes clientes, sob ameaça 

de não ter demanda para a sua atual oferta. 

Produtos ou Serviços substitutos: A possibilidade de os clientes terem suas 

necessidades atendidas por produtos ou serviços similares ou que ao final o resultado seja o 

mesmo, é um fator a considerar. 
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Será a inter-relação entre estas forças de mercado que farão a empresa definir a 

estratégia a ser seguida. Perseguir-se-á, novamente segundo Porter (1979), um dos três tipos 

de vantagem competitiva: 

  - Liderança em custo; 

  - Diferenciação; 

  - Foco. 

 Sabe-se que o autor não se referia especificamente a um tipo de cadeia, mas podemos 

usar esta análise dentro da realidade do mercado bovino.  

 

 

5.3.ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS 

 

 

O conceito de Alianças Mercadológicas pode ser verificado também na realidade do 

mercado estudado. Visto isto, Gulati (1998 apud BARCELLOS, 2002) define alianças 

estratégicas como arranjos voluntários entre empresas envolvendo troca, compartilhamento e 

desenvolvimento conjunto de produtos, tecnologias e serviços. Trata-se, pois, de uma 

alternativa de disposição no mercado para obter vantagem competitiva frente a concorrentes. 

Tais alianças podem ser de diversas naturezas, originadas por diversos motivos, e poderão 

objetivar uma série de objetivos distintos.  

 Perosa (apud BATALHA e SILVA, 2000, p. 185) define aliança mercadológica no 

mercado bovino, em especifico, como um compromisso estabelecido entre segmentos da 

produção, abate/processamento e distribuição da carne bovina, tendo como objetivo ofertar 

um produto com atributos de qualidade que o diferenciem da carne comum – commodity 

disponível no varejo.  

 Na imagem abaixo, pode-se verificar os benefícios que eventuais alianças 

mercadológicas dos agentes do mercado bovino trariam, caso as mesmas ocorressem: 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

Figura 3 – Benefícios de alianças na cadeia mercadológica de carne bovina 

  
 

 

5.4. CARACTERÍSTICAS DA CARNE BOVINA 

 

 

 Por ser preciosa fonte de proteínas, a carne bovina é imprescindível em uma dieta 

balanceada, dispondo de vitaminas do complexo B, Ferro e Zinco, dentre outros nutrientes, 

segundo Filho (2000).  

 Seu consumo varia de acordo com características do produto (sensoriais e 

propriedades nutricionais, conveniência da compra, preço, aparência, tipo), características dos 
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consumidores (cultura, gostos, situação econômica, área geográfica, entre outros) e 

características do próprio ambiente (clima, região, legislação).  

 O conhecimento sobre o valor nutritivo da carne, em geral, é raso e pouco difundido. 

Via de regra, a qualidade da carne bovina tende a ser muito inconsistente. É a maciez a 

característica que apresenta maior variabilidade, conforme Rubensam (1999). 

 Para Neves (2003), a diferenciação é uma estratégia mercadológica que pode ser 

atingida através de diversos atributos, como qualidade, sabor, aparência, origem, durabilidade, 

estilo ou método de produção, entre outros. A prestação de serviço diferenciado também pode 

fazer parte da estratégia de agregação de valor por parte da indústria, tal qual a frequência 

periódica de entrega, bem como o formato padrão de entrega, com o produto pronto para 

exposição, apreciação e venda.  

 Entende-se por maciez a manifestação dos elementos estruturais do alimento, como 

aparência, mastigabilidade, e resistência a aplicação de uma força (SZCZESNIAK apud 

RUBENSAM, 1999, p. 7).  

 Diversos fatores poderão afetar a maciez da carne bovina, tais como a própria genética 

do animal, a nutrição do mesmo, ou ate mesmo o manejo. O abatedouro também terá 

influencia sobre a maciez, no que se tange ao tratamento da carcaça do animal, após abatido. 

Por fim, o próprio consumidor também será responsável, parcialmente, pela maciez da carne, 

conforme o modo que prepará-la. 

 Tratando-se especificamente da qualidade da carne, define-se que o produto deverá ter 

certas características organolépticas (cor, sabor, odor) dentro de parâmetros considerados 

adequados, bem como estar bem acondicionado e embalado. Segundo Lazzarini et al (1996), 

por exemplo, atributos a serem levados em conta como definidores de um produto de 

qualidade, na realidade do mercado brasileiro, seriam a palatabilidade, aparência, 

conveniência,  nutrição, saúde e segurança do alimento. 

 O sistema de criação do gado também influenciará diretamente na margem do 

produtor, bem como na qualidade e maciez da carne resultante do abate. O gado poderá ser 

criado confinado, comumente falado de maneira intensiva, ou livre, reconhecido como 

extensivamente. Fato é que, entre os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, e Santa Catarina, 

somente 2,8% do rebanho é produzido com sistemas de engorda em confinamento 

(BARCELLOS apud BADEJO, 2006, p.38). Pelo fato de a terra do produtor precisar ser 

remunerada, implicando altos custos de ativo imobilizado (aluguel, arrendamento, custos de 

oportunidade por não se plantar, etc.) economicamente falando, pode-se verificar melhores 

resultados em casos de criação intensiva, ou confinada, de gado. Entretanto, este método de 
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criação demanda um maior investimento por parte do criador. Assim, apesar de apresentar 

uma margem mais apertada, os produtores preferem engordar o gado extensivamente, o que 

garante a sua carcaça melhor qualidade de carne, e menores custo de produção. 

 Raças bovinas de origem europeia também são fatores definidores de uma qualidade 

superior para a carne, sendo as mais comumente reconhecidas e criadas no Sul, as raças 

Angus e Hereford, e suas cruzas, como o Brangus e o Braford. A produção de carne é a 

aptidão principal de tais rebanhos. Este gado é resistente ao extremo em condições adversas, 

tanto ou mais que qualquer outra raça. Estes animais são bastante eficientes em regime de 

pasto, apresentando neste contexto terminação adequada ao produzir carcaças de carne bem 

marmoreada (com gordura intramuscular), como o mercado exige. Engordam bem em boas 

pastagens. 

 

5.5.1. Cor 

 

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

além de seu conteúdo de mioglobina (proteína do sangue de mamíferos que retém o oxigênio 

no músculo do animal), ao manejo pré e pós abate e as condições de estocagem, distribuição e 

apresentação da carne no comércio. 

 A cor da carne do animal é associada pelo consumidor a idade do animal abatido, 

sendo as mais escuras de animais mais velhos. Conforme Honikel (1998 apud MANTESE), 

há três fontes de variação na cor da carne. O primeiro, o conteúdo do pigmento, a mioglobina, 

é intrínseco ao musculo, sendo dependente de fatores primários de produção, como espécie, 

idade e nutrição do animal. Em segundo lugar, o período pré e pós abate, o modo e a 

tecnologia empregados, condicionam a extensão e queda do pH e da temperatura, 

influenciando na cor da carne. Por fim, a estocagem, distribuição e apresentação da carne, 

pois podem ser vítimas de processos de oxidação que também podem ser responsáveis por 

alterar a cor da carne. 

 

 5.5.2 Maciez 

 

 A maciez da carne é percebida através de um conjunto de impressões relacionadas a 

consistência da carne, resistência a pressão dental, facilidade de fragmentação e pela presença 
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de resíduos da mastigação (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS 

AGROPECUÁRIAS, 1999).  

Diversos fatores poderão influenciar na maciez da carne bovina, dentre eles a idade do 

animal, a nutrição do mesmo, a geografia do terreno onde se encontra, a forma de abate e 

condicionamento da carcaça, entre outros. 

 Ainda segundo a EMBRAPA (1999), alguns aspectos externos ao animal e que são 

relevantes para a maciez da carne: 

 O resfriamento da carcaça logo após o abate pode resultar em forte contração 

muscular e conseqüente endurecimento da 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
o
c e 2

o
c, 

por cerca de 14 dias, provoca a desnaturação proteica e, por consequência, uma 

desagregação das fibras musculares, resultando em aumento da maciez; 

 Substâncias amaciantes podem ser utilizadas para o amaciamento artificial da 

carne, tal qual ingredientes como vinagre, suco de limão, sal e enzimas vegetais como 

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

 

5.5.3. Suculência 

 

Segundo Sarcinelli, Venturini e Silva (2007 apud RIES), a suculência da carne 

relaciona-se principalmente com a palatabilidade da carne, sendo dependente da quantidade 

de água extraída da  carne quando crua, durante a industrialização ou preparo para o consumo.  

 Alguns fatores que também influenciam na suculência da carne são o teor de gordura 

da carne, pois estimula a salivação e lubrifica o alimento mastigado; a idade dos animais, 

visto que animais mais jovens apresentam menor teor de gordura, portanto sensação de 

sequidão ao final da mastigação; Tempo de congelamento, pois, se prolongado, reduz a 

suculência. 
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5.5.4 Marmorização 

 

 Segundo Mantese (2004), a marmorização da carne, também denominada marmoreio, 

consiste no quanto existe de gordura entremeada entre as fibras musculares da carne do 

animal. Este fator relaciona-se diretamente com a palatabilidade, o sabor, a suculência e a 

maciez da carne bovina. 

 Raça, idade, sexo e idade de castração, no caso dos machos, são os principais fatores 

determinantes do grau de marmorização da carne bovina.  

Se considerarmos a raça do animal, raças bovinas de origem britânica são precoces na 

deposição de gordura intramuscular, enquanto zebuínos, como por exemplo, bois da raça 

Nelore, tardiamente depositam a gordura por entre as fibras musculares. Ribeiro (2003) 

afirma que, à medida que o animal envelhece, maior tende a ser a marmorização da sua carne. 

 

 

5.5.COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

O comportamento do consumidor deveria ser soberano frente a decisões estratégicas 

tomadas por empresas inseridas em quaisquer mercados.  O objetivo de um produto/serviço, 

em ultima análise, deverá ser sempre de satisfazer necessidades dos clientes a que se propõe 

atender. O não atendimento deste pré-requisito básico, pode resultar rapidamente em fracasso 

no meio organizacional. O comportamento do consumidor, como regra, é intencional e 

orientado a objetivos. Os produtos e serviços são aceitos ou rejeitados com base na extensão 

em que eles sejam percebidos como relevantes as necessidades e ao estilo de vida (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 1968). 

Segundo Kotler e Armstrong (2004), fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor podem ser de quatro diferentes fontes: 

 Culturais: Cultura, subcultura e classe social. 

 Sociais: Grupos de referência, família e papéis e status. 

 Pessoais: Idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, salário, situação 

financeira, estilo de vida e personalidade e autoimagem. 

 Psicológicos: Motivação, percepção, aprendizagem e crenças e atitudes. 
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Ainda segundo os autores, a cultura é o principal fator determinante do 

comportamento e dos desejos nos indivíduos. Em tratando-se de comportamento do 

consumidor, isto significa o conjunto das crenças, valores e costumes que direcionam o 

comportamento de consumo dos indivíduos de uma sociedade (SCHIFFMAN e KANUK, 

1997). 

