
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
 

 
 
 
 

 
 

REGINALDO MARCELINO COSCRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatores que influenciam o consumidor de carne bovina no momento da 

compra: um estudo de caso na cidade de Porto Ferreira – SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIRASSUNUNGA 
2018 

 



REGINALDO MARCELINO COSCRATO 

 

 

 

 
Fatores que influenciam o consumidor de carne bovina no momento da 

compra: um estudo de caso na cidade de Porto Ferreira – SP 

(Versão corrigida) 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 
Universidade de São Paulo, como parte 
dos requisitos para obtenção do Título de 
Mestre em Ciências com ênfase em 
Gestão e Inovação na Indústria animal. 

Área de Concentração: Gestão e Inova-
ção na Indústria Animal. 

Orientador: Prof. Dr. César Gonçalves de 
Lima 

 

 

 

 

 

 

 
PIRASSUNUNGA 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pelo 
Serviço de Biblioteca e Informação, FZEA/USP,  

com os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 
 

 

Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte - o autor 

 

 

 

 

 
 

Coscrato, Reginaldo Marcelino 
C834f  Fatores que influenciam o consumidor de carne 

bovina no momento da compra: um estudo de caso na 
cidade de Porto Ferreira-SP / Reginaldo Marcelino 
Coscrato ; orientador César Gonçalves de Lima. -- 
Pirassununga, 2018. 

66 f. 
 

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação 
em Mestrado Profissional Gestão e Inovação na 
Indústria Animal) -- Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo. 

 
1. Carne bovina. 2. Marketing. 3. Percepção do 

consumidor. I. Lima, César Gonçalves de, orient. II. 
Título. 



REGINALDO MARCELINO COSCRATO 

 

 

 
Fatores que influenciam o consumidor de carne bovina no momento da 

compra: um estudo de caso na cidade de Porto Ferreira – SP. 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 
Universidade de São Paulo, como parte 
dos requisitos para obtenção do Título de 
Mestre em Ciências com ênfase em 
Gestão e Inovação na Indústria animal. 

Área de Concentração: Gestão e 
Inovação na Indústria Animal. 

 

Data de aprovação: 30/agosto/2018 

 

Banca Examinadora: 

___________________________________________________________________

Prof. Dr. César Gonçalves de Lima – Orientador(FZEA/USP) 

 

Prof. Dr. Marcelo Machado De Luca de Oliveira Ribeiro (FZEA/USP) 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Rodrigo Alves Bernardo (Universidade Brasil: Descalvado/SP) 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Arthur Malta Pereira (Universidade Anhanguera de São Paulo: Pirassu-

nunga/SP) 



 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 A Deus, arquiteto de todo universo, responsável por toda criação e que 

mesmo perante toda responsabilidade que lhe cabe, nunca permitiu que me sentisse 

só, esteve e está a todo momento me apoiando e dando todo suporte que necessito. 

 Aos meus filhos, seres dotados da habilidade de conseguirem o melhor de 

mim, capazes de fazer com que me sinta amado e que depositam extrema confiança 

na minha pessoa. 

 Aos professores que, através de seu conhecimento contribuíram para o meu 

crescimento profissional e pessoal e em especial ao professor César Gonçalves de 

Lima, figura ímpar, profissional admirável, que tanto se esforçou e dedicou para que 

eu conseguisse concluir esta caminhada. Se houver mérito neste trabalho é graças a 

contribuição desta ilustre pessoa. 

 E à minha esposa, que sempre me estendeu a mão nos momentos difíceis e 

de dúvida, fazendo com que superasse minhas dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 À Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos que me proporcionou 

acesso ao curso de mestrado, tão importante pra minha vida profissional. 

 Aos mentores do programa do mestrado que me proporcionaram acesso ao 

conhecimento e que tanto contribuíram para minha vida pessoal e profissional. 

 Aos meus familiares que me apoiaram e me deram todo o suporte necessário 

à conclusão do curso. 

 Aos meus amigos que, mesmo indiretamente, nas suas palavras, me 

confortaram e me proporcionaram o equilíbrio mental necessário nos momentos de 

turbulência. 

 Aos componentes da banca e suplentes, que prontamente aceitaram meu 

convite. 

 E ao grande mestre, Prof. Dr. César Gonçalves de Lima, professor, instrutor, 

orientador e, principalmente, amigo, sem o qual nada disto teria sido possível. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Há três tipos de empresas: empresas que tentam levar os seus clientes onde eles 

não querem ir; empresas que ouvem os seus clientes e depois respondem às suas 

necessidades; e empresas que levam os seus clientes aonde eles ainda não sabem 
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RESUMO 

COSCRATO, R. M.Fatores que influenciam o consumidor de carne bovina no 

momento da compra: um estudo de caso na cidade de Porto Ferreira – SP. 2018. 

66 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

O mercado amplamente competitivo, a globalização, a facilidade de acesso às 

informações são alguns fatores que têm exigido dos gestores ações de inovação e 

atenção maior aos consumidores de seus produtos. Para que as empresas 

sobrevivam e se mantenham no mercado é necessário que seus empresários sejam 

atuantes e acompanhem os desejos dos compradores. Para saciar os desejos do 

consumidor é necessário que se estabeleça quais são suas necessidades. O 

mercado de carne bovina representa um importante seguimento do agronegócio e 

de grande impacto na economia nacional. A carne bovina está presente na 

alimentação do brasileiro e tem sido objeto de atenção e investimento de grandes 

empresas. Recentemente, frigoríficos pertencentes a grandes grupos empresariais 

despertaram atenção estabelecendo estratégia mercadológica de atribuir e valorizar 

a marca do produto como diferencial ao consumidor no momento de compra. 

Compreender e entender os fatores que influenciam o consumidor no momento da 

compra da carne bovina pode se traduzir em uma importante ferramenta de gestão 

para o empresário do setor. A pesquisa realizada na cidade de Porto Ferreira 

possibilitou reconhecer os fatores e aspectos decisórios para o consumidor de carne 

bovina no momento de aquisição do produto. Sexo do entrevistado, faixa etária, 

nível de escolaridade, área de atuação e renda média familiar possibilitaram traçar o 

perfil deste consumidor. O preço da carne, corte, marca, prazo de validade, 

embalagem, preço praticado pelo local de compra, praticidade, características físicas 

do local, confiabilidade no local de venda e no profissional, são alguns dos 

argumentos verificados no momento da compra. O trabalho aponta a importância 

que o consumidor atribui à carne resfriada, às informações nutricionais, a cor a 

textura e o impacto que a Operação Carne Fraca promoveu no comportamento de 

consumo de carne bovina. A análise dos dados apurados pela pesquisa e as 

referências bibliográficas do assunto permitiram estabelecer um diagnóstico 

comportamental e valorar aspectos e fatores que são perceptíveis ao consumidor, 



proporcionando ao gestor o poder de estabelecer estratégias mercadológicas e 

inovações que impulsionem seu empreendimento. 

 

Palavras-chave:Comportamento de consumo. Marketing. Percepção do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

COSCRATO, R. M. Factors influencing the consumer of beef at the time of 

purchase: a case study in the city of Porto Ferreira - SP. 2018. 66 f. Dissertation 

(Master degree) - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade 

de São Paulo, Pirassununga, 2018. 

The widely competitive market, globalization, and ease of access to information are 

some of the factors that have required managers to innovate and pay greater 

attention to the consumers of their products. In order for companies to survive and 

remain in the market, it is necessary for their entrepreneurs to be active and to follow 

the buyers' wishes. To satisfy the desires of the consumer it is necessary to establish 

what their needs are. The beef market represents an important follow-up to 

agribusiness and a major impact on the national economy. The beef is present in the 

Brazilian food and has been the object of attention and investment of large 

companies. Recently, refrigerators belonging to large business groups have 

awakened attention establishing a marketing strategy to attribute and value the 

product brand as a differential to the consumer at the time of purchase. 

Understanding and understanding the factors that influence the consumer when 

buying beef can translate into an important management tool for the entrepreneur in 

the sector. The research carried out in the city of Porto Ferreira made it possible to 

recognize the factors and decision-making aspects for the beef consumer at the 

moment of product acquisition. Sex of the interviewee, age group, level of education, 

area of activity and average family income provide a profile of this consumer. The 

price of meat, cut, brand, shelf life, packaging, price practiced by the place of 

purchase, practicality, physical characteristics of the place, reliability in the place of 

sale and the professional, are some of the arguments verified at the time of 

purchase. The work points out the importance that the consumer attributes to the 

cooled meat, nutritional information, color and texture and the impact that Operation 

Meat Poor has promoted on beef consumption behavior. The analysis of the data 

obtained by the research and the bibliographic references of the subject allowed to 

establish a behavioral diagnosis and to evaluate aspects and factors that are 

perceptive to the consumer, giving to the manager the power to establish marketing 

strategies and innovations that boost his enterprise. 

 

Keywords: Consumer behavior. Marketing. Consumer perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de carne bovina no Brasil, segundo divulgado pela equipe do 

BeefPoint (2016c), posiciona o país como o quinto no ranking dos maiores 

consumidores, já para InfoMoney (2017), o consumo brasileiro é o menor dentre os 

países da América Latina. Mas, é inegável que esta proteína está presente na 

maioria das refeições brasileiras.Esteja o brasileiro residindo em grandes, médias ou 

pequenas cidades, o consumo de carne ocorre e atrai a atenção do fornecedor deste 

alimento. Assim, destaca-se a relevância da análise do comportamento do 

consumidor de um produto que apresenta um grande impacto na economia e nas 

ações dos agentes deste seguimento. 

