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RESUMO 

A carne bovina é a principal fonte de proteína animal presente na mesa dos brasileiros. O 

consumidor de um modo geral, vem se mostrando atento a tudo aquilo que consome, 

principalmente na questão dos alimentos, e no que diz respeito às questões de qualidade. A 

tecnologia e os processos de produção, certificação e programas de qualidade atrelados à 

carne bovina estão em constante crescimento, e visam oferecer ao cliente um produto com 

todas as características desejáveis. A Associação Brasileira de Angus vem desenvolvendo o 

Programa Carne Angus Certificada, que visa um produto certificado e com todas as 

características apontadas como principais pelo cliente no ato de compra, entre elas como 

destaque a maciez, suculência e sabor. Desta maneira o presente estudo objetivou por meio de 

questionário aplicado aos consumidores da carne Angus, traçar o perfil dos consumidores da 

mesma, e da primeira loja de carnes 100% Angus certificada do Rio Grande do Sul, assim 

como avaliar a real importância de um produto com certificação. Observou-se que o 

consumidor de carnes da raça Angus está realmente atento ao produto que busca, definindo 

como preferência a maciez como quesito principal de compra, também como preferência 

busca os cortes da porção dianteira dos bovinos considerados de menor valor de mercado. 

Com o uso dos dados obtidos poderão ser tomadas medidas para atrair mais consumidores 

para o estabelecimento, assim como aprimorar o processo já existente. 

 

Palavras-Chave: Carne bovina. Certificação. Maciez. Qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Beef is the main source of animal protein present on the Brazilian table. Consumers in general 

have been attentive to all that they consume, especially in the matter of food, and with regard 

to quality issues. The technology and production processes, certification and quality programs 

linked to beef are constantly growing, and aim to offer the customer a product with all the 

desirable characteristics. The Angus Brazilian Association has been developing the Certified 

Angus Beef Program, which aims at a certified product with all the characteristics pointed out 

as main by the customer at the time of purchase, among them the emphasis on softness, 

juiciness and flavor. In this way, the present study aimed to assess the profile of Angus beef 

consumers and the first 100% Angus beef store in Rio Grande do Sul, as well as to evaluate 

the real importance of a product with certification. It was observed that the Angus meat 

consumer is really attentive to the product that he seeks, defining preference as softness as the 

main purchase item, also as a preference for the cuts of the front portion of the cattle 

considered of lower market value. That with the use of the data obtained, measures can be 

taken to attract more consumers to the establishment, as well as to improve the existing 

process. 

 

Key-words: Beef. Certification. Softness. Quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

A carne bovina é a carne mais consumida no mundo, sendo também a proteína animal 

preferida na mesa dos brasileiros, considerada uma proteína de alto valor biológico, essencial 

para  saúde e para a manutenção do corpo humano. 

A carne bovina vem se destacando pelos programas de qualidade empregados na sua 

produção, para que o consumidor possa ingerir um produto com as características 

organolépticas desejáveis, e que o mesmo seja inócuo a sua saúde. Seguindo uma tendência 

mundial consolidada no mundo, a Associação Brasileira de Angus (ABA), vem 

desenvolvendo desde o ano de 2003 o programa Carne Angus Certificada, que é um programa 

que visa obter uma carne de qualidade assegurada e com todas as características desejadas 

pelo consumidor. A maciez, o sabor e a qualidade empregada em toda a cadeia produtiva da 

raça Angus são fatores que vem tornando o Programa Carne Angus Certificada reconhecido 

em todo o Brasil, aliando-se a grandes marcas e empresas de renome mundial, a exemplo do 

McDonald´s. 

A raça Angus é uma raça de origem Europeia, oriunda da Escócia, que se estabeleceu no 

Brasil no ano de 1906, e dentre as raças taurinas é considerada como uma raça de fácil 

adaptação aos diversos tipos de clima existentes no Brasil. Foi na região Sul que a produção 

ganhou força, onde, concentram-se o maior número de produtores brasileiros da raça. A carne 

Angus começou a ter grande destaque quando, percebeu-se que sua relação de gordura de 

marmoreio por entre as fibras do músculo conferiam aos cortes um sabor diferenciado e 

característico da raça, o que também favorece na maciez da carne. 