Toda a cultura abriga subculturas. Uma subcultura é representada como um grupo 

dentro de uma sociedade maior e mais complexa, que adere à maior parte dos padrões 

dominantes dessa sociedade, porém possui crenças, valores e costumes com certo grau de 

diferenciação, que possibilita a sua separação dos demais membros (SCHIFFMAN e 

KANUK, 1997). São exemplos de subculturas, segundo Kotler e Armstrong (2004) a 

nacionalidade, a religião, o grupo racial e a região geográfica. 

O terceiro fator relativo a cultura, que influencia o comportamento do consumidor, é 

sua classe social. Kotler e Armstrong (2004) definem tal fator como uma divisão ordenada e 

relativamente permanente dos membros de uma sociedade, em função de seus valores, 

interesses e comportamentos. 

Além dos aspectos culturais influenciadores, deve-se citar os fatores sociais que 

influenciam o comportamento de compra, os quais a família, os grupos de referência, os 

papéis desempenhados pelos indivíduos na sociedade e seu status social. 

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 (GATE, 1998). 

Além de sofrer influencia dos grupos dos quais faz parte, o indivíduo terá seu hábito 

de consumo definido também pelos chamados “grupos de referência”, os quais, como o nome 

já explicita, servirão de referência para que o consumidor molde seus hábitos de compra. 

Da mesma forma, fatores de ordem pessoal influenciarão o comportamento de compra 

das pessoas, fatores como idade, estágio no ciclo da vida, estilo de vida, situação financeira e 

a ocupação do consumidor. 

É fato que, ao longo da vida, as pessoas mudam seus hábitos de consumo conforme 

sua idade ou seu estágio no ciclo de vida (KOTLER e ARMSTRONG, 2004). 

O estilo de vida de uma pessoa se relaciona diretamente com suas atividades (trabalho, 

compromissos sociais, hobbies, esportes praticados), interesses e opiniões. 

Por fim, a personalidade das pessoas também servirá como influenciador do ato de 

compra. Personalidade é o conjunto de características psicológicas interiores que servem, 
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concomitantemente, para determinar e refletir como um indivíduo responderá aos fatos que se 

sucedem no ambiente em que está inserido. 

A tomada de decisão do consumidor é influenciada e moldada por muitos fatores e 

determinantes, que se encaixam nestas três categorias: (1) diferenças individuais, (2) 

influencias ambientais; e (3) processos psicológicos (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 

1999). 

Ainda segundo Engel, Blackwell e Miniard (1999), tratando-se de diferenças 

individuais, cinco categorias afetarão o comportamento: (1) recursos do consumidor; (2) 

conhecimento; (3) atitudes; (4) motivação; e (5) personalidade, valores e estilo de vida. 

Ao citarem recursos do consumidor, são três os quesitos analisados pelos autores: 

tempo, dinheiro e capacidade de recepção e processamento de informação. Tais recursos 

devem ser estimados pelas organizações, para uma correta colocação do produto/serviço no 

mercado. 

Quanto ao conhecimento do consumidor, entende-se como toda a informação 

armazenada na memoria do mesmo, abrangendo vasta gama, como disponibilidade e as 

características de produtos e serviços; onde e quando comprar; e como usar os produtos. A 

propaganda e marketing da organização entram neste ponto: uma das metas das mesmas é 

proporcionar o conhecimento e a informação relevantes que, frequentemente, são necessários 

para a tomada de decisão, particularmente sob a solução de problema ampliada. 

O consumidor também poderá realizar uma avaliação geral de uma alternativa, 

podendo esta ser positiva ou negativa. A isto, denomina-se Atitudes de Compra. Uma vez 

formadas, as atitudes representam um papel diretivo na escolha futura e são difíceis de mudar, 

apesar de que mudança de atitude é uma meta comum de marketing. 

A motivação é outro ponto que deve ser observado, pois é ela o elemento-chave do 

processo de tomada de decisão, influenciando todas as etapas do mesmo.  

Finalmente, segundo Engel, Blackwell e Miniard (1999), a tomada de decisão será 

afetada pela personalidade, valores e estilo de vida do consumidor. A pesquisa psicográfica 

com o consumidor irá evidenciar traços, valores, crenças e padrões de comportamento 

individuais preferidos que caracterizem um segmento de mercado, e o produto/serviço 

ofertado deverá ser suficientemente satisfatório para que vá ao encontro do que o segmento de 

mercado pretendido pela empresa fidelize-se. 

Compilando-se os dados referentes ao perfil do consumidor de uma indústria, o 

marketing será a ferramenta responsável por formular estratégias que auxiliarão na 
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participação mercadológica, posicionando a empresa corretamente, e dando subsídios ao 

consumidor para a tomada de decisão (BARCELLOS, 2007). 

A percepção tida por um consumidor sobre um determinado produto ou serviço, por 

exemplo, será crucial para definir seus hábitos de consumo. A percepção nada mais é do que a 

compilação de informações recebidas pelos cinco sentidos humanos, que serão organizadas e 

formarão a visão do ser sobre o mundo. Por ser baseada em desejos, necessidades e crenças 

pessoais, a percepção variará de uma pessoa para outra, ainda que o estímulo recebido seja o 

mesmo por ambos (SCHIFFMAN e KANUK, 1997). 

A percepção da qualidade, por fim, de um determinado produto ou serviço, se baseará 

em uma variedade de sinais e fatores apresentados pelos mesmos. Tais sinais poderão estar 

associados a características físicas do produto (tamanho, aroma, sabor), características essas 

intrínsecas, ou serem externas ao produto, sendo assim extrínsecas, como o preço, a 

embalagem, e a imagem passada pela marca/empresa em questão. (SCHIFFMAN e KANUK, 

1997). 

 

5.7. PERCEPÇÃO DE VALOR PARA CONSUMIDORES DE CARNE BOVINA 

 

Os consumidores tendem a avaliar a qualidade da carne com base na maciez, 

suculência, sabor e aroma (JORGE, 2001). Entretanto, de todas as características 

organolépticas que agregam qualidade a carne, a maciez é provavelmente a mais importante. 

Também a aceitabilidade da carne após a compra é determinada, quase que exclusivamente, 

pela satisfação derivada do consumo (JEREMIAH; TONG; GIBJON, 1991). É através da 

observação de cor, nervos e quantidade de gordura presente no corte, que o consumidor irá 

decidir se o produto é mais macio e suculento. 

Por ser de caráter subjetivo e genérico, o termo qualidade tem sido bastante discutido 

nos meios empresariais. Hoje, observa-se que já passa a fazer parte da prática de produtores e 

frigoríficos cuidados com a sanidade e o bem estar animal, cuidados estes que antes eram 

negligenciados. Animais que são conduzidos do meio rural aos frigoríficos sem os devidos 

cuidados,  apresentam respostas fisiológicas naturais, como carne mais rígida, devido ao 

estresse, bem como hematomas e escurecimentos em certas regiões do boi, se comparados 

com animais tratados adequadamente (BEM-ESTAR..., 2005). 
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Ao se falar de qualidade da carne bovina, pela percepção do consumidor, Lazzarini et 

al. (1996) apresentam os atributos de qualidade valorizados pelo consumidor de carne bovina. 

São eles: 

 Nutrição: Teor de nutrientes presente na carne; 

 Conveniência: Apresentação do produto de forma a possibilitar rápida 

utilização pelo consumidor 

 Aparência: Percebida no momento da compra, na própria gôndola, por meio da 

análise da cor, firmeza da gordura e do músculo e marmorização (quantidade 

de gordura entre as fibras da carne) da carne; 

 Palatabilidade: Qualidade percebida através da degustação, sendo representada 

pela maciez, sabor e suculência da carne; 

 Saúde: Percepção de que a carne vermelha não é uma vilã, ainda mais no 

Brasil, onde o alimento bovino é basicamente o pasto; 

 Segurança Alimentar: Qualidade associada à ausência de doenças, de micro-

organismos patogênicos e resíduos prejudiciais à saúde. 

Para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 1999), do ponto de 

vista do consumidor, carne de “ótima qualidade”, premium, é aquela visualmente atrativa, de 

gosto agradável, com elevador teor de proteínas, baixa densidade calórica, livre de eventuais 

microorganismos transmissores de doenças e com presença de poucos organismos 

deterioradores.  

Estudos realizados pelo Datamonitor (2006 apud MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2007), previram tendências de 

consumo e comportamentais que devem (ou deveriam) orientar o desenvolvimento, melhoria 

e adaptação dos produtos alimentares: 

 Conveniência: Com cada vez menos tempo para preparar refeições, adaptações 

deverão ser feitar nos cortes e tamanhos de embalagem, bem como a produção 

de produtos prontos/semiprontos e alguma forma de orientação para um rápido 

preparo de pratos. 

 Preocupação com a saúde: Produtores deverão destacar atributos positivos da 

carne bovina, como o alto teor proteico, o valor nutricional da proteína animal 

e questões relacionadas à rastreabilidade e sanidade do rebanho; produtos com 

cada vez menos gordura e manutenção das qualidades organolépticas deverão 

ser desenvolvidos; 
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 Aspectos ligados à idade e ciclo de vida: Surgimento de novos segmentos de 

mercado, ou aumento de fatias menos expressivas, ambos os casos com 

necessidades específicas de consumo; 

 Aspectos ligados à renda do consumidor: Necessidade de maior 

“democratização” do consumo de produtos premium. 

 Aspectos ligados ao individualismo do comprador: Demanda por porções 

menores ou individuais de cada produto. 

Ao tratar-se de valor para o consumidor de carne bovina, há certa convergência de 

resultados que ressaltam o atributo cor como o mais importante. Segundo a 

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

aspecto no momento da compra, em função do apelo visual. 

Entretanto, Barcellos (2002), em seu estudo sobre o perfil do consumidor de carne 

bovina em Porto Alegre, identificou a maciez como a característica preferida, com 24,4% dos 

entrevistados, seguidos de perto pela cor, com 20%. 

Conclui-se que a cor é o atributo mais valorizado no momento da compra, enquanto a 

maciez, o mais valorizado no momento do consumo, ato subsequente. Diversos autores 

destacam este fato (MORGEN ET al, 1991; GRUNET, 1997; BARCELLOS, 2002; 

MANTESE, 2004).  

Esta seção encerra o referencial teórico. Apresentar-se-á, nas sessões subsequentes, 

procedimentos metodológicos e a descrição e a análise dos resultados, a qual foi feita com 

base nas bibliografias apresentadas até o momento. O referencial relativo à cadeia de 

produção de carne bovina foi utilizado para análise dos relatos colhidos na indústria. Da 

mesma forma, os referenciais concernentes a valor percebido e perfil do consumidor foram 

utilizados para análise das pesquisas com consumidores.  

 

 

6. MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

Sem o emprego de métodos concisos e pertinentes à pesquisa e investigação científica, 

tudo será uma mera especulação sem qualquer fundamento (FACHIN, 2006). Portanto, torna-

se necessário a coordenação das diversas etapas de pesquisa através de procedimentos 

metodológicos congruentes com a problemática e os objetivos em questão. Através da 

investigação, obter-se-ão dados que servirão de subsídios para que o pesquisador tire suas 
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próprias conclusões e compile as informações em dados úteis para quaisquer que sejam os 

interessados em analisa-los. 

Fato é que se pode entender a motivação e o comportamento do consumidor através da 

pesquisa. 