Diante da elevada concorrência os empresários deste seguimento têm o 

desafio de apresentar inovações no seu produto com o intuito de promover um 

diferencial e se garantir no mercado. Para tanto é necessário conhecer e entender o 

comportamento do seu consumidor, para poder ofertar um produto que lhe agrade. 

Um estudo sobre o comportamento de consumo numa cidade, ou micror-

região, pode proporcionar informações essenciais para orientar os gestores do 

negócio na busca do sucesso de seu empreendimento. Existe a necessidade de 

identificar e compreender os fatores que influenciam os consumidores de seus 

produtos na hora da compra. 

A competitividade e o grande número de ofertas de um mesmo produto, faz 

com que os consumidores se tornem mais exigentes. Assim, os detalhes na 

apresentação do produto, diferentes formas de oferta, novos cortes (como é o caso 

do mercado de carnes), diferenciação pela marca ou a orientação de um profissional 

na hora da compra podem representar fatores preponderantes aos olhos exigentes 

dos consumidores. 

Analisar e compreender quais são as variáveis que influenciam no desejo de 

compra do consumidor, passa a ser uma importante ferramenta de consulta e de 

orientação aos empresários. 

Neste contexto a realização da pesquisa possibilitará conhecer a importância 

dada pelo consumidor aos atributos do produto e da sua forma de apresentação no 
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ponto de venda, proporcionando ao gestor informações orientadoras, visando à 

adoção de ações de inovação no mercado de carne bovina. 

A constante competitividade em determinados setores evidencia a 

necessidade de o gestor investir esforços na inovação de seu produto e adotar 

condutas que sejam perceptíveis, reconhecidas e valorizadas pelo consumidor. O 

sucesso da organização, portanto, não depende apenas de esforço laboral e dos 

recursos financeiros envolvidos; depende também da análise e correta compreensão 

do comportamento de consumidor de determinado produto. 

 O mercado de carnes bovina é um seguimento de grande relevância no 

mercado brasileiro, apesar de, em algumas situações, ser identificado como um 

commodity, um produto básico e sem diferenciação.  

A Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS (2018) informa que a 

análise dos índices de satisfação dos consumidores, realizada nos supermercados, 

é de interesse da sociedade em geral e representam uma importante ferramenta 

para o planejamento das empresas. 

 Portanto, condutas em busca de inovação, sinalizam para a necessidade 

deste produto apresentar um diferencial para poder se destacar no mercado. 

 Empresários do setor de comércio devem estar atentos as alterações do 

comportamento do mercado para conseguir se solidificar e manter seu 

empreendimento. 

 Apresente pesquisa proporcionará dados para orientar atuais e futuros 

gestores a prática de ações inovadoras e assertivas no seu empreendimento, pois o 

objetivo principal é identificar e compreender o comportamento dos consumidores de 

carne bovina, analisar informações e buscar ações, estratégias e inovações que 

possam alterar ou influenciar no momento da compra. 

Propor orientações para que os empreendedores e gestores superem 

desafios e identifiquem na inovação do serviço a ferramenta necessária para se 

consolidar no mercado de forma produtiva e duradoura. 

Através desta pesquisa, análise e parametrização de dados, de um produto 

tão específico e presente na mesa brasileira, será possível visualizar as ações que 

valorizam o produto, promovem a empresa e garantem o sucesso. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Carne bovina: panorama histórico, evolução do setor e sua relevância 

econômica 

 

 Lawrie (2005), no livro a Ciência da Carne, relata que a domesticação de 

bovinos se deu em meados de 5.000 A.C., após o estabelecimento da agricultura. 

 Desde então, aumentou a participação da carne bovina na alimentação 

humana e mesmo apresentando oscilações, aumentos ou quedas em seu consumo, 

seja por aspectos financeiros, econômicos, culturais, produtivos, ou qualquer outro 

motivo, é notável a importância do estudo do comportamento de seu consumo. 

 O período de 1980 a 1990, reforçou a importância do agronegócio na 

economia brasileira, o seguimento representava cerca de R$ 580 bilhões em receita. 

O país passou a ter mais atenção a esta atividade econômica, investindo na gestão 

da cadeia de insumos e equipamentos, cadeia de produção e na cadeia de 

distribuição de alimentos (TEJON; CORIOLANO, 2009). 

  O Brasil está entre os países que mais consomem carne bovina, no contexto 

mundial (BEEFPOINT, 2016c), mas é o menor dos consumidores na América Latina, 

de acordo com a InfoMoney (2017). Apesar deste produto ter apresentado variações 

no volume de seu consumo pelos brasileiros, é fato notório que está presente nas 

refeições dos brasileiros e apresenta um grande impacto no agronegócio e na 

economia brasileira. 

Alguns fatores prestigiaram o sistema agroindustrial brasileiro da carne 

bovina. Para Zuin et al. (2006) o Brasil apresentava o maior rebanho comercial do 

mundo, graças às condições edafoclimáticas, que favorecem e facilitam a criação de 

animais em pastos e a ausência de doenças como, por exemplo, a encefalopatia 

espongiforme bovina (ESB) ou “doença da vaca-louca”. 

 Ainda segundo estes autores, o sistema agroindustrial da carne bovina 

brasileira se destacava por vários motivos, tendo como aspectos positivos: a 

elevação da renda dos produtores, que chega a US$ 44 bilhões; a geração de um 

grande número de empregos e serviços relacionados ao sistema produtivo, além da 
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grande produção e exportação desta proteína, fazendo do país um dos maiores 

produtores mundiais (ZUIN et al., 2006). 

A estrutura da cadeia de carne bovina evidencia que não se trata de um 

produto que atravessa grandes processos, ou que represente uma extensa cadeia 

de suprimentos (Quadro).  

 

Quadro 1 - Estrutura da cadeia de carne bovina no Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

Fonte: BUALNAIN, A. M.; BATALHA. M. O. Cadeia produtiva da carne bovina. 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Política Agrícola, 
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura: Brasília: IICA: 
MAPA/SPA, 2007. 
 

 Também é importante lembrar, segundo Carrer e Bianco (1999), que a 

urbanização, o aumento da demanda por produtos agrícolas, a integração com a 

indústria processadora, aumento crescente das exportações, o avanço tecnológico, 

questões políticas, acordos estabelecidos e a globalização promoveram uma 

mudança na escala de produção.  

Subsistema de 

apoio 

Subsistema de 

produção da 

matéria-prima 

Subsistema de 

industrialização 

Subsistema de 

comercialização 

Subsistema de 

consumo 

Produtor de 

insumos agentes 

transportadores Empresas 

rurais 

(produtor 

rural) 

Insdústria de 

1ª transfor-

mação 

Insdústria de 

2ª 

transformaçã

o 

Atacadista  

OuExportador 

Varejista 

Empresas de 

alimentação 

coletiva/insti

tucional 

Consumidor 

final 



17 

 

Estas mudanças devem influenciar nos preços praticados pelos produtores e 

no preço percebido pelo consumidor de carne bovina.  

Os fatos que podem ou não influenciar no comportamento dos preços do 

agronegócio, mesmo a evolução dos preços e suas tendências não serão 

explorados no presente trabalho, mas, é relevante exemplificar o comportamento do 

setor para referenciar a importância da pesquisa bibliográfica sobre o tema. 

De acordo com o documento elaborado pelo Ministério da Agricultura 

(BRASIL, 2017a), o preço da arroba do boi tem apresentado grandes oscilações, 

considerando os últimos 12 anos o valor da arroba teve um crescimento (Figura 1), 

mas se analisar os anos de 2015 e 2016 o valor cobrado pela arroba do boi 

apresentou uma leve queda, situação semelhante com alguns outros produtos como 

o trigo e a soja (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Preços recebidos pelos produtores no Brasil 

 
Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV.  
Fonte: Cepea/USP. Posição 05/2017. Apud BRASIL. Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA. Preços de produtos agrícolas.8. ed. Brasília: 
MAPA, 2017b. 
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Figura 1 – Evolução de preços do boi no período de Janeiro de 2005 a Janeiro de 

2017 

 
 
Fonte: Cepea/USP. Posição 05/2017. Apud BRASIL. Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA. Preços do Boi.8. ed. Brasília: MAPA, 2017a. 

 

Segundo Brasil (2017a), em 2016 foram abatidas 29,6 milhões de cabeças de 

gado em todo país. Os Estados que lideraram o abate, totalizando 76,6% de todo 

abate do país, são: Mato Grosso (15,4%), Mato Grosso do Sul (11,1%), Goiás 

(9,5%), São Paulo (9,4%), Pará (9,2%), Minas Gerais (8,3%), Rondônia (7,3%)e Rio 

Grande do Sul(6,4%). Em 2014, o país tinha 212,3 milhões de cabeças com uma 

concentração de 33,5% no Centro-Oeste, 21,6% no Norte, 18,1% no Sudeste, 

13,8% no Nordeste e 12,9% no Sul. Comportamento semelhante se repetiu nos 

anos anteriores, apresentando uma oscilação de produção entre os estados, mas, 

concentrando o abate dentre os mesmos estados. 
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Tabela 2 - Produção de carnes em mil toneladas 

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 
Projeções do agronegócio, Brasil 2016/17 a 2026/27.8. ed. Brasília: MAPA, 
2017c. 