Desde então a ABA, começou a difundir o Programa Carne Angus Certificada em todo o 

Brasil, buscando parceiros que se comprometam em ajudar tornar a raça sinônimo de 

qualidade. O programa atua em todo o processo produtivo desde a seleção do sêmen utilizado 

para fertilizar as fêmeas, até a disposição final dos cortes aos consumidores no varejo, 

passando por rigorosas etapas de classificação e posterior certificação das carcaças dentro das 

unidades de abate e produção, até os pontos de venda. 

No inicio do ano de 2013, a ABA, firmou parceria com a Cotripal Agropecuária 

Cooperativa da cidade de Panambí/RS, que possui um abatedouro frigorífico próprio, 

localizado na cidade de Condor/RS, onde o mesmo se enquadrou nas condições necessárias 

para a introdução do programa. Foi utilizada a estrutura do setor de açougue do Supermercado 

Matriz da Cotripal, para inaugurar a primeira loja de carnes 100% Angus certificada do Rio 
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Grande do Sul, onde é vendido exclusivamente carne bovina da raça, criando um selo próprio 

que caracteriza o produto oferecido pela Cotripal, a marca Angus Supreme. 

Desta maneira o presente estudo visa, por meio de um questionário composto por 20 

perguntas, traçar o perfil dos consumidores da carne Angus Certificada, buscando obter dados 

capazes de identificar suas preferências quanto ao consumo da carne bovina, e como foco 

principal, com base nos dados obtidos, avaliar a real importância de se comercializar um 

produto com certificação, se o consumidor realmente busca essa diferenciação no produto, ou 

apenas compra no referido ponto de venda por outros motivos, como por exemplo, a 

localização central do Supermercado ou fidelização. 
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2  OBJETIVOS 

 2.1 Geral 

Traçar o perfil dos consumidores da carne Angus, bem como abordar os requisitos que 

tornam a carne Angus certificada produto de qualidade. 

 

2.2 Específicos 

• Traçar o perfil dos consumidores de carne Angus certificada, por meio de 

aplicação de questionário aos clientes da primeira loja de carne 100% Angus no 

Rio Grande do Sul; 

• A partir dos dados coletados, determinar a real importância de uma carne 

certificada; 

• Verificar se o consumidor busca a garantia de um produto certificado ou não. 
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3 REFERENCIAL TEORICO 

 

3.1 CARNE BOVINA 

 

Segundo Brasil (2005), é considerada carne, as partes musculares comestíveis de 

diferentes espécies oriundas de animais de açougue, manipuladas em condições de higiene, 

provenientes de animais que se encontram em plenas condições de saúde para o abate, e sob 

inspeção de médico veterinário responsável. As carnes frescas ou in natura devem ser 

comercializadas ou conservadas sob refrigeração, devendo-se avaliar à sua segurança 

higiênico-sanitária, classificação, adição de conservantes, características físico-químicas, 

microscópicas, microbiológicas e sensoriais. 

De acordo com Lawrie (2005), a carne pode ser definida como a musculatura dos 

animais que nos serve como alimento, incluindo também nessa definição órgãos como rins, 

fígado, cérebro entre outros tecidos comestíveis. 

  Enquadram-se como carne todas as partes comestíveis de animais, domésticos 

ou selvagens: aves, mamíferos, peixes, moluscos, crustáceos entre outros (ORNELLAS, 

1995). Considerando as carnes vermelhas, as mais consumidas no Brasil, estão a carne 

bovina, suína, ovina e caprina. Dentre as carnes brancas que são provenientes das aves 

domésticas, as mais consumidas são as de galinhas e perus em mesma ordem (PARDI et al 

1995). 

A estrutura da carne é formada por tecido muscular e tecidos anexos, tendo uma ampla 

gama de tecidos conjuntivos e, em menor proporção, de tecido nervoso e epitelial. A fibra 

muscular corresponde a menor unidade estrutural do músculo, podendo ser de três tipos: 

músculo estriado esquelético, músculo liso e involuntário ou voluntário, e estriado cardíaco 

(PARDI et al., 1995). 

Considerando os três tipos de músculos existentes na carne, o músculo estriado 

esquelético é o mais importante, pois é o musculo de maior proporção na carne e que agrega 

maior valor econômico na carcaça (LUCHIARI FILHO, 2000). 

A carne é excelente fonte de proteínas, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas 

também do ponto de vista qualitativo, além de ser extremamente rica em aminoácidos 

essenciais, também possui gordura, sais minerais, vitaminas, glicídeos, podendo a composição 



16 
 

da carne variar conforme a raça, idade, sexo, manejo, espécie e alimentação do animal 

(PARDI et al., 1995). 