“Muito antes do início do marketing moderno, empresários empreendedores usavam 

varias maneiras para discernir o que seus compradores queriam. A maioria dirigia 

pequenas empresas e conhecia seus clientes intimamente, até o ponto de projetar ou 

oferecer um produto personalizado. Eles demonstraram que motivação e 

comportamento podem ser entendidos  com precisão suficiente para reduzir, 

consideravelmente, o risco de fracasso do marketing. A metodologia de pesquisa de 

hoje, usada adequadamente, diminui este risco ainda mais. Portanto, a ignorância 

não é desculpa.” (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 1999). 

 

 

6.1. NATUREZA DA PESQUISA 

 

Assim, inicialmente, oi realizada uma pesquisa exploratório-qualitativa através da 

elaboração de um roteiro semiestruturado e entrevista em profundidade com o diretor de um 

frigorífico gaúcho exportador, visando familiarizar o problema e torná-lo explícito, da mesma 

forma que visa interpretar a realidade e conhece-la, sem nela interferir ou modificá-la 

(CHURCHILL, 1987). Quanto ao uso da pesquisa qualitativa,  

 

“por razões de conveniência, a maior parte dos dados é convertida em texto escrito 

(ou digitado). A análise daquilo que muitas vezes é uma grande quantidade de 

material reflete duas características. Em primeiro lugar, os dados são volumosos e é 

necessário adotar métodos para lidar com isso de forma prática e coerente. Em 

segundo, os dados devem ser interpretados” (GIBBS, 2009, p. 24).  

 

 

Logo a seguir, também de forma exploratória e qualitativa, foram realizadas visitas à 

linha de produção e às mangueiras onde os bois aguardavam o abate, de forma a entender 

melhor o ciclo produtivo industrial, o qual se propõe analisar. 

Muitas das pesquisas de marketing realizadas são de caráter conclusivo descritivo 

(PERIN et al., 2000). Segundo Malhotra (2001), a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno, mas não tem o compromisso de, de 

fato, explicar e resolver os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

Normalmente, define-se um grau de amostragem a ser atingido. O formato básico de trabalho 

é a survey. 
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Desta forma, na última etapa, foi realizada uma pesquisa descritiva, de caráter 

quantitativo, visando-se a obter o perfil do consumidor de carne bovina premium no 

município de Porto Alegre. Para tanto, foi realizada uma survey, visto que se utiliza este 

método quando se deseja avaliar o comportamento de uma população através de uma parcela 

representativa desta.  

 

 

6.2. FASE QUALITATIVA 

 

Pesquisa em fontes de dados secundários 

 

Nesta primeira etapa qualitativa, foram buscadas informações em outros trabalhos e 

publicações realizados sobre a produção e o consumo de carne bovina. A pesquisa foi feita em 

busca de eventuais publicações e trabalhos científicos na área, bem como artigos e informes 

relacionados ao assunto. Da mesma forma analisou-se dados publicados por instituições 

reguladores e fiscalizadoras da atividade, além do referencial teórico necessário para o 

embasamento da pesquisa. 

 

Entrevista em profundidade com diretor de empresa atuante no setor 

 

Nesta etapa foi realizada uma (1) entrevista em profundidade envolvendo diretor de 

uma grande empresa frigorífica originária e atuante no mercado gaúcho. 

 O roteiro da entrevista realizada era semiestruturado, qualitativo, e composto 2 

grandes blocos de questões pertinentes ao tema carne bovina, bem como a origem, evolução e 

estruturação, e atual conjuntura e atuação do frigorífico a nível local, nacional e mundial, 

visto que o mesmo exporta para mais de 60 países. Os elementos submetidos para pesquisa 

foram definidos a partir de uma amostra não probabilística. A amostra foi definida por 

conveniência e julgamento, visto que, para este tipo especifico de pesquisa, os elementos da 

amostra são escolhidos em função da possibilidade de contribuição e agregação de valor ao 

trabalho, visto que se deveria entrevistar uma pessoa com amplo conhecimento sobre o 

mercado e todas as variáveis envolvidas com o mesmo. Pode-se consultar o roteiro referente a 

esta entrevista no ANEXO A. 
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Foi analisada, conjuntamente com o entrevistado, a produção de carne bovina 

premium, investigando forças, fraquezas, ameaças e oportunidades para este tipo de produto e 

para a indústria como um todo. 

 

 

Construção do Instrumento de Coleta 

 

 

O instrumento de coleta aplicado na fase quantitativa de pesquisa foi formulado 

cruzando dados obtidos a partir de informações advindas de dados secundários bem como da 

análise de informações fornecidas na entrevista em profundidade realizada com o diretor da 

empresa frigorífica. 

 A primeira versão do instrumento de coleta de dados para a utilização junto a 

consumidores de carne foi formulada a partir do referencial de trabalhos anteriores, e testado 

com 6 (seis) pessoas de ambos os sexos, de amostra heterogênea, com o objetivo de subsidiar 

eventual necessidade de aperfeiçoamento do mesmo. Foram realizadas as adequações 

necessárias, e após novo teste, foi formatada por fim a versão definitiva. Pode-se consultar a 

versão final no ANEXO B. 

 

 

6.3. FASE QUANTITATIVA 

 

A partir da definição e aprovação do instrumento de coleta de dados a ser utilizado, 

definiu-se a amostra, os locais de coleta e forma de abordagem, bem como a preparação da 

equipe de pesquisadores, a coleta propriamente dita, a conferencia dos instrumentos de coleta 

utilizados, e por fim, a análise dos dados obtidos. 

 

Definição da Área e da Amostra 

 

A pesquisa foi delineada de forma a abranger uma representativa amostra do espectro 

de compradores e consumidores de carne bovina premium no município de Porto Alegre. Os 

pesquisadores abrangeram seis (6) estabelecimentos varejistas que comercializavam o 

produto, entre super e hipermercados e casas de carnes, e dois (2) locais de concentração 
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populacional, os parques onde foram realizadas as entrevistas. A amostra aplicada na pesquisa 

totalizou trezentos e cinquenta e cinco (355) casos, sendo todos considerados válidos. 

Os locais escolhidos para abordagem aos entrevistados foram os Zaffaris Menino Deus 

e Higienópolis, as imediações dos Bourbons Country e Ipiranga, as casas de carne Moacir e 

Angus da Gruta, estes primeiros locais por comercializarem carne bovina de qualidade alta e 

possuírem publico de caráter heterogêneo de consumo, e os parques Moinhos de Vento e 

Farroupilha, por apresentarem publico variado em termos de sexo, escolaridade e renda. O 

questionário foi aplicado pessoalmente por três (3) entrevistadores previamente treinados. As 

questões foram formuladas a partir de uma pesquisa realizada, ainda em 2013, com 

consumidor de alimentos eco-inovadores e orgânicos, em Porto Alegre.  

 

Preparação da Equipe 

 

 Os entrevistadores foram selecionados a partir do cadastro do Centro de Estudos em 

Administração (CEPA) da UFRGS e receberam treinamento pelo pesquisador. Segundo 

Malhotra (2008), a capacitação do entrevistador é de fundamental importância, pois garante 

que todos os entrevistadores estão nivelados em relação ao conhecimento e aplicabilidade do 

questionário. O treinamento baseou-se na leitura e interpretação do questionário, do 

pesquisador em conjunto com os entrevistadores, e saneamento de quaisquer eventuais 

dúvidas. Os entrevistadores receberam crachá de identificação, uniforme, cartões para as 

questões de concordância/discordância com escala de sete pontos, os endereços dos locais 

onde aplicariam as entrevistas, e os instrumentos de coleta propriamente ditos e necessários. 

Uma tabela em MS Excel foi encaminhada para cada entrevistador, para que completassem o 

banco de dados para posterior análise técnica. 

 

Técnicas de Coleta de dados 

 

 Para a fase de coleta de dados propriamente dita, os entrevistadores foram instruídos a 

permanecerem na saída dos estabelecimentos previamente definidos para abordagem, e 

receberam instruções de como aplicar o questionário, devendo segui-las passo a passo. A 

pesquisa foi realizada durante uma semana, entre quarta-feira e domingo, no mês de 

Novembro, no período da manha e da tarde.  
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Técnicas de Análise de Dados 

 

 Após a finalização e recebimento dos bancos de dados por parte de cada um dos três 

(3) entrevistadores, as respostas digitadas em planilha eletrônica em MS Excel foram 

analisadas, de modo a se elaborar gráficos e tabelas e calcular médias referentes aos diversos 

atributos da carne bovina e do perfil do consumidor.  

 As demais análises estatísticas foram possibilitadas através da utilização do software  

SPSS.  

 As análises descritivas univariadas foram feitas pelo software SSPS para encontro do 

valor médio indicado, frequências de resposta em cada item, porcentagem em relação ao todo 

de respondentes e porcentagem cumulativa, no caso de respostas tão somente numéricas. 

 Na questão de numero 2 (dois) e 10 (dez) utilizou-se uma análise Anova, que permite 

realizar afirmações sobre as médias das populações, verificando se existe uma diferença 

significativa entre as médias de duas respostas. Em suma, utiliza-se tal análise para definir se 

as diferenças amostrais observadas são reais (causadas por significativas diferenças nas 

populações observadas) ou tão somente casuais (decorrente de mera variabilidade amostral). 

Para definir-se se as escalas apresentavam boa validade interna, analisou-se o Alfa de 

Cronbach de ambas. 

A seguir, são apresentados e analisados os dados obtidos no trabalho. 
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7. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Em continuação, os dados obtidos em pesquisa são apresentados e analisados. 

 

7.1.PERFIL DOS CONSUMIDORES ENTREVISTADOS 

 

Atendendo ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, apresenta-se o perfil e 

hábitos de consumo dos consumidores de carne bovina entrevistados. Estes foram 

estratificados conforme seu sexo, faixa etária, grau de escolaridade, renda, estado civil e 

cidade onde reside. 

Percebe-se que, comparando-se a outros trabalhos, os resultados assemelham-se 

aqueles que apresentam dominância do sexo feminino frente ao masculino (SAAB, 1999; 

JORGE, 2001; SOUKI et al, 2003; NASCIMENTO, 2006; RODRIGUES, 2009; VELHO et 

al, 2009), e diferenciam dos que apresentaram equilíbrio (BARCELLOS, 2002; BRISOLA e 

CASTRO, 2005; VENDRAME, 2009) ou predominância masculina no ponto ou próximo aos 

pontos de venda (BRANDAO, 2009; RIES, 2010). 

Tabela1 - Estratificação dos consumidores entrevistados, por gênero 

Sexo      Frequência % 

Feminino 221 62 

Masculino 134 38 

Total 355 100 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Dentre os 355 entrevistados, 221, ou 62%, eram do sexo feminino, enquanto apenas 

134, ou 38%, representavam o sexo masculino. Isto evidencia não só a maior presença 

feminina no ponto de venda e, portanto, tomada de decisão de compra para o dia-a-dia, como 

também pode evidenciar uma possível ascensão financeira feminina, garantindo maior poder 

de compra. 

Essa diferença entre a presença dos sexos é possivelmente mercadológica. Barcellos 

(2002) identificou, também na cidade de Porto Alegre (RS), que o processo de compra de 

carne para churrasco é considerado especial e requer conhecimento sobre o assunto, ficando 

mais a cargo do sexo masculino essa responsabilidade, comportamento que não se identifica 
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em relação a compra de carne para o dia a dia. Também Saab (1999) contribuiu para esta 

situação, quando identificou uma maior incidência de homens comprando carne nos açougues, 

aos sábados. Como a pesquisa foi realizada em três dias de semana e apenas dois no final de 

semana, isto pode ter influenciado o fato de haverem mais mulheres comprando do que 

homens. 