 

As projeções de produção de carne bovina no Brasil, realizadas pelo MAPA 

são positivas para o setor, indicando uma tendência de crescimento do setor, tanto 

na produção quanto no preço.  

 

Figura2 - Projeção da produção de carne bovina no Brasil 
 

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Proje-
ções do agronegócio, Brasil 2016/17 a 2026/27.8. ed. Brasília: MAPA, 2017. 
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Quanto às projeções, o consumo de carne bovina apresenta uma constância 

no nível de crescimento para os próximos anos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Projeções de consumo de carne bovina no Brasil 

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Proje-
ções do agronegócio, Brasil 2016/17 a 2026/27.8. ed. Brasília: MAPA, 2017c. 
  

Em 2015, este sistema agroindustrial da carne bovina movimentou R$483,5 

bilhões, apresentando um crescimento de 27%, comparado com 2014. Só no varejo, 

a agroindústria movimentou R$176,36 bilhões, sendo que 87% foi referente à venda 

de carne e o restante à venda de outros produtos (BEEFPOINT, 2016b). 

 Segundo a BeefPoint (2016a),o Brasil possuía 209,13 milhões de cabeças de 

gado em 2016, distribuídos em 167 milhões de hectares.  

 Diante deste panorama de importância econômica do setor, o presente 

estudo, considerando sua relevância e a presença marcante deste produto na mesa 

e no consumo dos brasileiros, reconhece o desafio dos varejistas de disponibilizar e 

apresentar ao consumidor um produto commodity de forma diferenciada. Promover a 

inovação num produto impactante na economia brasileira, com pouca variação na 

apresentação e integrante de uma cadeia de suprimento restrita e objetiva, almeja a 

tentativa de se promover inovações sobre um produto sem grandes variações. 
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 O mercado de carne commodity respondeu aproximadamente por 96% do 

consumo de carne bovina no Brasil de acordo com Zuin et al. (2006). 

 Segundo Taffarel, Téo e Ceresa, (2016) o IBGE considerou que em 2015, o 

consumo per capita de carne bovina no Brasil foi de 30,6 quilogramas. Já, para 

Scot Consultoria (divulgado pela InfoMoney), em 2016 houve uma queda de 3.5% no 

seu consumo, resultando numa média de 36,12 quilogramas por habitante. Apesar 

de controversos os dados, não há como desprezar a importância desta análise das 

características perceptíveis ao consumidor e que impulsionam este importante 

componente do Agronegócio. 

 

Figura 3 - Consumo anual de carne no Brasil no período de 1997 a 2015 

 
Fonte: MB Agro, com dados do IBGE, Conab, Secex, Apinco e ABPA apud Info-
Money 2016. 
 

 Segundo a InfoMoney a média de consumo de carnes pelos brasileiros é a 

menor da América Latina e conforme Figura 3, o consumo vem apresentando uma 

queda. Destacando que apesar da crise econômica ter reduzido o poder de compra 

do brasileiro no ano anterior, essa foi a menor queda dos últimos três anos. 

 Diante das variáveis no comportamento do consumo da carne bovina é 

necessário a verificação das características desta proteína que determinam o 

comportamento de seu mercado, para poder atuar de forma correta na oferta deste 

produto. 
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 Corrêa (2010) acrescentou que as empresas devem, constantemente, se 

questionar sobre os elementos de valor presentes em seus produtos ou serviços 

prestados que são fatores determinantes para seus clientes. 

 O cenário do consumo de carnes no Brasil tem apresentado oscilações que 

preocupam o setor, reforçando a necessidade de analisar e conceituar 

características, ações e estratégias que agradam o consumidor e promovem este 

produto.  

 

2.2 Carne bovina – fatores perceptíveis aos consumidores 

  Algumas alterações no estilo de consumo têm ocorrido e afetado o 

comportamento dos consumidores. Dentre as áreas afetadas, pode-se destacar a 

alimentação. O hábito alimentar apresentou algumas mudanças. As dificuldades na 

logística e a economia de tempo, exigem que as pessoas escolham seus alimentos 

buscando facilitar seu cotidiano. Qualidade do produto, agilidade no atendimento, 

comodidade na hora da compra, utilização de tecnologias e diversos outros aspectos 

deixaram de ser diferenciais e tornaram-se elementos básicos para atrair e manter 

compradores (MEDEIROS; SOUZA; SOUZA FILHO, 2014). 

 A carne bovina apesar de poder ser enquadrada como um commodity Zuin et 

al. (2006). Um produto sem grandes variações, básico, sem valor agregado pelo 

processo produtivo, apresenta aspectos que são percebidos e exigidos pelos seus 

consumidores.  

 O mercado de carne tem reagido a esta premissa de considerar a carne um 

simples commodity. Tem adotado estratégias como: 

• Propostas publicitárias, como: “Carne é Friboi?” destacado em 13/09/16 

na página da Exame.com como “Os 10 bordões da propaganda que 

caíram na boca do povo”, e, posteriormente a operação Carne Fraca, 

investigação da Polícia Federal, que mira fraudes laboratoriais e 

irregularidades cometidas por frigoríficos de grandes companhias 

(ARAUJO; GAMA; NASCIMENTO, 2017). 

• Aparecimento de novos cortes de carne bovina e o crescimento do 

mercado gourmet de carnes. O conceito de carnes nobres, carnes 
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gourmet e carnes especiais, tem contribuído para aumentar as exigências 

dos consumidores por produtos diferenciados e de qualidade. 

• A alocação de profissionais treinados para ofertar a carne em acordo com 

a expectativa do consumidor. O investimento na contratação e treina-

mento de profissionais especializados no atendimento ao consumidor de 

carnes tem sido uma das estratégias dos supermercados (ABRAS, 2018). 

Para Dörr, Rossato e Zulian (2012) as situações que definem o consumo de 

carnes, especificamente, dizem respeito a questões de: (1) qualidade e perfil de 

comercialização, (2) saúde pública e (3) socioculturais. Quanto às questões de 

qualidade e perfis de comercialização, afirmou que muitos produtores passaram a 

agregar valor ao seu produto – a carne – através do seu fornecimento em cortes 

embalados. 

No que diz respeito à saúde pública, por exemplo, a ocorrência da “vaca 

louca” na Europa,teve impacto direto nos padrões produtivos brasileiros e, conse-

quentemente, trouxe considerações sob o padrão de consumo destes produtos 

também no Brasil (ZUIN et al., 2006). 

Para Firetti e Ribeiro (1999) preços mais acessíveis e facilidade de acesso às 

informações contribuíram para que o consumidor brasileiro estivesse mais atento a 

algumas características dos alimentos como: sabor, odor, cor e textura. 

Quanto às questões socioculturais, a vida cada vez mais atribulada 

transformou o perfil de consumo da sociedade que passou a buscar agilidade e 

conveniência. Essa pessoa atribulada do mundo globalizado passou a adquirir 

produtos em menos locais, predominando os hipermercados (DÖRR; ROSSATO; 

ZULIAN, 2012). 

Com a predominância das famílias nucleares – sejam aquelas formadas 

apenas por um casal e um filho (ALTMANN, 1984) – cresce também a demanda por 

porções menores, para evitar o desperdício.  

 Após a Segunda Guerra Mundial vários eventos fizeram com que os 

consumidores preferissem cortes menores, carnes magras, substituindo os cortes 

primários com sua gordura associada. Devido ao alto custo dos cortes menores, da 

relativa limitação de localização da carne com as características desejadas nas 

carcaças do animal, foram feitas tentativas de produzir porções de carne de corte de 
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menor custo, com os atributos organolépticos (características perceptíveis ao 

consumo, como cor, brilho, textura, sabor etc.) dos bifes tradicionais que foram 

comercializados desde 1970 (LAWRIE, 2005). 

Outro fato importante foi a mudança no comportamento da sociedade, onde 

homens e mulheres estão trabalhando e dispondo de pouco tempo para se dedicar 

ao preparo de suas refeições. Esta situação fez com que as pessoas passassem a 

optar por cortes menores, mais práticos, muitas vezes até temperados, a fim de 

agilizar o processo de preparo, através um produto funcional capaz de atender 

rapidamente sua necessidade de alimentação (GOUVEIA; DALTO 2009). 

 É importante considerar que para atender demandas contínuas e esperadas 

os produtos funcionais têm que enfatizar a eficiência de seus fluxos e ações 

necessárias para manter os custos baixos. Em contrapartida, para produtos inova-

doresa ênfase tem que ser na rápida resposta e na velocidade de adaptar-se ao 

inesperado, para compatibilizar, ágil e dinamicamente, o suprimento e a demanda 

incerta e volátil dos seus produtos (CORRÊA, 2010). 