A carne é considerada um alimento nobre para o homem, rica em vitaminas, possui 

função plástica no processo de formação de novos tecidos orgânicos, e auxilia na regulação 

dos processos fisiológicos do corpo humano (PARDI et al., 1995). 

 

Quadro 1 - Composição nutricional da carne bovina (grelhada ou cozida, porção de 100 

gramas) 

Nutrientes Alcatra 

Energia (Kcal) 191 

Proteína (g) 30,4 

Gordura (g) 6,8 

Minerais 

Ferro (mg) 3,4 

Magnésio (mg) 32 

Fósforo (mg) 244 

Potássio (mg) 403 

Zinco (mg) 6,5 

Selênio (mg) 32,9 

Vitaminas 

Tiamina (B1) (mg) 0,13 

Riboflavina (B2) (mg) 0,29 

Niacina (mg) 4,28 

Ácido pantotênico (mg) 0,39 

Folacina (mg) 10 

Vitamina B6 (mg) 0,45 

Vitamina B12 (mg) 2,85 

Ácidos graxos 

Saturados (g) 2,65 

Monossaturados (g) 2,9 

Poliinsaturados (g) 0,26 

Colesterol (mg) 89 
 

                              Fonte: SARCINELLI et al., (2007) 
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O quadro 1 demonstra que a carne é um alimento indispensável para o fornecimento de 

nutrientes a alimentação humana, sendo a melhor escolha como fonte proteica, pois é 

considerada uma proteína de alto valor biológico, dotada de ácidos graxos , e aminoácidos 

essenciais (SARCINELLI et al., 2007). 

O quadro 1 mostra a composição por 100 gr de carne bovina, onde os respectivos valores 

simbolizam o valor aproximado em relação ao valor nutritivo de diferentes peças de carne 

bovina, o quadro faz referência ao corte Alcatra, podendo os valores sofrerem diferença em 

diferentes tipos de cortes. 

 

3.1.1 Atributos de qualidade da carne 

 

Para se obter uma carne bovina de qualidade é preciso seguir vários cuidados que vão 

desde o nascimento do animal até a disposição final do produto ao cliente. O consumidor 

busca uma carne com boa aparência além de uma boa palatabilidade, todo o processo 

produtivo da carne deve ter como foco principal a qualidade empregada, a fim de transmitir 

ao consumidor todos os benefícios que a carne pode proporcionar. A obtenção da carne em 

condições não adequadas pode causar sérios riscos a saúde do consumidor, como infecções e 

intoxicações (SARCINELLI et al., 2007). 

O consumidor costuma avaliar as características de qualidade da carne em primeiro 

momento pela coloração do musculo, e em segundo pela gordura de cobertura do mesmo, 

seguido por fatores como a perda de líquidos no momento do descongelamento e na cocção, e 

somente depois os fatores como suculência, palatabilidade e maciez, esta ultima como fator 

principal de característica de qualidade (COSTA, 2002). 

O consumidor ao comprar carne bovina, espera que a mesma seja proveniente de animais 

abatidos, processados em condições de higiene e que estejam saudáveis, que os cortes 

possuam boa aparência e sejam palatáveis (SARCINELLI et al., 2007). 

A qualidade da carne está baseada em 3 características : físicas, químicas e 

microbiológicas, e também no que o consumidor espera em relação aos atributos de qualidade 

que satisfazem os mesmos, conforme mostra o quadro 2. 
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       Quadro 2- Atributos de qualidade exigidos pelos consumidores 

Aspectos avaliados  Características de qualidade 

   

Cor vermelha de carne fresca, nem 

muito escura nem muito clara. 

 

 

pH da carne; Valor L (Luminosidade 

medida com colorímetro) 

Capinha de gordura, porém não 

muita 

 Espessura de gordura medida ou 

avaliada na carcaça (acabamento) 

   

Macia, Fácil de cortar com faca  pH e grau de marmorização da carne 

fresca, força de cisalhamento da carne 

assada; análise corporal. 

   

Suculenta  Acabamento; grau de marmorização ou 

teor de lipídeos intramusculares; análise 

sensorial. 

              Fonte: SARCINELLI et al., (2007) 

 

3.2     FATORES QUE INFLUENCIAM NA QUALIDADE DA CARNE 

 

A qualidade da carne representa para a indústria frigorifica e para o consumidor, o 

ponto chave que deve ser levado em conta em toda a produção, desde o manejo do pré-abate 

até a mesa do consumidor. Esta característica está diretamente ligada a diversos fatores que 

podem influenciar na qualidade da carne (BARBOSA FILHO & SILVA, 2004). 