Em relação à faixa etária, somou-se e subdividiu-se as idades entre 4 faixa etárias: (1) 

menos de 20 anos; (2) entre 21 e 40 anos; (3) entre 41 e 60 anos; (4) mais de 60 anos. 

Tabela2– Estratificação dos consumidores, por faixa etária 

Idade Frequência % 

< 20 14 4% 

20-40 181 51% 

41-60 131 37% 

61-80 29 8% 

Total 355 100% 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Observa-se que o maior percentual de consumidores enquadra-se na faixa dos 20 aos 

40 anos (51%), seguido pela faixa entre os 41 e 60 (39%). 

Analisando-se a tabela da figura acima, pode-se dizer que são os mais maduros que 

compram carne bovina, em especial premium. Tais pessoas encontram-se em plena idade 

laboral. As faixas externas, por sua pouca representatividade, são insignificantes.  

Trabalhos de pesquisa sobre carne bovina também tendem a sofrer concentração de 

compradores nas faixas medianas, entre 20 e 60 anos. (SAAB, 1999; BRISOLA e CASTRO, 

2005; BARCELLOS, 2002; VENDRAME, 2009). 

Os percentuais de maiores de 60 anos apresentado, quando se compara com os outros 

materiais, os primeiros são menores do que os demais, já que nestes trabalhos (JORGE 

(2001); NASCIMENTO, (2006) e PORTO, KOHLS e RIGATTO (2006), as respectivas 

porcentagens são de 21%, 19,6% e 14%. 

Em relação à escolaridade, foi solicitado aos consumidores o enquadramento entre 

uma das quatro categorias, são elas: ensino fundamental, ensino médio, graduação ou pós-

graduação. 



47 

 

 

Segundo os dados apresentados, a maioria dos compradores são graduados (46,5%), 

seguidos de perto por aqueles que só têm Ensino Médio (41,3%).  

Tabela 3– Escolaridade dos entrevistados 

Escolaridade Frequência % 

Ensino Fundamental 13 3,7 

Ensino Médio 147 41,3 

Graduação 165 46,5 

Pós-graduação 30 8,5 

Total 355 100 
Fonte: dados da pesquisa 

Com relação ao numero de pessoas que moram na casa, incluindo o entrevistado, a 

pesquisa revelou que o maior número de compradores mora com mais duas pessoas, 

totalizando três, com 34,6% de ocorrências. Em segundo lugar, o entrevistado mora com mais 

uma pessoa somente, com 26,5% de casos. Também nesta ordem verificou-se ocorrência no 

trabalho de Barcellos (2002).  

Tabela 4– Estratificação por número de residentes 

  Frequência % 

  

1 24 6,8 

2 94 26,5 

3 123 34,6 

4 76 21,4 

5 26 7,3 

6 10 2,8 

7 1 0,3 

8 1 0,3 

Total 355 100 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Em relação aos rendimentos dos consumidores, eles poderiam se encaixar entre nove 

faixas de renda, sendo que a nona significaria sem rendimentos. Os que possuíam renda entre 

R$ 6.780 e R$ 13.560 foram maioria (31,3%) seguidos por consumidores com rendas 

familiares brutas entre R$ 3.390 e R$ 6.780 (31%), o que demonstra um público com bom 

poder aquisitivo e potencial para compra de carne bovina premium. Apenas um entrevistado 

recusou-se a responder a questão (0,03%). Nenhum entrevistado apresentou renda menor do 

que R$ 339,00.  
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Tabela 5 – Estratificação por faixa de renda do entrevistado 

Faixa de 

Renda 
Frequência % 

R$ 339 - R$ 

678 
2 0,6 

R$ 678 - R$ 

1356 
6 1,7 

R$ 1356 - R$ 

2034 
34 9,6 

R$ 2034 - R$ 

3390 
57 16,1 

R$ 3390 - R$ 

6780 
110 31 

R$ 6780 - R$ 

13560 
111 31,3 

> R$ 13560 34 9,6 

Total 354 99,7 

Fonte: dados da pesquisa 

 Referente ao estado civil do entrevistado pode-se verificar maior predominância de 

pessoas casadas e morando com os filhos (36,1%) em primeiro lugar, e solteiras (35,5%) em 

segundo lugar.  

Tabela 6: Estado Civil do entrevistado 

  Frequência % 

Solteiro 126 35,5 

Casado, morando sem 

filhos 
78 22 

Casado, morando com 

filhos 
128 36,1 

Viúvo 13 3,7 

Divorciado 10 2,8 

Total 355 100 

Fonte: dados de pesquisa 

 Quando questionados sobre a cidade de residência, descobriu-se que a grande maioria 

( 91%) é de Porto Alegre, ou seja, 333 dos 355 entrevistados.  
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7.2. HÁBITOS DE COMPRA E DE CONSUMO DOS ENTREVISTADOS 

 

Com relação aos hábitos de consumo de carne bovina premium, após a pergunta filtro, 

perguntou-se a frequência de consumo na semana, possibilitando uma resposta aberta por 

parte dos entrevistados. Verificou-se que 25,1%, ou 89 dos 355 entrevistados, consumiam 

carne bovina premium todos os sete dias da semana. Em segundo lugar, vinham os que 

consumiam em três dos sete dias da semana. Importante salientar que 84% foi a 

representatividade dentre os que consumiam três ou mais vezes por semana o produto bovino 

premium. 

Também em trabalho realizado por outra autora (BARCELLOS, 2002), verificou-se 

ocorrência semelhante, com 83,5% dos entrevistados na época consumindo carne bovina três 

ou mais vezes na semana. 

Tabela 6 – Frequência de consumo semanal 

Nro de dias na semana Frequência % 

  

1 27 7,6 

2 32 9 

3 83 23,4 

4 54 15,2 

5 52 14,6 

6 18 5,1 

7 89 25,1 

Total 355 100 
Fonte: dados da pesquisa 

Em seguida, com o intuito de verificar os atributos mais valorizados pelo consumidor, 

e o ponto de vista do mesmo sobre o que caracteriza uma carne bovina premium, apresentou-

se uma tabela com treze possíveis itens, para que fossem avaliados em uma escala de sete 

pontos, sento que 1 significaria discordar totalmente, e 7, concordar totalmente com o fato de 

o atributo ser definidor. As maiores médias verificadas nesta questão elegeram a maciez como 

quesito preferencial para definir-se um corte bovino como premium, com média de 6,7 dentre 

7, seguido por perto pelo quesito “aparência”, que figurou com média 6,69. Ambas as opções 

foram testadas com o teste Anova para verificar se eram estatisticamente diferentes das 

demais, e o teste confirmou que são, se comparadas individualmente com as outras opções. A 

opção vista pelo consumidor como menos definidora de o quão premium é o corte bovino foi  
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a marca, em último lugar, com média 5,83 de 7, seguida da embalagem na bandeja, com 5,90 

de 7. 

Fato é que, no ponto de venda, o quesito aparência terá um destaque muito maior se 

comparado a maciez, visto que a segunda só poderá ser verificada após o preparo do corte, na 

ocasião do consumo, e ainda assim, poderá sofrer influencias do modo de preparo por parte do 

consumidor. Entretanto, é necessário sublinhar a importância de ambos os quesitos. O preço 

da carne ficou em um patamar intermediário, se comparado com os outros quesitos, em quinto 

das treze possibilidades. Também em trabalhos realizados por outros autores, foi de 

importância apenas mediana o atributo (JORGE, 2001; RODRIGUES, 2009). Segundo Porto. 

Kohls e Rigatto (2006) e Saab (1999), em função da ocasião de consumo da carne bovina, o 

preço pode ser considerado secundário em relação aos demais atributos desejados e 

definidores, estando o consumidor disposto a pagar um pouco mais em função de 

determinadas situações. 

Em seu trabalho, Ries (2010) constatou que o sabor, a maciez e a aparência da carne 

são os atributos mais importantes para uma maior frequência de compra por parte dos 

consumidores, com 97,62%, 96,03% e 94,44% de citações. Em último lugar, configurou o 

preço da carne. 

 
Tabela 7 – Critérios-chave para definição de carne bovina premium 

Critérios de caracterização carne bovina 

premium 
Pouco Importante (1 - 3) Muito Importante (5 - 7) 

Frequência % Frequência % 
Aparência (padronização, limpeza, coloração) 2 0,60 350 98,7 

Maciez 2 0,6 347 97,7 

Sabor e Suculência 2 0,6 345 97,2 
Selo de Inspeção Veterinária (S.I.F, CISPOA, 

etc.) 
4 1,2 340 95,8 

Preço diferenciado (mais elevado) 2 0,6 342 96,4 

Informações nutricionais na embalagem 5 1,5 331 93,2 

Informações sobre o modo de preparo 15 4,2 306 86,2 

Rastreabilidade (Informações sobre produção e 

processamento) 
6 1,8 328 92,4 

Embalagem a vácuo 9 2,7 323 91,0 

Embalagem na bandeja 17 4,8 309 87,0 

Origem da carne (Ex: país, Estado) 5 1,5 321 90,4 
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Certificação da raça (ex: Angus, Hereford, etc.) 23 6,5 314 88,5 

Marca (Zaffari, Best Beef, Friboi, Seara) 37 10,4 297 83,7 

Fonte: dados da pesquisa 

Obs: Para confecção desta tabela não foram consideradas as frequências referentes ao ponto 4. 

 

 Destaca-se a relativa baixa importância dada para a certificação da raça observada, 

demonstrando desconhecimento do consumidor pelo fato de que este atributo pode ter ligação 

direta com um padrão de maciez e qualidade mais elevadas da carne, já que raças como 

Angus e Hereford, maioria criada nos campos gaúchos, por serem de origem britânica, 

possuem maior acúmulo de gordura intramuscular (marmoreio), garantindo calor ao corpo do 

animal nos períodos mais frios do ano, para os quais são adaptados. Fato é que tais 

classificações específicas passam por rigorosos critérios de observações técnicas, sendo seus 

processos de certificação inclusive certificados por auditorias internacionais (por exemplo, o 

Programa Carne Angus Certificada tem reconhecimento internacional de qualidade 

denominado Certificado de Acreditação AUS-QUAL concedido pela Aus-Meat desde 2007, 

empresa australiana líder mundial em processo de padronização de frigoríficos). 

 A próxima pergunta realizada versava sobre quem é o principal responsável pela 

compra de carne bovina premium na casa do entrevistado. Setenta e cinco por cento da 

amostra, correspondendo a 269 entrevistados, eram os próprios responsáveis pela compra.  

Tabela 8 – Principal responsável pela compra de carne bovina premium 

 Principal responsável pela 

compra 
Frequência % 

Você 269 75,8 

seu (sua) parceiro (a) 44 12,4 

seu pai 13 3,7 

sua mãe 22 6,2 

seu(sua) irmão (a) 1 0,3 

Outro 6 1,6 

Total 355 100 
Fonte: dados da pesquisa 

 Em segundo lugar, o(a) parceiro(a) aparece como principal responsável pela compra, 

com 12,4% das respostas.  