 Sejam produtos funcionais ou que tragam propostas inovadoras, deve-se 

considerar todos os atributos e, principalmente, as características perceptíveis aos 

consumidores. Para Zuin et al (2006) os atributos e variáveis que podem ser 

considerados como os mais importantes para a qualidade intrínseca de um alimento 

são, dentre outros: 

a) O valor nutricional do alimento sem a presença de produtos danosos à saúde 

humana, como agrotóxicos, antibióticos, hormônios, conservantes, corantes, 

etc.; 

b) A data de fabricação do produto, que deverá constar no seu rótulo, tendo que 

ser computado o período de pós-colheita e início de processamento; 

c) O prazo de validade, para evitar o consumo inadequado pelo consumidor; 

d) O processamento utilizado na elaboração do produto final, devendo ser 

evitado o amadurecimento via irradiação ou gases danosos a saúde humana; 

e) Atenção a deterioração causadas por germes e fungos; 

f)  A estocagem e manuseio adequado dos produtos transgênicos por parte de 

agentes envolvidos; 

g) A conformidade do peso com o indicado na embalagem. 
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 Considerada a qualidade intrínseca, será necessário atenção especial aos 

atributos exigidos pela qualidade sensorial, que segundo Lawrie (2005), são: a cor, a 

capacidade de retenção de água e o odor da carne, que são detectados tanto antes 

quanto após o cozimento e fornecem ao consumidor uma sensação mais prolongada 

da suculência, a textura, a maciez, o sabor e grande parte do odor que são 

detectados na mastigação.  

 Zamberlan et al (2008), afirmou que para o fornecimento adequado do 

alimento, além das características necessárias do produto e promoção do sucesso 

nesta relação de fornecimento e consumo, também será primordial apurar e 

considerar as variáveis locais que influenciam no consumo dos alimentos. Não é 

somente pela necessidade de saciar a fome (necessidades fisiológicas) que o 

consumidor escolhe o alimento que deseja consumir.  

A escolha pela compra do alimento é influenciada pelas práticas cotidianas, 

regionalismos, hábitos e rituais alimentares que valorizam o momento do consumo. 

Apesar, de Alencar (2014) defender que as referências culturais vêm sofrendo 

grande alteração, já que, segundo o autor, o mundo já não tem fronteiras, reflexo da 

globalização, os hábitos e cultura local podem refletir no consumidor um 

comportamento diferenciado. 

 Conhecer o cliente, seu comportamento, as razões pelas quais escolhe um 

determinado produto frente a outro e o grau de satisfação provável, torna-se 

diferencial competitivo (ZAMBERLAN et al, 2008). Afinal, conforme destaca Firetti e 

Ribeiro (1999) o processo de globalização influenciou toda a cadeia produtiva 

brasileira, desde a produção até o ponto final de comercialização. 

 Segundo Casoti e Thiollent apud Zamberlan et al (2008) é necessário fazer 

uma diferenciação entre os termos adotados para se explicar e chegar ao 

conhecimento das bases motivacionais de aceitação de determinado alimento 

 Já segundo Steenkamp apud Zamberlan et al (2008), existem três determi-

nantes mais relevantes do comportamento do consumidor: ambiente, propriedades 

dos alimentos e fatores relacionados ao próprio consumidor (Figura 4). O ambiente é 

composto pelas questões socioculturais (hábitos locais), econômicas (poder de 

compra) e Marketing (estratégias de mercado). Sobre as propriedades do alimento, 

destaca-se: físicas (cor, textura), químicas (composição, proteínas) e nutricionais 
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(gordura, calorias). Os fatores relacionados ao próprio consumidor são: biológicos 

(motivações neurais), psicológicos (necessidades)e Personalidade (hábitos 

pessoais). 

  
 
Figura 4 - Determinantes do comportamento do consumidor de alimentos segundo 
Sttenkamp 
 

 
 

Fonte: Zamberlan et al, 2008 
  

A tendência de consumo alimentar indica que se consome mais a qualidade 

do que a quantidade (TEJON; CORIOLANO, 2008).Essa diferenciação por qualidade 

exige sabor, conteúdo nutricional, segurança, sustentabilidade, ambiente 

adequado,saúde, comunicação e conveniência de acesso. 

 

2.3 Marketing da Carne 

 Desde 1950 os empresários passaram a dedicar uma atenção maior aos 

desejos do consumidor, percebendo que este era o caminho para obter melhores 

resultados (LAS CASAS, 2009). 
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 Assim, inicia-se um processo, que Kotler (1998), conceituou como sendo 

gerencial e social, no qual os empresários e gestores alcançam o que desejam 

através da criação e oferta de produtos de valor ao conceito do consumidor.  

 Neste contexto, o negócio da carne bovina apesar de ser enquadrada como 

um commodity como relata Zuin et al (2006), seus conceitos de valor e a evolução 

da sociedade têm alimentado o desafio de se estabelecer, um plano de marketing 

sintético e objetivo, capaz de estabelecer estratégias aplicadas ao negócio(TEJON; 

CORIOLANO, 2009). 

 O ambiente altamente mutável, o constante surgimento de novos 

concorrentes e a disputa acirrada por clientes tem tornado o mercado de carnes 

bovinas altamente competitivo, demandando das empresas um esforço por meio de 

estratégias mercadológicas que possam, ao longo do tempo, ser alteradas visando 

atender expectativas, tendências, necessidades e os desejos de um consumidor 

cada vez mais exigente (MEDEIROS; SOUZA; SOUZA FILHO, 2014). 

 Tejon e Coriolano (2009) afirmaram que está cada vez mais difícil criar e 

manter a diferenciação no mercado de alimentos, indicando que uma boa estratégia 

de marketing seria voltar-se para o ambiente e concentrar nas peculiaridades de 

origem do produto, fazendo disso um valor. Por outro lado, gestores de 

supermercados perceberam que sua clientela gastam mais quando o ambiente do 

supermercado é lúdico e descontraído, sugerindo que esta situação pode se 

estender ao consumo de carne bovina. 

 Ainda assim é necessário considerar que a qualidade do produto, percebida 

pelo indivíduo é fruto de avaliações psicológicas e sensoriais próprias de cada um. 

Características como, aparência, aroma, maciez, sabor e valor nutritivo apresentam 

um grau de importância em conformidade com a necessidade e percepção de cada 

consumidor. A aparência destaca-se como característica fundamental e decisiva no 

momento da compra (RAMOS; GOMIDE, 2007). 

 Fatores como, diferentes valores, etnias, educação, estilos de vida e nível de 

renda poderão influenciar os hábitos dos consumidores, impactando no agronegócio, 

e no comércio varejista deste seguimento (TEJON; CORIOLANO, 2009).  
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2.3.1 Operação Carne Fraca 

  Desde 2014, grandes marcas do ramo alimentício iniciaram um processo 

publicitário de exploração da marca do produto. Neste período, frigoríficos iniciaram 

a estratégia mercadológica de destacar a marca de seus produtos, mais, 

especificamente a carne bovina, como na frase: “Carne é Friboi?” destacado por 

Rogenski (2016) como “Os 10 bordões da propaganda que caíram na boca do 

povo.” 

  Esta estratégia mercadológica, de acordo com Araújo, Gama e Nascimento 

(2017), através da utilização de garotos-propagandas, pode ter despertado atenção 

maior do consumidor, no momento da compra a marca do produto ou mesmo, a 

embalagem do produto, já que o propósito publicitário era direcionar a atenção do 

consumidor para a “marca” da carne. 

  Para Freitas e Machado Neto (2015) a atribuição da marca ao produto pode 

representar um ganho competitivo, fazendo com que o consumidor não se incomode 

de pagar mais caro por um produto de grife.  

  Contudo, no ano de 2017 a Polícia Federal noticiou um processo investiga-

tivo, conhecido como “Operação Carne Fraca”, sobre possíveis irregularidades na 

distribuição dos produtos de grandes empresas (ARAUJO, GAMA; NASCIMENTO, 

2017). Neste momento, onde foi atribuído e destacado o nome do produto, com a 

estratégia de fazer com que o consumidor escolhesse o produto a adquirir com 

atenção a marca dele, especificamente a carne, perante o escândalo, também 

proporcionou ao consumidor a facilidade de identificar que esta carne é o produto 

que está sendo objeto de investigação. 

 Segundo Costa et al (2017) a Operação Carne Fraca envolveu 21 frigoríficos 

brasileiros acusados de negociarem propinas para que seus produtos fossem 

liberados sem atenção as exigências da vigilância sanitária. Empresas como a BRF 

Brasil (Sadia e Perdigão), JBS (Friboi, Seara, Swift, dentre outras), e frigoríficos 

menores, como Mastercarnes, Souza Ramos e Peccin foram objetos da investigação 

e tiveram nome da empresa e a marca de seus produtos divulgados como 

envolvidos neste processo federal. 
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 Fato relevante, já que, segundo Ramos e Gomide (2007) a carne brasileira já 

era vista como um produto de baixa qualidade, devido a problemas sanitários como 

a febre aftosa e a falta de uniformidade nos padrões de abate. 

  Diante de uma crise envolvendo a marca do produto é difícil identificar os 

reflexos perceptíveis ao consumidor e como deverá se comportar o gestor 

responsável pelo varejo deste produto. 

 

2.4 O Comportamento do Consumidor 

  Diante de um cenário altamente competitivo, é necessário que o gestor 

compreenda o comportamento do consumidor. Segundo LAS CASAS (2009), o 

comportamento do consumidor obedece a ordem de satisfação da necessidade, 

acesso e avaliação das informações, tomada de decisão e serviços de pós-venda. 