Conforme Gomide (2006), é importantíssimo que se detecte todos os fatores que podem 

afetar a qualidade da carne, pois desta forma será possível minimizar ou extinguir todos os 

agravantes resultantes na qualidade da mesma. Fatores como idade, genótipo, sexo e 

alimentação podem influenciar diretamente na qualidade da carne. 

A idade em que o animal é abatido tem influência direta na composição da carcaça 

(ROTTA et al. 2009). Avaliando as curvas de crescimento de bovinos pode-se detectar que 

em animais recém-nascidos predominam-se os ossos e os músculos, enquanto o percentual de 

gordura é muito pequeno (LUCHIARI FILHO, 2000), Lawrie (1977), afirma que com o 
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avançar da idade, as carcaças irão apresentar maior acúmulo de gordura e consequentemente, 

os teores de água e proteína irão diminuir, podendo ser enquadrado como um fator de não-

qualidade. 

Morales (2003), descreve quanto a qualidade da carcaça de animais jovens, que quando 

abatidos precocemente a composição da carcaça possui mais características desejáveis ao 

consumidor, tendo destaque a coloração, o tamanho das peças, a maciez, a gordura, e o sabor. 

Segundo Verbeke et al. (2010), fêmeas tendem a resultar em uma carne mais macia, 

pois no geral o nível de estresse é menor se comparado aos machos, o que remete na 

qualidade da carne. Conforme Pardi et al., (1995), a carne oriunda de machos inteiros tendem 

a ser mais escuras se comparada a machos castrados, resultante de um maior acumulo de 

hemoglobina aliado ao estresse induzido, em contraponto, Luchiari Filho, (2000) afirma que 

se manejados adequadamente, touros jovens inteiros podem ser utilizados para a produção de 

carne de qualidade, e com bom rendimento de carcaça. 

Um dos fatores que também podem afetar a qualidade da carne é em relação a ingestão 

de nutrientes pelos bovinos, tendo principalmente relação direta com a produção de gordura, 

uma vez que uma alimentação mais rica em concentrados gera uma carcaça com maior 

acumulo de gorduras (MOLETTA et al., 2013). 

De acordo com Luchiari Filho (2000), os animais em estresse tendem a tornar o 

estabelecimento do rigor mortis mais rápido, ocasionando assim carnes mais duras. Segundo 

Miranda-de la Lama et al., (2013), é imprescindível que o estresse dos animais seja 

minimizado no pré-abate pois um animal em estresse alto pode resultar em carnes de baixa 

qualidade. 

 

3.2.1 Fatores Ante Mortem 

 

De acordo com Gregory (1996) é preciso que seja cumprido um correto manejo pré abate 

para obter uma carne bovina de qualidade. Nessas etapas incluim-se o jejum do pré abate, um 

correto embarque, seguido de transporte e desembarque, tempo de descanço e dieta hídrica, 

atordoamento e sangria. O autor destaca que é imprescindível que estas etapas sejam seguidas 

a risca para que, além de reduzir as perdas quantitativas as perdas qualitativas também sejam 

evitadas. 

Segundo Bressan & Perez (2001), a qualidade obtida no produto final depende muito dos 

fatores pré abate, onde se deve priorizar o bem estar animal, procurando minimizar ao 

máximo o sofrimento desnecessário, procurando sempre conduzir  os animais com cuidado 



20 
 

durante todo o pré abate, sem estresse e correria. Segundo Barbosa Filho & Silva (2004), o 

atiçamento dos bovinos com materiais pontiagudos ou choque elétrico, afeta diretamente a 

qualidade da carcaça, onde o animal se contrai, podendo causar posterior dureza. De acordo 

com Molento (2005) qualquer alteração no estado fisiológico ou de comportamento do 

animal, compromete o seu bem estar e consequentemente a qualidade da carcaça, o que 

resultará num consumidor insatisfeito com o produto. 

Conforme Gil e Durão (1985), é preciso que após o recebimento dos bovinos pelo 

frigorífico os mesmos devem permanecer em repouso e dieta hídrica, afim de se recuperarem 

de todo o estresse do transporte ocorrido desde a fazenda até o local. 

De acordo o artigo n° 110 do RIISPOA - Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária 

de Produtos de Origem Animal, os animais necessitam de descanso, dieta hídrica e jejum, por 

pelo menos 24 horas antes do abate, salvo caso a distancia percorrida de transporte seja menor 

o tempo de resguardo poderá ser menor (BRASIL, 1968). 