 A seguir, os respondentes foram questionados sobre qual ocasião preferem consumir 

carne bovina premium. A maioria dos respondentes (48,5%) costuma consumir tal produto no 
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dia-a-dia, sem qualquer necessidade de ocasiões especiais para tal. Em segundo lugar, 

seguindo a tradição verificada no Rio Grande do Sul, faz-se churrasco nos finais de semana. A 

carne bovina premium não foi considerada como adequada para eventuais almoços ou jantas 

especiais, figurando apenas com 7,9% de parcela nas respostas. Percebe-se, assim, que pode 

haver espaço para desenvolvimento da culinária gourmet a partir de carne bovina premium. 

Tabela 9 – Melhor ocasião para consumo de carne bovina premium. 

Melhor ocasião para consumo  Frequência % 

No dia a dia 172 48,5 

Finais de  Semana 83 23,4 

Quando se faz churrasco 70 19,7 

Almoço ou janta especiais 28 7,9 

Outro 2 0,6 

Total 355 100 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A seguir foram investigados os cortes bovinos premium mais comprados, em uma 

questão de múltipla escolha. Em primeiro lugar, destaca-se a maminha, com 64% de 

preferência, seguida pelo corte de alcatra, com 61%, de vazio, com 60% de menções, e a 

Picanha, com 57%. Destaca-se ainda a costela/assado de tira, um dos cortes de carne 

preferidos pelos gaúchos. Filé mignon e entrecot foram menos citados (34% e 29%, 

respectivamente). O corte menos comprado é o T-Bone, também conhecido como chuleta ou 

bisteca, corte com um osso em forma de “T”, com carne do filé mignon de um lado, e 

contrafilé do outro. Não é muito tradicional ou encontrado nos pontos de venda gaúchos com 

muita frequência.  

Tabela 10 – Cortes bovinos premium normalmente comprados 

Corte de Carne Bovina premium 

normalmente comprado Frequência % 

Maminha 226 63,6 

Alcatra 217 61,1 

Vazio ou Fraldinha 212 59,7 

Picanha 204 57,4 

Costela/Assado de tira 187 52,6 

File Mignon 120 33,8 

Entrecot 103 29 

T-Bone 15 4,2 

Outro 5 1,4 

Fonte: dado da pesquisa 
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 A questão de número seis é de natureza aberta, e visava saber do entrevistado qual a 

marca de carne bovina ele considerava premium. A grande maioria dos respondentes citou 

Friboi, com 45,1% de menções. O esforço de marketing realizado pela empresa JBS nos 

últimos meses, esforço antes nunca visto no ramo, com propagandas em rede nacional e 

contratação de atores globais, certamente influenciou para que a marca estivesse mais 

presente na memoria dos consumidores de carne bovina. 

 Em segundo lugar, destaca-se a marca própria da rede Zaffari, com 17% de citações, a 

marca Angus, com 9,6%, e Best Beef, com 4,5%. 52 entrevistados não souberam responder, 

parcela significativa, que é reflexo da falta de investimento em marketing das empresas 

frigoríficas. 

Tabela 11 – Marcas premium 

Marcas Frequência Porcentagem 

Friboi 160 45,1 

Zaffari 60 17 

não lembra 52 14,6 

Angus 34 9,6 

Best Beef 16 4,5 

Seara 13 3,7 

Casa do Moacir 10 2,8 

Bassi 1 0,3 

Cazon 1 0,3 

Comabem 1 0,3 

Perdigão 1 0,3 

Pul 1 0,3 

Raither 1 0,3 

Rissul 1 0,3 

Total 355 100 

   
Fonte: dados da pesquisa 
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Figura 4 – Visualização das marcas mais lembradas 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Segundo Barcellos (2002), “A compra de carne para churrasco apresenta um padrão 

diferente da compra de carne para o dia a dia.” De fato, conforme comenta a autora em seu 

trabalho, se o consumidor for comprar carne somente para o dia a dia, é mais provável que o 

mesmo escolha ir a um super/hipermercado, visto que não necessita de atendimento 

personalizado para tanto, enquanto que, caso deseje carne para churrasco, o mesmo 

possivelmente irá preferir locais com atendimento mais personalizado, onde os funcionários 

tenham conhecimento mais especializado em carne bovina, como açougues ou casas de carne.  

Entre os entrevistados, verificou-se ampla maioria com preferencia para compra em 

super/hipermercados, com 74%. No caso da rede Zaffari, a mais citada entre os entrevistados, 

por possuírem um açougue próprio, é possível atender tanto o cliente que procura carne para o 

dia a dia, quanto aquele que necessita de maiores informações sobre as carnes de churrasco 

Tabela 12 – Locais de compra de carne bovina premium 

Local de Compra Frequência % 

super/hipermercado 262 73,8 

açougue 59 16,6 

casa de carnes/boutique 20 5,6 

minimercado 14 3,8 

Total 355 100 

Fonte: dados da pesquisa 
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 Ao analisar-se a frequência de compra de carne bovina premium, constatou-se que a 

maioria dos entrevistados, com 54,9%, realizam as comprar de uma a duas vezes por semana, 

ou seja, apesar de verificado acima que o consumo da grande maioria dos entrevistados se dá 

em pelo menos três até sete dias na semana, os mesmos tendem a comprar porções maiores e 

estocar em suas geladeiras,  visto que não compram na mesma frequência que comem. 

Tabela 13 - Frequência de compra de carne bovina premium 

Frequência de compra Frequência % 

Diariamente 29 8,2 

5-6 vezes na semana 26 7,3 

3-4 vezes na semana 68 19,2 

1-2 vezes na semana 195 54,9 

A cada 15 dias 23 6,5 

1 vez por mês 14 3,9 

Total 355 100 

Fonte: dados da pesquisa 

  

 Quando questionados sobre se satisfeitos com sua atual frequência de compra de carne 

bovina, 87,6% dos entrevistados se disseram satisfeitos. Os demais gostariam de comprar 

mais vezes. 

Tabela 14 – Satisfação com atual frequência de compras de carne premium 

Satisfação com atual 

frequência de compras 
Frequência % 

Sim 311 87,6 

Não 45 12,4 

Total 355 100 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 Na próxima etapa, disponibilizou-se uma tabela com dez distintas informações, com o 

intuito de saber quais daquelas fariam o consumidor comprar e consumir mais carne bovina 

premium. Conforme verificado nos atributos definidores de um produto premium, o item mais 

citado foi exatamente o desejo de se obter garantia de maciez, com média 6,46 de 7, ou seja, 

caso pudesse ser garantido isto no ponto de venda, os consumidores aumentariam o volume 

de compra. Uma estratégia que as empresas poderiam adotar é aumentar ações de degustação 

no ponto de venda, com o intuito de apresentar o produto ao cliente, e para que o mesmo 

pudesse visualizar o estado do produto após o preparo. Além disso, o programa de raças 
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britânicas do RS poderia explorar melhor este atributo, que está ligado à genética dos animais 

participantes dos programas. 

 Através do teste Anova, concluiu-se que este item é estatisticamente significativo, se 

comparado com os demais, ou seja, é realmente mais importante que os demais. O segundo 

item mais citado pelos entrevistados seria o preço mais acessível, como potencial maneira de 

aumentar a quantidade de carne bovina premium comprada, com média 6,23 e diferença 

estatística dos demais itens., sendo significativo. Aqui, no entanto, deve-se destacar que a 

tendência de mercado é exatamente o inverno, ou seja, quanto mais premium o produto, maior 

será o seu preço. 

 O item com menor media citado entre os dez foi a presença de embalagens maiores, 

com 4,09 de 7. 

 

Tabela 15 – Critérios considerados para aumento do volume atualmente comprado 

Critérios influenciadores 

para aumento do volume 

comprado 

Pouco Importante (1-3) Muito importante (5-7) 

frequência % frequência % 

Garantia de Maciez 2 0,6 342 96,3 

Melhor aparência 3 0,9 337 94,9 

Preço mais Acessível 4 1,1 336 94,6 

Maiores informações 

sobre conteúdo 

nutricional (quantidade 

de calorias, gordura) 

7 2,1 317 89,3 

Maior disponibilidade de 

marcas 
7 2 311 87,6 

Maior variabilidade de 

cortes 
6 1,7 309 87,0 

Mais informações sobre 

o processo de produção 

de carne (origem, 

processamento) 

13 3,7 296 83,4 

Maiores informações 

sobre a forma mais 

apropriada de preparo 

para cada tipo de corte 

23 6,5 283 79,7 

Embalagens Menores 45 12,7 252 71,0 

Embalagens Maiores 130 37,1 171 48,2 
 

Fonte: dados da pesquisa 

Obs: Para confecção desta tabela não foram consideradas as frequências referentes ao ponto 4. 
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Hoje, no Brasil, se produz um animal com alto grau de acabamento, de genética 

diferenciada, que o mercado de carne gourmet busca. 

Os programas de certificação que estão hoje em vigência foram e ainda são um grande 

estímulo aos produtores para buscarem padronização nos seus rebanhos, produzirem um 

animal melhor, com melhores índices zootécnicos e que fomentam a expansão de 

determinadas raças em detrimento a outras. Mas, o mercado de alta qualidade exige além de 

raça, também idade, sexo, grau de sangue, conformação de carcaça e principalmente 

acabamento de gordura, o que se torna bastante oneroso. 

O Rio Grande do Sul é privilegiado no que se refere à produção de bovinos, já que 

apresenta clima propicio para desenvolvimento de raças de maior padrão, acabamento e com 

potencial maior para a produção de carne de qualidade, se comparado ao restante do país. 

Assim, na décima terceira questão, procurou-se saber se o entrevistado considera que a 

carne bovina produzida no Rio Grande do Sul tem caráter premium. Se sim, ou se não, pediu-

se para que a resposta fosse justificada ao máximo. 

A maioria dos entrevistados, 279 ou 78,6% da amostra, respondeu que acredita que a 

carne bovina gaúcha seja, de fato, premium. Os motivos mais citados por este grupo foram a 

origem e a certificação do gado, que passam mais segurança para o consumidor, da mesma 

forma que as informações inseridas nas embalagens. A fiscalização também foi citada, bem 

como a possibilidade de criação extensiva do gado, as pastagens que contribuem para uma 

carne mais macia, o cuidado com a higiene industrial e do corte. Os trabalhos de Jorge (2001), 

Barcellos (2002) e Brisola e Castro (2005) também verificaram a “limpeza dos cortes” como 

um atributo importante na opinião dos consumidores. Ou seja, o consumidor deseja comprar 

carne com a menos quantidade de partes não comestíveis possível. A geografia gaúcha 

também foi citada, bem como o clima mais propício para a criação de raças de bois 

diferenciadas. A tradição do Estado na produção também foi ressaltada como fator 

influenciador para uma qualidade premium de carne bovina. 