  Perante o fornecimento de um produto considerado como um commodity, com 

dificuldades de se destacar através de informações diferenciadas, e, segundo Sales, 

Fernandes e Bastos (2017), num momento em que o Brasil vive momentos de crise 

econômica, o comportamento do consumidor passa por alterações. Surgem novos 

conceitos, expectativas e necessidades de consumo. 

  Neste cenário, é vital uma maior atenção as características que serão 

destacadas nos produtos para influenciar seu consumo. 

  Na aquisição do produto o consumidor pode ter a influência de fatores 

internos, como motivação, aprendizagem, percepção, atitude e personalidade e 

externos, como família, classe social, grupos de referência e cultura que influencia-

rão o consumidor a compra (LAS CASAS, 2009) 

  Em um mercado globalizado onde consumidores tornam-se mais exigentes, o 

empreendedor tem que estar, constantemente atento a fatores que são perceptíveis 

aos seus clientes como:uma equipe treinada,preços competitivos,comodidade, 

agilidade e rapidez no atendimento, sempre buscando a alta produtividade,a 

qualidade nos serviços e baixos custos (MORALES; FERREIRA, 2011). 

  Para Batista (2016) apud Sales, Fernandes e Bastos (2017) o consumidor 

passou a ter maior atenção a marca, ao preço e ao local de compra, sempre 

buscando alcançar o maior índice de custo-benefício. 
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  Para satisfazer este índice de custo-benefício é necessário conhecer o 

consumidor. Na visão de Spinola (2014) apud Pereira e Capelli (2017) é através da 

satisfação do cliente ou do consumidor que a organização conseguirá a fidelização 

deste comprador. É importante destacar que a satisfação da necessidade do cliente, 

pode ocorrer em uma única transação. Já a sua fidelização pode exigir um 

relacionamento à longo prazo com o cliente.  

 Camarotto (2009) apud Matsumoto, Oliveira e Rocha (2017) listou alguns 

fatores que influenciam o consumidor na escolha pelo local de compra: localização, 

existência de estacionamento, limpeza, variedade de produtos, ofertas e promoções, 

preços e formas de pagamento, layout e espaço físico, atendimento, organização e 

confiança no estabelecimento.  

 

2.5 O Comércio Varejista em Supermercado 

  O comércio varejista de supermercados representa um importante ponto de 

venda de carnes. Este modelo de negócio tem ampliado e diversificado, 

gradativamente, a oferta de produtos, e, de acordo com a Associação Brasileira de 

Supermercados – ABRAS (2018) a análise deste seguimento proverá dados de 

orientação econômica à sociedade em geral e, especialmente, na gestão 

estratégica. 

 A instabilidade do ambiente empresarial, a globalização, a velocidade de 

informações graças a tecnologia, favoreceram a abertura dos mercados nacionais 

refletindo no aumento da competitividade no mercado interno, forçando gestores 

locais a inovarem e investirem em estratégias mais agressivas para lidar com estas 

ameaças. Diante desta situação os supermercados vêm crescendo e se destacando 

dentre os grandes grupos empresariais (AVDZEJUS, 2012) 

 Para Souza e Silva (2017) o desafio do setor supermercadista em enfrentar 

este ambiente empresarial é maior que as demais organizações, pelo fato de 

trabalharem com um grande número de produtos, marcas e consumidores com 

diferentes perfis. 

 Parente (2000) apud Avdzejus (2012) destacou a diferença entre o varejista e 

o atacadista: enquanto o processo de venda do atacadista é direcionado a clientes 

institucionais que não irão consumir o produto, o processo de venda dos varejistas 
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está direcionado ao consumidor final, que efetivamente consome o produto e que 

avalia as suas características importantes. 

 Para a Associação Brasileira de Supermercado – ABRAS (2018), este 

seguimento varejista cresceu 2,3% em 2017, revertendo a queda registrada em 

2016 de -3,3%, reforçando a força deste seguimento na economia brasileira. 

Ainda que o seguimento varejista de supermercados tenha apresentado um 

crescimento sua sobrevivência, desenvolvimento e sucesso estão intimamente 

relacionados aos seus clientes. Como muito bem preceitua Zanini (2016) apud 

Pereira e Capelli (2017), a motivação e foco da empresa é o cliente.  
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 Material 

 Realizou-se um estudo de campo na cidade de Porto Ferreira. A pesquisa 

quantitativa foi representada por um questionário (cópia em Apêndice) com 

perguntas fechadas, que foi aplicado aos sábados nos supermercados e durante a 

semana aos alunos do período noturno de instituição de ensino superior. 

 A pesquisa foi realizada em três grandes supermercados da cidade de Porto 

Ferreira/SP e em uma instituição de ensino superior desta mesma cidade. Os 

supermercados foram escolhidos por representarem importantes pontos de vendas 

de carne bovina. A instituição de educação de ensino superior foi escolhida por seus 

alunos, em sua maioria, serem adultos, trabalhadores, moradores locais e, portanto, 

consumidores da cidade, com o propósito de alcançar um número maior de 

participantes e conseguir abordar pessoas que adquirem em outros pontos de 

vendas. 

 As questões apresentadas aos participantes buscaram alcançar informações 

sobre os aspectos que influenciam o consumidor no momento da aquisição e 

escolha da carne bovina, sem invadir sua intimidade, privacidade ou adentrar em 

dados pessoais, que pudessem constranger o entrevistado, causar-lhe prejuízo ou 

desconforto. 

 Os entrevistados foram informados sobre a liberdade de participação, sobre o 

respeito a privacidade, o sigilo das informações, sobre o tempo necessário para 

responder as questões e que a participação proporcionaria o levantamento de dados 

que objetiva instruir gestores em ações que melhor atenda as necessidades de seus 

consumidores. 

 Foram entrevistadas 329 pessoas, sendo 198 entrevistados nos três 

supermercados escolhidos e 131 pessoas na instituição de educação. Deste total de 

entrevistados, 218 pessoas apontaram a carne bovina como sua preferência de 

consumo. Como o objetivo da pesquisa é analisar o comportamento do consumidor 

de carnes bovina, a análise da presente pesquisa considerou apenas os 218 

entrevistados que apontaram a carne bovina como sua preferência de consumo.  
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3.1.1 Porto Ferreira – cidade fonte da pesquisa 

 Porto Ferreira é uma cidade com 244,9 km² de extensão, está localizada no 

Estado de São Paulo e tem uma população estimada para 2017 de 55.432 

habitantes (IBGE, 2015). O último estudo estatístico realizado pelo IBGE é datado 

de 2010 e a população considerada foi de 51.400 habitantes. 

 Ainda, segundo o IBGE (2015), a classe trabalhadora ferreirense era de 

32,3%, apresentando uma média mensal salarial de 2.4 salários mínimos, situação 

que, se comparada às 645 (seiscentas e quarenta e cinco) cidades no estado São 

Paulo e 5570 (cinco mil, quinhentos e setenta) no país, coloca Porto Ferreira, sendo 

a renda, na posição 235 entre as cidades do estado e 723 entre as cidades do país. 

 

3.1.2 Pontos de venda 

 De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP 

(2016a) a cidade de Porto Ferreira possui 536 empresas que exploram a atividade 

de comércio varejista, mas não especifica quantas se dedicam ao comércio varejista 

de alimentos (supermercados, açougues). 

 A prefeitura municipal da cidade não disponibiliza dados que torne possível 

afirmar com exatidão o número de pontos de vendas de carne, mas é possível 

identificar que grande parte dos pontos de vendas de carne bovina na cidade estão 

concentrada nos supermercados. 

 Os pontos de vendas escolhidos para a realização da pesquisa foram 

supermercados com grande movimento e fluxo de consumidores. 

 

3.2 Método 

 A pesquisa caracteriza-se como descritiva, quanto aos seus objetivos; 

quantitativa e de amostragem por conveniência, quanto a abordagem utilizada; e 

bibliográfica e documental quanto a técnica (MARCONI; LAKATOS 1990 apud 

COSTA et al., 2017). 
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 Para Fonseca (2016) apud Pereira e Capelli (2017) a pesquisa bibliográfica é 

um levantamento de informações para o desenvolvimento de um trabalho investiga-

tivo, que reúne uma base teórica e abrange a bibliografia sobre o tema de estudo. 

 Através da pesquisa exploratória oportunidades viáveis são descobertas, 

dados relevantes para a promoção do produto, ou da percepção dos consumidores 

sobre os serviços prestados, são apontados e com a análise dos resultados é 

possível estabelecer um bom planejamento, auxiliando a gestão (CHURCHILL, 

BROWN e SUTER, 2011).   

 Ao entrevistado foi garantido o sigilo total de sua identidade e da impessoa-

lidade das informações coletadas. Não foram solicitados dados pessoais, nomes ou 

qualquer informação que pudesse invadir a privacidade ou intimidade do partici-

pante.  

 O participante foi alertado do tempo necessário para responder as questões e 

que era livre a sua participação. Também foi informado que através da análise dos 

dados coletados seria possível estabelecer um diagnóstico dos fatos relevantes e 

perceptíveis no produto. Assim, ações futuras poderiam ser editadas com o intuito 

de melhor atender a necessidade dos participantes e futuros consumidores de carne 

bovina. 