O descanso e a dieta hídrica, tem como objetivo principal a redução do conteúdo gástrico, 

afim de uma maior facilidade na etapa de evisceração, também reestabelecer as quantidades 

de glicogênio presentes no músculo e que foram afetadas no estresse do transporte (BRAY et 

aI., 1989). 

Segundo Steiner (1983) é preciso que os bovinos passem por um banho de aspersão antes 

de passarem pela insensibilização. O banho tem por objetivo reduzir as sujidades aderidas ao 

animal, e consequentemente a diminuição dos microrganismos a serem levados para a etapa 

seguinte do abate, facilitando também para uma esfola mais higiênica. 

 

3.2.2 Procedimentos de abate 

 

A insensibilização é considerada a primeira etapa dentro dos procedimentos de abate, 

também chamado de atordoamento. Essa etapa consiste em deixar o animal em estado de 

inconsciência até o final da sangria, afim de evitar o seu sofrimento (INFANTE GIL, 2000). 

Segundo Roça (1999), qualquer problema que possa vir ocorrer nessa etapa, pode ocasionar 

falhas e perdas desnecessárias em todo o restante do processo. 

Para Roça (1999), dentre as formas de se realizar a insensibilização, a ideal e mais 

eficiente seria por meio da pistola pneumática de penetração. Conforme Gregory (1992), para 

uma correta insensibilização, o disparo da pistola pneumática deve ocorrer no ponto onde 

ocorre o cruzamento de duas linhas imaginarias que partem do olho até a base do chifre do 

lado contrário, o qual se chama ponto de posição frontal. 
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De acordo com Silva (2012), após a insensibilização ocorre a sangria, que consiste em um 

corte na jugular do animal, com facas devidamente esterilizadas, (afim de evitar a 

contaminação da carcaça), para o escoamento do sangue. O processo dura em torno de 5 

minutos e tende a retirar cerca de 60% de sangue, pois quantidades maiores podem causar 

futura putrefação da carne. 

A etapa seguinte, chamada de esfola, consiste na retirada do couro do animal. 

Primeiramente retiram-se os chifres e as patas dianteiras, seguido de um corte longitudinal na 

pele, do pescoço até o anus, seguido de retirada das patas traseiras. Nessa mesma etapa ocorre 

a desarticulação da cabeça, no couro são feitos pequenos cortes, e com a ajuda de um 

mecanismo o couro é puxado por meio de correntes, para baixo. É preciso se tomar muito 

cuidado nessa etapa, para que contaminações sejam evitadas (SILVA, 2012). 

Segundo Silva (2012), a etapa seguinte é a mais propícia a contaminações na carcaça e que 

podem consequentemente afetar a saúde do consumidor. A etapa de evisceração consiste na 

retirada das vísceras e órgãos internos do animal, onde as tripas seguem para a triparia e os 

órgãos para inspeção, afim de se constatar a plana saúde do animal. Cortes mal sucedidos 

podem acarretar em extravasamento de conteúdo gastro-intestinal, condenando uma carcaça 

por completo. Após total evisceração, as carcaças seguem para lavagem antes de serem 

acondicionadas em sistema de frio. 

3.2.3 Fatores Post Mortem 

 

Vários fatores post mortem influenciam diretamente na qualidade da carne, um deles é 

a suspensão das carcaças. Segundo Hostetler et al., (1972), carcaças suspensas através de 

obturador resultam em carnes mais macias, devido ao alongamento dos sarcômeros nos 

músculos longissimus dorsi, semimembranosus, semitendinosus, bíceps femoris e gluteus 

medius. 

O pH muscular cai de 7,0 logo após o abate para aproximadamente 5,4 a 5,8. Essa 

mudança de pH acorre durante o resfriamento e leva em torno de 6 a 12 horas (SAVELL et 

al., 2005). A  alteração do pH provém da glicólise anaeróbica que gera ácido lático. O ácido 

lático assim como outros ácidos orgânicos geram a queda do pH que gira em torno de 7 para 

5,5 no espaço extracelular, acarretando na dissociação de eletrólitos e aumentando a 

permeabilidade da membrana citoplasmática, facilitando assim, a comunicação de enzimas 

citoplasmáticas e diminuindo a aderência da miofibrila. A quebra de organelas 

citoplasmáticas, contribui para a maciez da carne pós-abate (ASGHAR; YEATES, 1978) 
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O frio atua como importante aliado para a manutenção da qualidade da carne, segundo 

a portaria nº 304/96 do Ministério da Agricultura, a temperatura máxima estabelecida para o 

transporte, armazenamento e comercialização de carnes bovinas, suínas e ovinas, deve ser de 

no máximo 7ºC (BRASIL, 1996). 