Dos 355 entrevistados, 28 não sabiam dizer se sim ou se não. Os demais 48 não 

acreditam que a carne bovina gaúcha possa ser considerada premium. Os principais motivos 

alegados para tal opinião são a falta de rigidez da fiscalização sanitária governamental, a 

presença de conservantes na carne brasileira, a falta de informações sobre a real procedência 

do gado, e maiores explicações sobre a forma de abate e tratamento do animal, por parte dos 

frigoríficos. Também foi citada a carne do Uruguai como padrão de qualidade superior.  
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Deste modo, pode-se concluir que o consumidor de carne bovina premium é, na sua 

maioria,de mulheres casadas e graduadas em ensino superior, e com preferência por carnes 

macias e de boa aparência no ponto de venda. O que faria os entrevistados comprarem mais 

seria uma garantia de maciez, uma melhor aparência dos cortes, e um preço mais acessível, 

além de informações nutricionais mais destacadas nas embalagens. Os principais cortes 

bovinos citados como preferidos foram maminha, alcatra e vazio. Os entrevistados costumam 

fazer suas compras em super/hipermercados de uma a duas vezes por semana, e consomem a 

carne bovina pelo menos três vezes na semana. 

A seguir, será apresentada a análise da indústria processadora. 

 

 

7.3. ANÁLISE DE UMA INDÚSTRIA PROCESSADORA DE CARNE BOVINA 

PREMIUM NO RS 

 

 Este objetivo específico foi cumprido a partir de uma entrevista exploratória com o 

diretor de um importante frigorífico regional, localizado na cidade de Santa Maria. Foi 

analisado o perfil de produção da indústria e os principais desafios e gargalos, bem como 

oportunidades e forças da mesma. Os resultados mostram a visão dos dirigentes da empresa 

sobre o que é produto premium e quais processos-chave ligados a produção de tal produto. 

 Historicamente, a empresa teve inicio em 1972, e desde então é caracterizada por ser 

de gestão familiar. Foi responsável, entre outros fatos, pela criação da primeira marca de 

carne no mercado de carne bovina gaúcha, bem como a primeira parceria com uma associação 

certificadora de qualidade bovina, a Associação Brasileira de Hereford e Braford. O 

entrevistado credita o sucesso da indústria a uma parceria realizada com uma importante rede 

de supermercados varejista gaúcha, que desenvolveu conjuntamente com a indústria a 

inovação em tipos de cortes diferenciados, certificados e com garantia de qualidade.  

 Com o intuito de analisar a cadeia de suprimentos da carne bovina premium e o 

envolvimento da indústria em voga com esta cadeia, o entrevistado foi  instigado a falar sobre 

todos as etapas dos processos de produção industrial, desde o recebimento do bovino até a 

distribuição do produto final pronto. 
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 Segundo o diretor da indústria, uma maneira de “premiar” o produtor que fornece boi 

de melhor qualidade para o abate, é bonificar o mesmo, conforme as características do boi 

fornecido. 

“Tu pagas mais para aquele produtor que consegue te mandar um lote com 

características semelhantes, com animal de melhor acabamento, sempre se 

negociando o preço. Quando surgiu esta idéia dos programas de raça, começou a se 

bonificar em cima da idade, do peso da carcaça, (...) e se foi fomentando isso.” 

 

Figura 5- Esquematização do programa de bonificação, conforme relatos do entrevistado. 

 
Fonte: Frigorífico Silva

4
 

 

 

Da mesma forma que o frigorífico beneficia, ele também é responsável por punir 

eventuais deslizes por parte do produtor. Na verdade, inspetores federais do MAPA 

(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) presentes na linha de produção punirão 

e o frigorífico repassará a multa aos produtores. Isso ocorrerá, por exemplo, caso os inspetores 

detectem na linha de produção o abate de vacas prenhas. Neste caso, o pecuarista será 

imediatamente punido com multa e condenação da carcaça (se com 2 ou mais meses de 

gestação).  Segundo o diretor do frigorífico, isto se dá graças à falta de controle e a 

ineficiência do próprio produtor. Isto, pois a carne da vaca prenha possui um elevado nível de 

                                                 

4
 Disponível em <http://www.bestbeef.com.br/site/content/compra-de-gado/bonificacoes-por-raca-e-

qualidade.php> 

http://www.bestbeef.com.br/site/content/compra-de-gado/bonificacoes-por-raca-e-qualidade.php
http://www.bestbeef.com.br/site/content/compra-de-gado/bonificacoes-por-raca-e-qualidade.php
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hormônio, o que inviabiliza e imprópria a sua carne para consumo humano,  sendo então 

destinada esta carcaça para fábricas que fazem carne enlatada.  

Por ser uma marca já difundida a nível Brasil pela qualidade de sua produção, a 

primeira dificuldade apontada pelo entrevistado foi a de agregar valor a todas as partes 

do boi, e não somente aos cortes nobres: “O pessoal às vezes pensa que o meu boi não tem 

fígado, que eu mato o boi só para fazer picanha, então às vezes me procuram para a carne 

nobre, e esquecem-se de negociar o resto”.  Uma das alternativas para agregar maior valor à 

carcaça do animal como um todo, segundo ele, é chancelar (certificar) todas as partes do boi 

conforme criteriosa análise de técnicos de associações de certificação de raças bovinas, como 

por exemplo, a Angus: “Hoje eu pego desde o dianteiro, e chancelo Angus”. Claro, o animal 

deverá atender os critérios para ser enquadrado na classificação da raça. 

Segundo opinião do entrevistado, é o animal jovem que dará o “giro” necessário para a 

produção do pecuarista. E o pecuarista se interessa em investir neste animal e prepará-lo, visto 

que, se de sangue europeu, e idade precoce, poderá receber todas as bonificações previstas. 

Atualmente, através da certificação e chancela dos cortes bovinos, ele acredita já ter 

conseguido agregar mais valor ao boi, visto que paga mais caro o quilograma de carcaça de 

animais certificados. E este processo começa desde a mangueira, com a avaliação dos 

certificadores. A importância da certificação foi claramente verificada nos resultados obtidos 

com a pesquisa ao consumidor: 95,8% dos entrevistados valorizaram o Selo de Inspeção 

Sanitária Federal com níveis de 5 a 7 em uma escala de 7 pontos, como critério definidor de 

um produto bovino premium. Da mesma forma, 90,4% valorizaram o conhecimento da 

origem do animal e forma de abate e tratamento do mesmo antes mesmo de chegar ao 

comercio varejista. 

Quanto a parcerias institucionais, a Universidade Federal de Santa Maria disponibiliza 

espaço e tem professores trabalhando para auxiliar na pesquisa e avaliação da qualidade da 

carne produzida. 

 Outro grande gargalo exposto pelo entrevistado, e que atualmente é uma reclamação 

da maioria das grandes empresas, é referente à mão-de-obra. Segundo relato, a empresa 

conta com oitocentos (800) funcionários em seu quadro de pessoal, sendo que 25% (200) são 

trazidos diariamente de outras cidades de um raio de até 100 quilômetros de distancia, pois a 

cidade onde se localiza a indústria não tem mão-de-obra disponível suficiente para atender as 

necessidades da produção. Implementação de metas e Programas de Participação nos 
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Resultados são meios criados para tentar reter esta mão-de-obra pelo maior tempo possível. A 

escassez é crítica, segundo o diretor da empresa: “Hoje trabalham 6 meses aqui, e começam a 

incomodar para ir para a rua, porque pega seguro-desemprego, e vai trabalhar de pedreiro, e 

está ganhando seguro-desemprego, e ganhou todo o valor da rescisão. E daqui a 6 meses, ele 

volta, e eu contrato ele de novo, porque preciso dele. 

 Quando questionado da existência de alguma instituição publica que auxilie no 

treinamento de seus funcionários, o entrevistado alegou não existirem cursos para este setor. 

Até verba para desenvolvimento de programas específicos para a área foi oferecida por parte 

do próprio frigorífico, mas instituições como SESI e SENAI não desenvolveram ainda cursos 

específicos para treinamento de profissionais frigoríficos. Resta, então, realizar os 

treinamentos fora do horário, mediante autorização do Ministério do Trabalho, por iniciativa, 

organização e custo financeiro da própria indústria.  

 A solução imediata para reduzir gargalos de mão-de-obra, e para o futuro próximo, é o 

investimento em soluções tecnológicas que facilitem a produção sem depender de mão-de-

obra humana. Conforme exposto pelo entrevistado, uma máquina capaz de substituir seis 

funcionários na linha de produção custa, em média, oitocentos mil euros. E esta preocupação 

não se limita ao setor frigorífico, apenas. Grandes redes varejistas internacionais já delegaram, 

segundo informação do entrevistado, metas para o Brasil, no prazo de 2 anos, de instituição de 

balcões de autosserviço em detrimento de setores como o açougue, a rotisseria e a padaria. O 

único serviço prestado nas lojas deverá ser o pesar de hortifrutigranjeiros. Tudo isto visando 

uma padronização de processos de atendimento ao cliente, passando o controle e a 

responsabilidade de manutenção de padrão da carne, por exemplo, do açougueiro para o setor 

de produção dos frigoríficos fornecedores.  

 Um dos processos passíveis de melhora em gestão de escala, dentro do frigorífico, 

conforme o entrevistado, é o de resfriamento da carcaça do boi, após abatido. Uma tecnologia 

de micro-aspersão a ser implementada no frigorífico possibilita a redução de 50% da perda do 

peso de carcaça no processo de resfriamento, reduzindo o coeficiente de perda de 2 para 1%. 

Esta pequena diferença, em escala, renderá a indústria uma economia de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) ao mês.  

 O terceiro gargalo verificado, mas não para manutenção, e sim para o crescimento 

industrial, segundo o entrevistado, é a falta de bois no Estado. Para ele, Uruguai e Argentina 

sofrem com o mesmo problema, e hoje já se exporta para estes países, fato impensável há 
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alguns anos, não tanto por questão de qualidade, mas sim por falta de oferta de bois.Em 

questão de qualidade, vale dizer, o entrevistado afirmou estar no mesmo patamar do que os 

países vizinhos, e o que diferencia os mesmos é o modo de preparo, já que o uso de lenha é 

autorizado nestes países, o que confere mais sabor a carne. 

Segundo Sheth (2001), necessidade é a “condição insatisfatória de um cliente, que o 

leva a uma ação que tornará essa condição melhor”. Quanto ao atendimento das necessidades 

de seu consumidor, relatou o entrevistado que a visão do frigorífico mudou muito de alguns 

anos para cá. Antes, priorizava-se atender as necessidades exclusivamente do varejo, e 

deixava-se nas mãos do varejo a responsabilidade pelo relacionamento com o cliente. O foco 

era o comerciante intermediário, e não o consumidor final. Hoje, a realidade é diferente, pois 

segundo ele, a descoberta e foco nas necessidades do consumidor final vêm trazendo tanto 

surpresas positivas quanto surpresas negativas para a indústria, já que o costume era tratar o 

assunto de produção tão somente de maneira técnica.  

 Derivada da necessidade de “descomoditizar” a carne, segundo o entrevistado, ou seja, 

agregar valor a todas as partes do boi, a definição do que é carne premium entra em voga. 

Para os consumidores entrevistados, vale lembrar que os fatores que definem uma carne 

premium, praticamente “empatados” em primeiro lugar são a maciez da carne, com média de 

6,7 de 7 pontos possíveis, bem como a aparência da mesma, incluindo-se aí a padronização do 

corte, a limpeza do mesmo (retirada de partes não comestíveis), e a coloração da carne, com 

6,69 de 7 possíveis pontos. 

Segundo o entrevistado, diversos critérios farão parte da definição de carne bovina 

premium.  