 A pesquisa foi aplicada a 329 (trezentos e vinte e nove) moradores de Porto 

Ferreira, que orientados sobre o tempo necessário para respostas e da relevância 

de sua participação aceitaram responder.Dos 329 participantes, 198 foram abor-

dados individualmente, aos sábados em pontos de venda da cidade, no momento 

em que aguardavam o atendimento e 131 são alunos, que responderam durante as 

aulas, no período noturno de uma instituição de ensino superior. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Apesar da aplicação da pesquisa ter ocorrido em locais e horários distintos, o 

resultado alcançado nos dois grupos, conforme Apêndice B, não apresentou dife-

renças que exijam a separação do público entrevistado. Desta forma a análise ocor-

reu com o total de compradores de carne, sem considerar o local da aplicação da 

entrevista. 

 

4.1 Perfil Socioeconômico dos entrevistados 

 Dos 218 entrevistados (Figura 5) que escolheram carne como sua preferência 

de consumo: 116 (53,21%) eram homens e 102 (46,78%) mulheres. Resultados 

semelhantes ocorreram na pesquisa de Nascimento et al (2018), realizada nos 

locais de comércio de carnes, sobre o perfil do consumidor de carne, em que dos 

501 entrevistados, 57% eram homens, e na pesquisa realizada por Oshiwa et al 

(2017) realizada em supermercados da cidade de Marília/SP, onde a 53,75% dos 

entrevistados eram homens. 

 Apesar do fato de alguns entrevistados estarem em casal ou em família, este 

percentual masculino superior ao feminino pode indicar uma alteração do 

comportamento do homem. Durante revolução feminista dos anos 60 e 70 

(GOUVEIA e DALTO, 2009), quando a mulher alterou seu papel na sociedade, 

forçou o homem a rever seu posicionamento perante a família e sua condição de 

pai. Apesar, do cuidado com a família ainda estar sob a responsabilidade feminina, 

na sua maioria, os homens tiveram que rever seus conceitos e estão indo às 

compras. 

 Outro aspecto relevante é que as pesquisas nos supermercados foram 

realizadas aos sábados, sendo comum a presença de famílias fazendo as compras, 

momento que os homens foram mais receptivos e concordaram em participar da 

pesquisa.  

Apesar da participação de grandes grupos no ramo de supermercados, 

segundo a ABRAS (2018), ter aumentado consideravelmente, esta situação não é a 

realidade da cidade objeto do estudo. Na cidade de Porto Ferreira a maioria das 

empresas de supermercados predominantes, não pertence a grandes grupos 

econômicos, são empresas da própria cidade. 
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Figura 5 - Sexo dos entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
  

 Ainda que para VAZ (2011) a era digital e a globalização aproxime as 

culturas. Cada local apresenta suas particularidades tornando essencial conhecer ao 

máximo o perfil dos consumidores locais.  

 A faixa etária dos entrevistados, conforme a Figura 6, apontou que 70 

entrevistados, a maioria, tem idade entre 20 e 40 anos (32,1%) e apenas 6 pessoas 

(2,8%) com idade inferior aos 20 anos. 

 

Figura6 - Faixa etária dos entrevistados 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 A pesquisa realizada nos supermercados por Queiroz, Souza e Gouvinhas 

(2008), apesar de ser realizada em outra localidade, apontou característica similar 

em que a maioria (44,3%) dos entrevistados estava na faixa etária dos 25 aos 44 

anos, indicando ser este o público mais comum nesta modalidade de comércio 

varejista.  

 A pesquisa realizada por Oshiwa et al (2017) nos supermercados da cidade 

de Marília/SP destacou que a idade média dos homens era 46,10 anos e das 

mulheres 39,47 anos. Na pesquisa realizada de Porto Ferreira, destacado na figura 

6, a maioria das mulheres (42,16%) está na faixa etária dos 20 aos 40 anos, 

enquanto que a maioria dos homens entrevistados (28,45%) declarou estar na faixa 

de 40 a 50 anos. Em ambas pesquisas os participantes homens, na média, eram 

mais velhos que as mulheres, o que parece indicar que depois de certa idade os 

homens passam a fazer as compras no lugar das mulheres.  

 Quanto ao nível de escolaridade, a Figura 7apresenta que 42,2% dos 

entrevistados tinham até o ensino médio, demonstrando a proximidade em relação 

ao valor de 49,3 % informado pela Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo – FIESP (2016b), dado apurado pela RAIS, Relação Anual de Informação 

Social (2016) realizada pelo Ministério do Trabalho. 

 

Figura7 - Nível de escolaridade dos entrevistados 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  Assim, diante desde dado fornecido pela FIESP (2016b) e conside-

rando o nível de escolaridade dos entrevistados, apontado pela pesquisa, aparente-

mente representam a realidade de Porto Ferreira. 

 Oshiwa et al. (2017) em sua pesquisa também apontou que a maioria (85%) 

dos entrevistados tinha o ensino médio completo. 

A Figura 7 torna evidente que a maioria dos entrevistados tem apenas o 

ensino médio. 

 Da amostra levantada muitos entrevistados, conforme Figura 8, alegou ser do 

setor de prestação de serviços. É importante destacar que a questão não 

diferenciava prestação de serviços na área pública ou privada. Assim, estão inclusos 

nestes dados os funcionários públicos. Como o questionário não previu a situação 

do aposentado, alguns participantes consideraram como sendo “do lar”, já que no 

momento da pesquisa não realizavam nenhuma outra atividade econômica. 

 
 

Figura 8 – Ocupação profissional dos entrevistados 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 Com objetivo de evitar constrangimento ao participante da pesquisa, ao invés 
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se considerar o salário mínimo atual de R$ 954,00, indica que a renda média familiar 

oscila entre 2 a 5 salários mínimos. 

 
Figura9 - Renda média familiar dos entrevistados 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 Ainda com o objetivo de evitar o constrangimento do entrevistado, não invadir 

a privacidade e zelar pelo conforto do participante em responder as questões, não 

foi requisitado o número de habitantes na residência. 

 Desta forma, presume-se que o participante teria maior liberdade em informar 

a renda média da família. 

 

4.2  Perfil de consumo dos entrevistados 

 Acima de 83% dos entrevistados (Figura 10) declararam a preferência pela 

carne resfriada. Se esta escolha for separada pelo sexo dos entrevistados, as 

mulheres indicaram mais atenção a este dado. Das mulheres que compram carne 

90,2% delas preferem resfriada, já os homens que se atentam a esta condição da 

carne representaram 78,45 % dos entrevistados masculinos que adquirem carne.  

 O desejo de comprar carne resfriada em relação a idade é a preferência em 

todas as faixas etárias, mas, é interessante destacar que 100% dos jovens com 

idade máxima de 20 anos apontaram como única opção e 90% das pessoas que 

estão na faixa dos 20 aos 40 anos também têm a mesma preferência. 
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 Para Ramos e Gomide (2007) a carne fresca é a característica primordial para 

o consumidor. 

 A preferência pela carne resfriada (Figura 10) não apresentou relação com o 

nível de escolaridade dos participantes da pesquisa. Quanto à profissão é 

interessante apontar que todos os entrevistados que trabalham no setor agrícola 

escolheram a carne resfriada. E dos entrevistados que apontaram como preferência 

a carne resfriado, a maioria declarou possuir a renda média familiar de R$ 2.000,00 

a R$ 5.000,00 

 
Figura 10 - Preferência pela carne resfriada 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Na pesquisa foi questionado aos consumidores se preferiam: carne bovina, 

suína, frango, peixe, caprinos, se não tinham preferência ou não consumiam carne, 

conforme Figura 11. Neste momento os participantes da pesquisa podiam escolher 

uma ou mais alternativas. 

 Desta forma foi possível estabelecer um ranking na preferência pela carne. 

De acordo com as respostas, a carne bovina se destacou como sendo a preferência 

da maioria dos entrevistados. Deixando em segunda posição de preferência: o 

frango, seguido pela carne suína e o peixe. 
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Figura 11 - Preferência pelo tipo de carne 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 Como o objetivo da pesquisa é entender o comportamento do consumidor de 

carne bovina, a Figura 11 considerou apenas as respostas dos participantes que 

escolheram a carne bovina. Ou seja, 218 (66,26%) consumidores de carne bovina 

dentre os 329 participantes. 

 Sobre os fatores do produto que influenciam na compra, 164 (75,23%) 

entrevistados alegaram dar atenção a, somente um fator no momento da escolha da 

carne para o consumo, enquanto os demais indicaram que mais de um fator era 

observado no momento da compra. 

 

Figura 12 - Fatores determinantes na escolha da carne 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Analisando a Figura 12 nota-se que o corte da carne se destacou como o 

principal fator influenciador na compra, sendo indicado por 103 pessoas (47,3%). 

Seguido pelo preço, indicado por 68 pessoas (31,2%); 42 pessoas apontaram a 

marca (19,3%). 35 participantes consideraram a validade (16,1%) e 31 pessoas 

(14,2%) indicaram outros motivos. 

 Apesar deste cenário de estratégia mercadológica de investimento publicitário 

na “marca” da carne, conforme descrito por Batista (2016) apud Sales, Fernandes e 

Bastos (2017), o resultado da pesquisa fortalece o que a Associação Brasileira de 

Supermercados – ABRAS (2018) divulga, ou seja: o consumidor alterou seus 

hábitos, prefere experimentar novas opções que ofereçam melhor custo-benefício do 

que a fidelidade à marca. Prevalece, conforme dados apurados, no desejo do 

consumidor o corte da carne dentre outros fatores. 