É considerada carne resfriada, aquela oriunda e mantida à temperatura de 1ºC ou 

acima, mas que conserva suas características físico-químicas. O prazo de validade das carnes 

resfriadas varia de acordo com as condições técnicas de sua obtenção e das temperaturas em 

que são mantidas.  A carne deve ser mantida com as condições máximas de higiene , onde se 

procura reduzir a contaminação inicial, e, mantida em condições ótimas de refrigeração 

(PARDI et al., 1995). 

 

3.3 RAÇA ANGUS: CARACTERÍSTICAS E PARTICULARIDADES 

Segundo Schuler (2013), existe um conjunto de características que contemplam a raça 

Angus como sinônimo de qualidade, se destacando dentre as raças taurinas, considerando-a 

uma genética completa. 

As fêmeas Aberdeen Angus tem curto prazo entre as crias e boa habilidade materna, 

além de fácil repetição de crias, gerando em torno de um terneiro por ano. A precocidade 

também é um ponto forte da raça, onde machos e fêmeas atingem o ponto de puberdade e 

abate mais cedo. Quando criados em pastagens e manejos adequados, os animais podem ser 

abatidos antes dos 24 meses, e se forem criados em sistema de confinamento podem ser 

abatidos antes dos 18 meses. As fêmeas da raça apresentam parto tranquilo, por geraram 

terneiros de tamanho médio e não muito pesados (SCHULER, 2013). 

A raça tem a capacidade de se adequar aos diversos tipos de climas o que mantém a 

característica de rusticidade a mesma, se adaptando facilmente aos diferentes tipos de solo, 

facilmente criada em diferentes regiões do Brasil (SCHULER, 2013). 

 A raça, a Aberdeen Angus gera uma carne nobre, quanto a conformidade da raça a 

mesma apresenta tamanho moderado de carcaça, mocha, a cor da pelagem pode ser 

avermelhada ou preta, de temperamento não agressivo a raça é ágil e ativa, demonstra aprumo 

correto e articulações fortes (SCHULER, 2013). 
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3.3.1 Padrão de qualidade e características sensoriais da carne Angus 

Ultimamente, em função da exigência por parte dos clientes em termos de qualidade da 

carne e pelo mercado consumidor, os programas de melhoramento tem aumentado, assim 

como os estudos e as praticas sobre as características de composição corporal (FARIA et al., 

2008). 

O cruzamento, incluindo raças taurinas, tendem a melhorar a maciez da carne e 

diminuir o tempo de  abate (ALVES et al., 2005). 

A gordura tem papel importante na obtenção do sabor e do aroma da carne Luchiari 

Filho (2000), embora variações significativas na composição lipídica total possam  ocorrer, 

assim como,  a variação entre ácidos graxos na carne, variando nos diferentes  grupos 

genéticos de bovinos (ROSSATO et al., 2009). 

A genética, assim como o tipo de criação, tem influência direta no tipo de fibra, na 

quantidade e tipo de colágeno, marmoreio e atividade proteolíticas, que  regulam a maciez e o 

sabor. Assim, as características do músculo são guiadas pela expressão dos genes. Diversos 

trabalhos revelaram diferentes genes e proteínas que tem papel importante no mecanismo da 

maciez e sabor da carne (BERNARD et al., 2007). 

Dentre as raças europeias, a Angus se destaca  por reunir uma gama de qualidades 

positivas. Uma de suas qualidades é a gordura intramuscular (marmoreio) que está 

diretamente ligada com a maciez e o sabor da carne. A raça possui grande rendimento se 

comparada às outras raças taurinas (CHAMBAZ et al., 2003), despertando grande interesse 

devido a sua precocidade, podendo o abate ser mais precoce, gerando uma produção maior 

(IGARASI et al., 2008). 

3.3 A BUSCA DO CONSUMIDOR POR UM PRODUTO DIFERENCIADO 

 

O consumidor de um modo geral vem se mostrando cada vez mais atento aos produtos 

que consome e, no caso da carne, não é diferente. Barcellos et al. (2012), descrevem em 

pesquisa de opinião, que 62% das pessoas entrevistadas são a favor  da rastreabilidade da 

carne bovina e que a mesma deveria ser obrigatória. Os referidos autores relatam ainda que 

53% dos entrevistados não se opõem a pagar um valor mais elevado pela carne rastreada, 

reafirmando que o consumidor está atento e que deseja produtos certificados. 