“Carne premium é aquela do animal diferenciado. Jovem, com cobertura padrão de 

gordura, de preferência com uma raça certificada, pois dá mais segurança. Se 

mencionarmos a carne certificada do Rio Grande do Sul, toda a base de gado do Rio 

Grande do Sul é de sangue europeu. Então a questão de qualidade, ela dá segurança 

que aquele animal atende os critérios de certificação, que seriam a idade, que é 

extremamente importante na questão da maciez, e da cobertura.” 

 

 Na opinião do entrevistado, o terceiro ponto a ser citado é o marmoreio, dentre outros 

requisitos. Para ele, a carne de qualidade deverá ser macia e saborosa. E, conforme ele, o 

gaúcho é mais exigente com o padrão de carne bovina que consome, visto que Angus e 

Hereford são as duas raças européias e estão entre mais procuradas no mundo inteiro, “porque 

é muito gritante a diferença do boi europeu e criado a pasto, que é o nosso. Isso é gritante”.  
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 Quando questionado sobre uma possível certificação própria para atestar a origem e 

procedência do produto, o entrevistado alegou já estar desenvolvendo um selo Sustentável 

para a empresa, de caráter ambiental e social. Efetivamente, trata-se de uma certificação que o 

boi não advém de fazendas que realizem desmatamento ou empreguem trabalho escravo em 

sua mão-de-obra. 

 O quarto gargalo citado pelo entrevistado, e que, segundo ele, englobatoda a 

economia, a nível nacional, é a logística e o transporte. O simples fato de transportar o boi 

da fazenda até o frigorífico já pode ser totalmente inviabilizado devido a condições 

climáticas. 

“O grande problema de toda a cadeia, eu vejo, é o transito, a distribuição no Brasil. 

Isso sim é um inferno. Desde a compra do boi, já que não existe praticamente 

fazenda no Rio Grande do Sul na beira do asfalto. Então chove, é um caos, metade 

da carga não chega, se perde abate.” 

 

 O quinto e último gargalo referido pelo entrevistado, e que engloba diretamente a 

situação do setor frigorífico, a nível regional, nacional e mundial, é o de investimento em 

marketing. Segundo sua opinião, pouquíssimas empresas conseguem sair do meio comum e 

fazer comunicações realmente eficazes, como é o caso da JBS em nome da Friboi. Para ele, o 

marketing no Brasil é muito caro. Ele citou os exemplos da carne argentina, a carne uruguaia 

e até mesmo a carne australiana como cases de valorização a nível mundial. A simples 

procedência da carne já cria no imaginário do consumidor uma ideia de padrão de qualidade, 

ao se tratar destes países. Isto pode ser verificado na entrevista com os consumidores. Quase 

20% da amostra de consumidores consultada, ao serem perguntados se a carne gaúcha poderia 

ser considerada premium na opinião deles, alegaram que não, e citaram o exemplo da carne 

uruguaia como de padrão superior. Ele ainda alegou: “O Rio Grande do Sul tem um status, 

falta investimento em marketing”.   

O entrevistado citou o programa do governo estadual “A Melhor Carne do Mundo” 

como uma “iniciativa bonita”, que, de fato, não saiu da fase embrionária desde 2011, quando 

foi instaurada. Para ele, comerciais feitos na TV mostram o que é óbvio do processo de 

produção bovino, mas, de fato, ninguém sabe o que e como é o obvio. 

 Este, portanto, é o grande gargalo para agregar valor a carne gaúcha e atrair mais 

pecuaristas, ao invés de fazê-los seguir caminhos do campo e plantação.  

“Esse, para mim, é o grande gargalo. E não seria nada inventado, ela (a carne 

gaúcha) é melhor mesmo. Incentivaria toda a cadeia. E através desta demanda 
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valorativa, eu acredito que ela incentivaria e resolveria os demais problemas na 

cadeia.” 

 Por fim, através da entrevista e das observações feitas, foi possível concluir que a 

empresa apresenta uma “produção de grande, mas cuidados de pequeno” em sua linha de 

produção, conforme palavras do diretor entrevistado. Sua linha de produção é tecnológica e 

dimensionada de maneira a não haver ociosidade, ou seja, trabalha a plena capacidade para 

suprir a demanda do mercado consumidor. 

 Tem uma planta produtiva, situada em Santa Maria, e uma administrativa, situada em 

Rio Grande. Emprega diretamente 800 colaboradores, entre todos os setores, e é administrada 

de maneira estritamente familiar (somente membros da família possuem participação).  

 No quesito tecnologia, pode-se considerar a empresa inovadora, pois investe 

continuamente em tecnologias para impulsionar a sua produção e resolver um de seus 

gargalos, a falta de mão-de-obra treinada e especializada.  

 Quanto à qualidade, é indubitável o quanto a empresa preza esta característica em seus 

produtos, tanto que procura agregar valor a toda a carcaça do boi, qualificando-a através de 

um amplo acompanhamento de seu pessoal de qualidade na área da produção, para 

manutenção de um padrão de produto. O investimento em qualidade vai desde uma 

preferência por bois de sangue europeu, por terem fisiologicamente características que 

agregam valor a sua carcaça, até um continuo investimento em máquinas que possam terminar 

melhor a carcaça do animal, bem como embalagens que diferenciam o animal abatido 

segundo sua raça, por exemplo. 

 A visão de negócio da empresa é sólida, voltada para o mercado interno, e a 

manutenção de um padrão de qualidade e reconhecimento de marca, bem como investimento 

contínuo em mão-de-obra e tecnologia. Reconhecem o marketing como importante ferramenta 

de comunicação, porém se impedem de investir tanto quanto gostariam, devido às baixas 

margens industriais com as quais trabalham. 
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Figura 6 – Análise SWOT da indústria estudada 
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Fonte: Autoria própria 

 

 

7.4. COMPARATIVO DE VISÕES ENTRE CONSUMIDOR E INDÚSTRIA 

 

Analisando as visões da indústria e do consumidor, em relação à carne bovina 

premium, pode-se verificar algumas diferenças. 

Em relação a fatores definidores de uma carne bovina premium, para o consumidor, 

destacam-se a maciez e a aparência, primeiramente. Entretanto, a certificação da raça foi o 

segundo item menos citado. Sabe-se que a raça do animal tem implicação direta na maciez 

da carne. Segundo a visão da indústria, destacam-se principalmente a raça bovina, por ter 

influência direta no quão macia será a carne, bem como a maciez consequente do animal, 

em segundo lugar. Os demais fatores foram analisados conforme a tabela abaixo. 
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Tabela 16 – Comparação da visão entre consumidor e indústria 

Critérios de caracterização carne 

bovina premium 
Consumidores Indústria 

Aparência (padronização, limpeza, 

coloração) 
Principal característica citada 

Preza o padrão, inspecionando 

constantemente pelos técnicos em 

qualidade 

Maciez 

Segundo critério mais citado, 

não relacionou com a raça 

bovina 

Segundo critério mais citado. Maior 

será em bois de origem europeia, como 

é a base bovina gaúcha 

Sabor e Suculência Terceiro mais citado 

Importante, maior será se o animal for 

chancelado, garantindo cobertura 

padrão de gordura 

Selo de Inspeção Veterinária (S.I.F, 

CISPOA, etc.) 

Acham importante, pois passa 

uma maior segurança, 

evitando eventuais 

contaminações 

Tem consultoria privada mais rigorosa, 

bem como as associações de raças 

Preço diferenciado (mais elevado) 

Aparece em quinto lugar, pois 

o consumidor está disposto a 

pagar a mais por saber ser um 

produto diferenciado 

Seu produto costuma ser o mais caro em 

gôndola, e é reconhecido pelo 

consumidor por ser de maior qualidade 

Informações nutricionais na 

embalagem 

Sexto mais citado, importante 

para saber se há conservantes 

e em qual quantidade 

Não comentou especificamente este 

quesito 

Informações sobre o modo de 

preparo 

Importante, de modo a obter o 

melhor rendimento possível do 

corte 

Não comentou especificamente este 

quesito 

Rastreabilidade (Informações sobre 

produção e processamento) 

Importante, no sentido de 

garantir que o abate não tenha 

sido ilegal 

Gostaria de passar mais sobre o assunto 

ao consumidor, porém é limitado pelo 

alto custo de marketing 

Embalagem a vácuo 
Não comentou 

especificamente este quesito 

Não comentou especificamente este 

quesito 

Embalagem na bandeja Quarto critério menos citado 

Vê como o futuro a oferta de 

quantidades próprias para o consumo 

em uma refeição (200 e 400 

miligramas) 

Origem da carne (ex: país, Estado) 

Destacaram, quando 

perguntados sobre a carne 

gaúcha, a qualidade uruguaia 

como superior 

Acredita que a carne gaúcha não perde 

para nenhuma das demais, a nível 

mundial 

Certificação da raça (ex: Angus, 

Hereford, etc.) 

Não acredita ser importante, 

ou, não tem conhecimento 

sobre o assunto 

Acha importantíssimo, e o principal 

definidor de qualidade da carne bovina 

Marca (ex: Zaffari, Best Beef, 

Friboi, Seara) 
O critério menos citado 

Acredita que passa maior segurança ao 

consumidor, quanto ao padrão e origem 

Fonte: Autoria própria / dados da pesquisa 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo central deste trabalho foi destacar o perfil do consumidor de carne bovina 

premium no município de Porto Alegre, identificando suas preferências e hábitos de consumo,  

ao mesmo tempo que comparar a visão de um importante frigorífico gaúcho produtor de carne 

bovina premium, de modo a achar possíveis congruência ou incongruências no ponto de vista 

destes elos da cadeia de produção bovina.  

Objetivou-se também analisar a produção industrial deste importante frigorífico dentro 

do Estado, de modo a investigar seu histórico de desenvolvimento, os gargalos e desafios 

atualmente enfrentados, e os planos para o crescimento futuro. 

O foco no consumidor final se dá por ser ele o financiador principal do restante dos 

agentes da cadeia, e portanto, suas necessidades alvo de interesse por parte do produtor, da 

indústria e do distribuidor. Os que conseguirem sanar tais necessidades, certamente obterão 

vantagem competitiva frente aos que não o fizerem. 

Desta forma, a análise das necessidades do consumidor deve pautar toda e qualquer 

decisão estratégica de organizações inseridas em mercados competitivos. Quanto mais se 

estudar a respeito de tal assunto, maior eficiência e eficácia na produção e distribuição se 

obterão. 

 Os critérios mais valorizados para caracterizar uma carne bovina premium, segundo o 

consumidor, são a aparência da carne, inclusive limpeza e padronização de corte, a maciez e a 

suculência da mesma. No entanto, dois dos critérios menos citados foram a origem da carne 

(Estado, país), e a certificação da raça (Angus, Hereford). Cientificamente, se sabe que ambos 

os fatores tem grande influencia para definir o potencial de maciez da carne bovina.  