 Entre os sexos, os homens apresentaram maior atenção ao preço, 35,34 % 

dos homens apontaram o preço como fator influenciador na compra enquanto 

apenas, 26,47% das mulheres alegaram ter atenção a este fator. 

 Em todas as faixas etárias, entre os níveis de escolaridade, na profissão 

indicada, no nível de renda média dos familiares dos entrevistados, a preocupação 

com o preço da carne representou, aproximadamente, 30% das escolhas. 

 Se considerar o corte da carne e o preço, 23,3% das pessoas que escolhem 

pelo corte estão também atentas ao preço. 

 Apesar da atenção ao corte da carne ser a característica mais perceptível 

pelos entrevistados, este fator é mais expressivo no público masculino, pois 54,37 % 

dos homens entrevistados alegaram atenção ao corte. 

 A pesquisa apurou que os consumidores escolhem o local de compra 

considerando como fator importante, as características físicas do local, conforme 

Figura 13. As características do local destacou-se como fator dominante na escolha 

pelo local de compra, 90 pessoas (41,3%) definiram, como sendo este o motivo de 

escolha do local, seguido por 89 pessoas (40,8%) que definiram a confiabilidade no 

profissional que atende; 45 consumidores (20,6%) apontaram o preço como fator; 37 

pessoas (17,0%) alegaram a praticidade ou proximidade do local de compra; 

9participantes destacaram outros motivos e 2 pessoas alegaram indiferença aos 

fatores apresentados. 
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 Pelo exposto os consumidores escolhem o local de compra dando preferência 

a locais limpos, arejados e na confiabilidade das pessoas que a atendem.  

 Tanto a praticidade e proximidade do local, quanto os preços praticados não 

influenciaram muito estes consumidores de carne. Talvez, esta situação se 

enquadre no que Karsaklian (2008) apud Palhares e Amaral (2017) descreve ao 

afirmar que as decisões de compras são impactadas pela forma do consumidor 

conduzir sua vida e, não, necessariamente, por condições financeiras. 

 
 

Figura 13 - Fatores determinantes na escolha do local de compra 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Para Souza e Silva (2017) os clientes não se satisfazem somente com preços 

e promoções. Outros fatores influenciam o consumidor no momento da compra, 

como o local, por ser perto de suas casas ou do trabalho, 

 Também é interessante destacar que 54 pessoas escolheram 2 motivos que 

influenciam na definição pelo local de compra, ou seja, não é somente um fator que 

influencia nesta escolha. 

 Em pesquisa similar realizada por Silva et al (2017) nos supermercados em 

Jacareí - SP, os entrevistados apontaram como preferência na escolha do supermer-

cado, a limpeza em primeiro lugar e o atendimento em terceira posição.  .  
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 Os entrevistados da presente pesquisa afirmaram que (Figura 14) a simpatia 

e cordialidade do atendente é o fator de maior atenção na hora da compra, foram 

119 respostas (54,6%) que apontaram este item, mais da metade da opinião dos 

entrevistados. Seguidos por: 101 (46,3%) escolhas pela a limpeza do uniforme; 16 

(7,3%) preferências pela sugestão de compra; 12(5,5%) pessoas preferem 

atendente feminino, ao passo que 7 (3,2%) pessoas preferem o atendente mascu-

lino; e, apenas 5 (2,3%) pessoas destacaram outro motivo. 

 Em pesquisa realizada em Belo Horizonte - MG, por Souki (2003) sobre 

estratégias de marketing para os agentes da cadeia de carne bovina apontou como 

ponto de maior atenção na compra da carne as características de higiene do local. 

 

Figura 14 - Características do atendente que influenciam positivamente na hora da 
compra 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Dentre os entrevistados, 51 pessoas alegaram serem dois os motivos que 

influenciam e 4 pessoas alegaram ser a junção de 3 características dos atendentes, 

enquanto os demais prestam atenção em apenas uma característica. 

 A preferência de comprar no supermercado foi apontado pela maioria dos 

entrevistados, 202 pessoas (92,7%) dos entrevistados preferem ir a compra de 

carnes no supermercado.  
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 Esta preferência pelos supermercados, destacado na Figura 15, já era 

esperada, tendo em vista o aumento da participação deste seguimento do comércio 

varejista na economia brasileira. 

 A opção de comprar no açougue ficou em segunda posição, sendo a escolha 

de 40 pessoas (18,4%); as demais se declararam indiferentes ou na compra 

realizada em casas especializadas. É relevante destacar que a cidade de Porto 

Ferreira, até o momento da realização da pesquisa, não possuía casas 

especializadas na venda de carnes. 

 As diferenças entre o comportamento de comprador no interior e na capital 

podem ser motivados pela conveniência, pelas ofertas no preço da carne e 

principalmente, segundo Mazzuchetti e Batalha (2004) pela aparência do local de 

venda. Os açougues no interior não investem na aparência do local, despertando 

uma desconfiança no consumidor sobre a higiene do local e sobre a qualidade do 

produto. Talvez, seja este o fator determinante para o consumidor preferir a realizar 

sua compra de carne nos supermercados. 

 

Figura 15 - Local de compra 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Quanto a questão sobre o Local de compra, 51 pessoas (23,39%) fizeram 

mais de uma escolha e 4 pessoas (1,83%) escolheram 3 opções. 
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 A pesquisa apontou que 69,7% dos entrevistados optam pela aquisição de 

carnes para o consumo imediato, indicando que não há um desejo de armazena-

mento de carnes.  

 

Figura16 - Aquisição para o consumo imediato 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

A Figura 16 apresenta que 69,7% dos consumidores entrevistados compram 

para o consumo imediato, portanto, a carne é adquirida pela necessidade diária e 

não para um planejamento futuro. Surge a reflexão se este comportamento é fruto 

de confiança na economia brasileira; do despreparo para o acondicionamento 

adequado da carne; ou se é pelo fato da pesquisa nos supermercados ter ocorrido 

aos sábados. Momento que consumidores adquirem a carne para o final de semana. 

 Por outro lado, conforme Figura 17, a maioria dos entrevistados (34,9%) 

afirmaram comprar de acordo com a necessidade. Isto talvez seja influenciado pela 

mudança de comportamento das redes de supermercados. Atualmente, a maioria 

dos supermercados fica aberto todos os dias da semana e até tarde da noite. 

Proporcionando ao consumidor maior comodidade e facilidade em escolher o 

momento de adquirir o que necessita. 

Também é expressivo o número de consumidores que prefere adquirir o 

produto aos finais de semana. 
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Figura 17 - Frequência de compra 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Como o consumidor deseja adquirir carne conforme sua necessidade, que 

não deseja estocar e como esta proteína é presente na mesa dos brasileiros, é 

compreensivo que o consumidor vá ao ponto de venda mais de duas vezes na 

semana. 

 

Figura 18 - Quantidade de vezes que realiza a compra de carne 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Assim, conforme Figura 18, os consumidores que vão mais de uma vez aos 

pontos de vendas representam 63,3%do total de consumidores, isto se considerar 

que os consumidores que alegaram adquirirem eventualmente, não o fazem mais de 

uma vez por semana. 

 O fato de os consumidores frequentarem o ponto de venda mais de uma vez 

por semana indica aos gestores que os consumidores apresentam uma constância 

em seus estabelecimentos. Portanto, as ações mercadológicas adotadas pelos 

pontos de venda de carne são acompanhadas, semanalmente pelos seus compra-

dores, reforçando a necessidade de o ponto de venda adotar ações diárias para a 

fidelidade de seu cliente. 

 Segundo 77,5%dos entrevistados (Figura 19), a Operação Carne Fraca não 

influenciou no seu consumo de carne bovina. 

 

Figura 19 – O impacto da Operação Carne Fraca 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Mais da metade dos entrevistados, ou seja, 123 pessoas (56,4%) não 
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na cor e textura da carne; 14 pessoas (6,4%) alegaram estar atentas a origem da 

carne; 13 pessoas (6,0%) afirmaram prestar atenção a marca do produto; 7 pessoas 

(3,2%) afirmaram notar as informações nutricionais e apenas 1 pessoa afirmou ser a 

soma de todos os motivos.  

 Do total de entrevistados somente 7 pessoas escolheram dois fatores de 

atenção nesta questão e quatro pessoas destacaram como sendo 3 os fatores que 

consideram importantes. 

 

Figura 20 - Fatores de atenção na escolha da carne 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Como a maioria dos participantes que respondeu a questão alegou ser a cor e 

textura o fator de atenção a carne, esta resposta indica que o conceito defendido de 

que: alguns consumidores desenvolvem a crença de que somente determinados 

produtos ou determinada empresa apresenta produtos de qualidade (SOUKI, 2003) 

não se aplicou ao caso em tela.  

 Afinal, os consumidores entrevistados não representaram ter atenção a marca 

do produto. Esta informação parece contestar a importância de investimento na 

“marca” da carne no interior do Estado. 
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 A pesquisa realizada por Cardoso (2016) apontou que a atenção às 

informações nutricionais do alimento que consome é a preocupação de um pequeno 

grupo, que na sua maioria, praticante de esportes.  

 Na presente pesquisa não foi apurado o estilo de vida, mas verificou-se que 

as informações nutricionais, ainda não são, a preocupação da maioria dos 

entrevistados. 