Segundo Souki et al. (2003) existem dez atributos relacionados a carne bovina 

considerados os mais importantes pelo consumidor e  que afetam na decisão da compra, na 
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seguinte ordem: higiene, odor, boa aparência, ausência de resíduos, ser saudável, frescor, 

sabor, maciez, coloração e aspectos nutricionais. 

A maciez da carne é um dos primeiros fatores levados em conta pelo consumidor no 

ato de compra, sendo que 83% das pessoas não se importam em pagar a mais se a carne 

apresenta algum tipo certificação, estando dispostos a desembolsar de 5 a 10% a mais por essa 

certificação considerando o valor atual de mercado (VELHO et al.,2009). 

Segundo Brandão et al. (2012) em análise de comportamento de consumidores de 

carnes de diversas cidades,  foi possível constatar que os brasileiros com faixa salarial entre 3 

a 10 salários mínimos optam  por carne bovina (82%),  sendo que destes, 84%  consomem 

carne bovina diariamente. Delgado et al. (2006), relatam um comportamento parecido, em que  

identificaram uma preferencia dos consumidores pela carne bovina, e que o consumo varia de 

diário à três vezes  por semana. 

 

3.5 COMERCIALIZAÇÃO DA CARNE, OPÇÃO PELOS PONTOS DE VENDA 

Segundo ( SOLOMON, 2011), o consumidor antes de tomar a decisão de compra, 

busca verificar o ambiente para a tomada de decisão, e dependendo do tipo de compra busca 

mais informações sobre o produto em questão. 

O mercado de carnes está cada vez mais competitivo, seja pela busca de inovações 

e/ou busca por produtos que se destaquem no mercado, alimentos com maior vida de 

prateleira, ou ainda pela busca por condições higiênico-sanitárias. Além disso, os 

consumidores estão cada vez mais cientes dos perigos que podem ser expostos (sejam eles 

físicos, químicos ou biológicos) os tornando-os assim mais exigentes. (SAMULAK et al., 

2011). 

Segundo Viana & Silveira (2005) basicamente a estrutura de comercialização de 

carnes está dividida em: supermercados/hipermercados, açougues e boutiques de carnes. 

Brisola e Castro (2005) enfatizam que o consumidor está cada vez mais exigente quanto às 

questões de higiene e de qualidade, optando por  supermercados e hipermercados como 

principais alvos de compra da carne bovina. 
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4 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho realizou um estudo de pesquisa com os consumidores da Carne Angus 

certificada do Supermercado Cotripal, pertencente a Cotripal Agropecuária Cooperativa 

situado na Rua Herrmann Meyer, 237, na cidade de Panambi/RS, onde o mesmo comercializa 

apenas carne bovina da raça Angus. A pesquisa ocorreu no período de Outubro a Novembro 

de 2017. 

Para a obtenção dos dados, foi aplicado um questionário composto por 20 questões 

(Apêndice), a serem respondidas de forma objetiva, onde foram avaliadas as características e 

preferencias dos consumidores, e levados em consideração os aspectos: Sexo; Faixa etária; 

Grau de instrução; Renda mensal; Costume em consumir carne bovina; Frequência de 

consumo; Modo de preparo da carne; Corte de preferência; Critério de compra; Conhecimento 

da fiscalização sanitária; Nível e tipo de gordura; Conhecimento da raça Angus e do programa 

Carne Angus Certificada, intenção real de compra, bem como sobre o conceito de qualidade 

de carne. 

A aplicação do questionário ocorreu por meio de abordagem dos clientes que se dirigiam 

ao setor de açougue do supermercado, e que manifestavam livre opção em participar do 

estudo, com aplicação tanto no balcão de atendimento, quanto no auto-serviço ( balcão de 

carnes previamente embaladas). Ao todo foram aplicados 100 questionários, onde os mesmos 

foram preenchidos pelo próprio entrevistado, sem sofrer qualquer tipo de interferência ou 

indução no preenchimento das respostas. 

Os questionários foram aplicados em dias aleatórios dentro do período da pesquisa, não se 

estabeleceu um tipo de individuo em especifico, o critério de entrevista foi a opção por ser 

questionado ou não. No total foram entrevistados 49 indivíduos do sexo masculino e 51 

indivíduos do sexo feminino. 