A origem do boi influenciará na maciez da carne, na medida em que bois criados em 

planícies, por exemplo, tendem a utilizar menos a sua musculatura para locomoção em aclives 

e declives, da mesma forma que o pasto consumido pelo boi poderá ter efeito mais benéfico 

do que que rações utilizadas em regime de confinamento. Da mesma forma, a certificação de 

raça bovina garantirá uma idade máxima ao animal abatido, e uma carcaça com melhor 

acabamento de gordura, o que pode garantir mais maciez e suculência. Isto vai ao encontro do 

que comentou o diretor da indústria frigorífica entrevistado: o gargalo de marketing que se 
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verifica no setor. Um maior investimento na comunicação destas informações pode trazer 

benefícios comerciais diretos para aquelas indústrias que segmentam sua produção conforme 

raça, como o caso estudado. 

Garantia de maciez e uma melhor aparência foram os fatores citados pelos 

consumidores como os que mais influenciar-lhes-iam a aumentar seu atual volume de compra. 

Novamente, a necessidade do marketing para comunicação ao consumidor de que cortes 

bovinos chancelados com raças Angus e Hereford, por exemplo, terão maior garantia de 

maciez do que aquelas que não apresentarem tal chancela.   

Analisando-se os dados, verifica-se que há espaço para crescimento e desenvolvimento 

do segmento bovino premium no Estado, e em Porto Alegre, principalmente. Quando 

entrevistada, expressiva parte dos consumidores não sabia citar, por exemplo, uma marca 

bovina, no quesito premium. Verifica-se novamente o gargalo do marketing. A demanda por 

alimentos como este, que tende a crescer, também poderá ser sanada, mas deve-se seguir 

investindo continuamente em tecnologia, de maneira sustentável, por parte da indústria, 

possibilitando assim o atendimento da demanda de um maior número de consumidores, bem 

como diminuindo o preço do produto final devido aos ganhos de escala. Um menor preço foi 

citado como fator possibilitador de um maior volume de compra, por parte do consumidor 

final. 

Pode-se verificar que a qualidade e o padrão de carne produzidos pelo frigorifico 

estudado atendem todos os requisitos achados na literatura e nos questionários aplicados ao 

consumidor. Porém, o gargalo em marketing se faz presente, prejudicando a comunicação de 

que aquele produto atende os anseios do consumidor.  Um motivo para o não investimento em 

marketing, por parte da indústria, além das baixas margens de rentabilidade, é o alto preço 

deste tipo de comunicação no Brasil.  

Foram cinco os principais gargalos enfrentados pela indústria frigorifica estudada: 

agregar valor a todo o boi, mão-de-obra e treinamento, tecnologia, matéria-prima e marketing. 

Por ser culturalmente uma cadeia de produção valorizada no Estado, é imperativo uma maior 

ação de entes públicos para promover a imagem da carne bovina gaúcha, visto que tal 

promoção resultará, conseguintemente, em força motriz para os outros gargalos enfrentados 

sejam resolvidos. Uma maior valorização do produto bovino irá aumentar a demanda por 

parte do consumidor final, o que capitalizará a indústria. Esta última, por sua vez, terá 

melhores condições de remunerar e reter talentos e mão-de-obra, e entes governamentais 
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voltados a acompanhamento econômico-industrial irão criar programas de capacitação e 

especialização para a área, da mesma forma que a indústria irá, também, investir mais 

intensivamente em tecnologia, de forma a aumentar sua escala de produção, podendo também 

agregar maior valor a toda a carcaça do boi, com um melhor acabamento de cada corte. Com 

este ciclo virtuoso, produtores poderão voltar a criar cabeças de gado, ao invés de preterir esta 

atividade para investir tão somente em plantação em suas terras. 

Conclui-se que é papel da indústria fomentar o desenvolvimento de um produto de 

maior qualidade, e conseguintemente, agregar maior valor à cadeia da carne bovina premium. 

Entretanto, ela só conseguirá fazê-lo, se houver por trás um suporte e acompanhamento de 

instituições públicas, assim como um maior entrosamento com os demais elos desta cadeia. 

No intuito de valorizar as cadeias de produção premium, o governo estadual está 

realizando um programa para fomento e desenvolvimento de alimentos premium no Rio 

Grande do Sul, dentre eles, a carne bovina. O objetivo principal é uma maior união entre 

atores destas cadeias produtivas, de modo a agregar valor a todas as etapas de produção, desde 

o elo de fornecimento de matéria-prima, até o elo do consumidor final. Um projeto como este 

é indispensável, para que as limitações citadas pela indústria possam ser reduzidas e sanadas.  
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS CONSUMIDORES 

Olá, Esta pesquisa faz parte do Trabalho de Conclusão do Curso de Administração de Empresas da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (EA/UFRGS). Nosso objetivo é entender o perfil do consumidor de carne bovina premiume seu processo 

de compra, assim como verificaras diferenças entre carne bovina premiume carne bovina comum. Portanto, sua participação é 

de grande valia para que possa cumprir estes objetivos.O anonimato do entrevistado é garantido, já que serão analisados tão 

somente os dados resultantes da pesquisa como um todo, e nunca de forma personalizada.O tempo médio de entrevista será 

de 10 minutos. Sua participação é muito importante!Agradeço desde já sua participação e colaboração.  

BLOCO 1 - HÁBITOS DE CONSUMO DE CARNE BOVINA EM GERALE PREMIUM 

Pergunta Filtro: Você consome e compra carne bovina? 

1) Com que frequência você consome carne bovina? ______vez(es) por semana 

2) Para você, o que caracteriza uma carne bovina premium?Você pode responder com um número de 1 a 7, em que 1 

significa "discordo totalmente" e 7 significa "concordo totalmente". Você pode responder com os números 

intermediários. 

 

1= discordo totalmente        4= Não concordo e nem discordo      7= concordo totalmente 

Aparência (padronização, limpeza, coloração da carne) 1 2 3 4 5 6 7 

Maciez 1 2 3 4 5 6 7 

Sabor e Suculência 1 2 3 4 5 6 7 

Selo de Inspeção Sanitária Veterinária (S.I.F, CISPOA. etc.) 1 2 3 4 5 6 7 

Preço diferenciado (mais elevado) 1 2 3 4 5 6 7 

Informações nutricionais na embalagem 1 2 3 4 5 6 7 

Informações sobre o modo de preparo 1 2 3 4 5 6 7 

Rastreabilidade (informações a produção e processamento da carne, do campo à mesa) 1 2 3 4 5 6 7 

Embalagem à vácuo 1 2 3 4 5 6 7 

Embalagem na bandeja 1 2 3 4 5 6 7 

Origem da carne (ex: ser proveniente do Rio Grande do Sul) 1 2 3 4 5 6 7 

Certificação de raça (ex: Angus, Hereford, etc.) 1 2 3 4 5 6 7 

Marca (Best Beef, Seara, Zaffari, Friboi, outras) 1 2 3 4 5 6 7 

 

3) Quem é o principal responsável pela compra de carne bovina premium na sua casa? 

(  ) você 

( ) seu(sua) parceiro(a) 
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(  ) seu pai 

(  ) sua mãe 

(  ) seu(sua) irmão(ã)  

(  ) outro, quem?_____________ 

4)  Qual seria a melhor ocasião para consumir carne bovina 

premium? (múltipla) 

( ) no dia a dia 

(  ) nos finais de semana 

(  ) quando se faz churrasco 

(  ) quando se prepara um jantar ou almoço especial  

(  ) outro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Cite uma marca de carne bovina que você considera premium:__________________ 

 

7) Onde compra esta marca premium? (múltipla) 

() Açougue ou casa de carnes (Indique nome e cidade) _______________ 

( ) Supermercado ou Hipermercado(Indique qual rede e loja)________________________ 

(  ) Direto do Produtor. (Indique o nome da fazenda e cidade)___________________ 

(  ) Outro 

 

5) Quais cortes de carne bovina premium você(s) normalmente compra(m)? (múltipla escolha) 

(  ) Picanha                                (  ) Entrecot 

(  ) Costela/Assado de Tira       (  ) Alcatra 

(  ) Filé Mignon (  ) Outro (Qual?___________________) 

(  )Maminha     

(  )Vazio ou fraldinha  

(  ) T-Bone 
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8) Com que frequência você compraesta marca de carne bovinapremium: 

Diariamente(  ) 

5-6 vezes semana(  ) 

3-4 vezes semana(  ) 

1-2 vezes/semana(  ) 

A cada 15 dias(  ) 

1 vês por mês                (  ) 

9) Você está satisfeito com a sua frequênciaatual de compra de carne bovina premium ? Sim (  ) Não (  ) 

 

10)O que a(a) fariamcomprar e consumir mais carne bovina premium?Você pode responder com um número de 1 a 7, em 

que 1 significa "discordo totalmente" e 7 significa "concordo totalmente". Você pode responder com os números 

intermediários. 

 

1= discordo totalmente        4= Não concordo e nem discordo      7= concordo totalmente 

Embalagens maiores 1 2 3 4 5 6 7 

Embalagens menores 1 2 3 4 5 6 7 

Preço mais acessível 1 2 3 4 5 6 7 

Maior variabilidade de cortes 1 2 3 4 5 6 7 

Maior disponibilidade de marcas 1 2 3 4 5 6 7 

Maiores informações sobre a forma mais apropriada para cada tipo de corte( receitas, dicas do 

chef, etc.) 
1 2 3 4 5 6 7 

Mais informações sobre o processo de produção da carne (origem, processamento, 

sustentabilidade, etc.) 
1 2 3 4 5 6 7 

Melhor aparência 1 2 3 4 5 6 7 

Garantia de maciez 1 2 3 4 5 6 7 

Maiores informações sobre conteúdo nutricional e de saudabilidade no consumo de carne 

bovina (quantidade de calorias, gordura, etc.) 
1 2 3 4 5 6 7 

 

11) Você estaria disposto a pagar a mais por kg de carne bovina premium? Sim (  ) Não (  ) 

12) Se sim, indique o percentual: 

(  ) Até 5%                (  )  De 6-10%            (  )  De 11-20%          (  )  De 21-30%          (  )  Acima de 30%     
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13) Você considera que a carne bovina produzida no Rio Grande do Sul é premium? Sim ou não? Justifique.  

(Explorar ao máximo a resposta dos entrevistados. Pq é ou não premium?) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________ 

BLOCO 2 – DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

14) Sexo:17) Qual a sua idade?_______ 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

 

20)Qual seu atual estado civil? 

(  ) Solteiro    (  ) Casado, morando sem filhos  (  ) Casado, morando com filhos  (  ) Viúvo  (  ) Divorciado 

21)Cidade onde mora?________________________ 

21)Considerando todas as pessoas que moram com você que tem algum tipo de rendimento, qual a renda bruta familiar 

mensal? 

(  ) Até R$ 339 

(  ) Mais de R$ 339 a R$ 678  

(  ) Mais de R$ 678 a R$ 1.356 

(  ) Mais de  R$ 1.356 a R$ 2.034 

(  ) Mais de R$ 2.034 a R$ 3.390 

(  ) Mais de R$ 3.390 a R$ 6.780 

(  ) Mais de R$ 6.780 a R$ 13.560 

(  ) Mais de R$ 13.560 

(  ) sem rendimento 

____________________________________________________________________________________________________

____ 

 

Muito Obrigado(a)! 

 

18) Qual seu grau de escolaridade? 

Ensino Fundamental(  ) 

Ensino Médio               (  ) 

Graduação(  ) 

Pós-graduação             (  ) 

19) Quantas pessoas 

vivem na sua 

residência, inclusive 

você? ____________ 