  



51 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todo gestor deve estar atento aos fatores que influenciam seus consumidores 

no momento de decisão de compra. 

Apesar da globalização e a velocidade das informações proporcionadas pelo 

avanço tecnológico, permitir a integração de hábitos e costumes, cada cidade pode 

apresentar características e comportamento próprio de seus consumidores. O 

resultado da análise do comportamento de consumido de uma cidade é 

importantíssimo para orientar gestores locais na adoção de ações e estratégias para 

conquistar seu cliente e promover seu empreendimento. 

A pesquisa possibilitou reconhecer que, apesar da mulher ainda ser a 

responsável pelo lar, o número de homens que compra carne bovina é maior. 

Outra peculiaridade é que a idade dos homens que vão as compras é maior 

do que a idade das mulheres que estão adquirindo este produto. Este dado induz a 

pensar que, talvez no sistema familiar, a responsabilidade pelas compras inicia-se 

com a mulher e depois é transferida ao homem. Como não é possível, pelas 

informações obtidas afirmar com certeza este comportamento social, sugere-se que 

esta informação seja objeto de futuros estudos. 

O corte da carne se destacou como principal atributo de atenção dos 

participantes sobre o produto. Os homens alegaram ter maior atenção ao corte que 

as mulheres, e apontaram que, tanto o corte quanto o preço devem ser considera-

dos no momento de compra. 

Os participantes alegaram preferir a carne fresca e que vão mais de uma vez 

aos pontos de venda, o que aponta não efetuarem um planejamento de consumo a 

médio ou longo prazo. Seu consumo é imediato, não tendo, portanto, a preocupação 

com o armazenamento ou condicionamento da carne. 

Na escolha pelo local, a higiene do local e a confiabilidade no atendente 

foram os aspectos importantes apontados pelos entrevistados. Não destacaram o 

preço como fator motivacional na escolha pelo local de compra. Tal informação, 

indica que o consumidor de carne bovina não escolhe somente pelo preço. Dado 

relevante ao gestor, pois, abre a possibilidade de adotar diferentes estratégias de 

vendas e, talvez, alcançar maior lucratividade. 
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Apesar do sexo do atendente não ter se apresentado como fator relevante, de 

acordo com as respostas dos participantes, ainda há um número pequeno de 

compradores que preferem ser atendidos por pessoas do sexo masculino. Para a 

análise mais detalhada desta característica será necessário um estudo mais 

aprofundado deste universo. 

A simpatia e a cordialidade do atendente, bem como a limpeza de seu 

uniforme foram os aspectos apurados como relevantes pela pesquisa. Os 

compradores alegaram não dar atenção às informações nutricionais da carne, mas 

deixaram claro nas suas respostas que a qualidade da carne está condicionada à 

forma (corte) e a quem a está manuseando. 

Diante do investimento publicitário atribuindo importância à “marca da carne” 

os dados apurados pela pesquisa apontaram que o consumidor de Porto Ferreira 

ainda não atribui grande importância a “marca” da carne. Talvez, pelo fato do 

escândalo da Operação Carne Fraca que se sucedeu após a estratégia 

mercadológica de atribuir a marca. 

A pesquisa indicou que o preço não é o único atributo influenciador na 

decisão de compra de carne bovina, outros fatores influenciam o consumidor deste 

produto, como: corte, marca, validade, características do local, confiabilidade, 

uniforme e simpatia do profissional que atende, portanto, possibilita ao gestor inovar 

neste seguimento e buscar novas estratégias que promovam a venda e conduzam 

sua empresa ao sucesso. 
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ANEXOS 

Anexo I – Comprovante de envio do projeto – Plataforma Brasil 
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Anexo II – Parecer consubstanciado do CEP – Plataforma Brasil 
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APÊNDICES 

Apêndice A 
Pesquisa aplicada 
 
A presente pesquisa objetiva coletar informações sobre os fatores que influenciam o 

consumidor no momento de compra da carne bovina. É livre a participação dos 

entrevistados, e, com o intuito de respeitar a privacidade e preservar o sigilo das 

informações não será solicitado o nome do participante ou qualquer dado pessoal 

que o identifique. O participante deve ser orientado antes do início do questionário 

sobre o tempo utilizado para as respostas e sobre a relevância de sua participação. 

Através dos dados fornecidos pelo entrevistado será possível orientar gestores em 

ações que melhor atende as necessidades deste consumidor.  

 
1) Sexo da pessoa pesquisada: 

o 1- Feminino 
o 2- Masculino 

 
2) Reside neste município: 

o 1- Sim 
o 2- Não. Onde? ____________________________ 

 
3) Idade da pessoa pesquisada: 

o 1-Até 20 anos 
o 2-De 21 a 40 anos 
o 3-De 41 a 50 anos 
o 4-De 51 a 60 anos 
o 5-Acima de 61 anos 

 
4) Escolaridade: 

o 1-Ensino Fundamental 
o 2-Ensino Médio 
o 3-Ensino Técnico 
o 4-Ensino Superior 
o 5-Pós-Graduado 
o 6-Outro______________________ 

 
5) Profissão/Área de atuação: 

o 1-Indústria 
o 2-Comércio 
o 3-Prestação de Serviços 
o 4-Setor agrícola  
o 5-Do lar 
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6) Renda Média Familiar: 
o 1-Até R$ 2.000,00 
o 2-De R$ 2.000,01 a R$ 5.000,00 
o 3-Acima de R$ 5.000,00 

 
7) Quando você compra carne para seu consumo ou familiar, prefere comprar: 

o 1-Congelada 
o 2-Resfriada 
o 3-Indiferente 

 
8) Preferencialmente, compra carnes: 

o 1-Bovina 
o 2-Suína 
o 3-Frango 
o 4-Peixe 
o 5-Caprinos 
o 6-Indiferente  
o 7-Não consome 

 
9) Quando consome carnes a a sua escolha é definida pelo(a): 

o 1-Preço 
o 2-Corte 
o 3-Marca 
o 4-Prazo de Validade 
o 5-Embalagem 
o 6-Indiferente 
o 7-Outro:_______________________ 

 
10)  Quando escolhe o local de compra para adquirir carnes, o faz com base: 

o 1-Preço 
o 2-Praticidade/proximidade  
o 3-Confiabilidade no profissional que te atende 
o 4-Características físicas do local (como limpeza, atendimento...) 
o 5-Indiferente 
o 6 -Outro:________________________ 

 
11)  Qual a característica do atendente que o influencia positivamente na hora da 

compra: 
o 1-Atendente Masculino 
o 2-Atendente Feminino 
o 3-Limpeza do Uniforme  
o 4-Simpatia/Cordialidade  
o 5-Sugestão de Compra 
o 6-Outro: ________________________ 
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12)  Normalmente compra carnes em: 
o 1-Supermercados 
o 2-Açougues 
o 3-Casas Especializadas 
o 4-Indiferente 

 
13)  Você opta pela aquisição de carnes para o consumo imediato? 

o 1-Sim 
o 2-Não 
o 2-Sim/ Não 

 
14)  Qual o período e frequência em que, normalmente, adquire carnes? 

o 1-Durante a semana (de 2ª a 6ª feira) 
o 2-Aos finais de semana (Sábados, domingos e/ou feriados) 
o 3-Indiferente ou de acordo com sua necessidade. 
o 4-Sem resposta  

 
15)  Quantas vezes por semana você adquire carnes? 

o 1-Eventualmente 
o 2-Uma vez por semana 
o 3-Duas ou três vezes por semana 
o 4-Mais de três vezes por semana 

 
16)  Os recentes acontecimentos (Operação Carne Fraca), afetaram seu 

consumo de carne? 
o 1-Sim 
o 2-Não 
o 3-Sem resposta 

 
17)  Sua atenção passou a ser: 

o 1-Informações nutricionais 
o 2-Cor ou textura da carne 
o 3-Marca do produto 
o 4-Origem da carne 
o 5-Não houve alterações 
o 6-Sem resposta 
o 7-Todos os motivos 
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Apêndice B 

Tabela 1. Porcentagem de entrevistados por sexo, em cada local. 

Local Feminino Masculino 

Faculdade 50.3 49.7 

Supermercado 37.3 62.7 

Geral 46.8 53.2 
 

Tabela 2. Porcentagem de entrevistados por faixa etária (anos), em cada local. 

Local Até 20 20 a 40 40 a 50 50 a 60 
Acima de 

60 

Faculdade 3.1 34.0 25.2 12.6 25.2 

Supermercado 1.7 27.1 28.8 20.3 22.0 

Geral 2.8 32.1 26.1 14.7 24.3 
 

Tabela 3. Porcentagem de entrevistados por nível de escolaridade, em cada local. 

Local Fundamental Médio Técnico Superior 
Pós-

graduação 

Faculdade 22.6 42.1 8.8 25.2 1.3 

Supermercado 22.0 42.4 6.8 28.8 0.0 

Geral 22.5 42.2 8.3 26.2 0.9 
 

Tabela 4. Porcentagem de entrevistados por renda média familiar (R$), em cada 
local. 

Local 
Até 

R$2.000,00 

R$2.000,01 
a 

R$5.000,00 
Acima de 

R$5.000,00 

Faculdade 35,2 40,9 23,9 

Supermercado 28,8 49,1 22,0 

 

 