O presente estudo não apresentou despesas financeiras , pois o mesmo foi realizado no 

local de trabalho do pesquisador, onde os únicos gastos que poderiam ser contabilizados que 

seriam a impressão das cédulas de pesquisa, foram disponibilizados por parte da empresa. 

Os dados qualitativos e quantitativos obtidos foram analisados por meio de valores 

absolutos e porcentagens através do programa Microsoft Excel 2010, onde foram gerados 

gráficos de cada questionamento para fácil compreensão dos dados. 
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Juntamente com o questionário foram distribuídos o Termo de Livre Consentimento para 

recolhimento das assinaturas dos consumidores. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética 

da Plataforma Brasil para aprovação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a analise dos dados obteve-se os seguintes resultados. 

 

Figura 1- Sexo dos consumidores 

 
                Fonte: Autor (2017)  

Observou-se um equilíbrio entre o sexo dos entrevistados, o que nos confirma o 

gráfico acima, no total de 100 entrevistados destes 51 foram do sexo feminino e 49 do sexo 

masculino, nos dando a ideia de uma clientela variada e de ambos os sexos, podemos dizer 

que com o resultado desse item as afirmações de que culturalmente é o homem que compra 

carne estão equivocadas. 
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A figura 2 nos demonstra dados quanto a faixa etária dos consumidores de carne bovina. 

 

Figura 2- Faixa etária dos consumidores 

 

                     FONTE: Autor (2017)  

Pode-se constatar que duas faixas etárias obtiveram destaque, sendo a faixa de 41 a 50 

anos em maior volume, e de 31 a 40 anos com apenas 1% de diferença, através dos dados 

pode-se verificar que pessoas até 20 anos e com mais de 50 anos são as que menos compram a 

carne Angus, dando destaque aos mais jovens com apenas 9%. 

Quanto ao grau de instrução houve uma contradição com a afirmação de Sproesser et 

al (2006) que dizem que os maiores consumidores de carne bovina são os de menor grau de 

instrução, pois os mesmos acreditam que o produto é sinônimo de pode aquisitivo. Na figura 

3 podemos observar que os participantes com Ensino médio e Superior são a maioria na 

pesquisa ( 41 e 29 %)  respectivamente, onde juntos totalizam 70% dos entrevistados, este 

fato pode ser consequência do maior conhecimento sobre as características da raça e dos 

benefícios de uma carne certificada e com os devidos controles de qualidade. 
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Figura 3- Grau de instrução dos consumidores 

 

                      FONTE: Autor (2017)  

 

Podemos observar na Figura 4, que a maior faixa salarial dos consumidores da carne 

Angus gira em torno de 1 a 2 salários mínimos, por outro lado temos uma grande parcela em 

segundo lugar (26%) que possuem uma faixa salarial de maior poder aquisitivo ( de 5 ou mais 

salários mínimos), o que nos permite dizer que o estabelecimento possui clientes de variados 

poderes aquisitivos. De acordo com a pesquisa de Sproesser et al, (2006) a faixa salarial dos 

consumidores de carne bovina gira em torno de 1 a 3 salários mínimos, comprovando os 

dados obtidos nesta pesquisa, onde 33% dos entrevistados possuem faixa de 1 a 2 salários 

mínimos. 
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Figura 4- Faixa salarial dos consumidores 

 

                     FONTE: Autor (2017)  

Observa-se na Figura 5, que 100% dos entrevistados consomem carne bovina, vale 

ressaltar que a pesquisa foi realizada em um açougue e que todos os questionados estavam no 

ato de compra ou se mostravam interessados em comprar carne bovina quando participaram 

da pesquisa. 

 

Figura 5- Consumo de carne bovina dos consumidores 

 

                     FONTE: Autor (2017)  
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De acordo com a Figura 6, 7% das pessoas consomem carne bovina esporadicamente, 

enquanto 58% das pessoas consomem diariamente. Rodrigues (2009) aponta um valor bem 

abaixo do encontrado pelo autor em referência ao consumo diário, o mesmo aponta um 

percentual de 40,9%.  Porém Nunes (2009) nos explica o fato de um maior consumo diário 

como um fator regional.  

 

Figura 6- Frequência do consumo de carne bovina pelos consumidores 

 

                     FONTE: Autor (2017) 

 

Quando comparamos a preferência entre o modo de preparo da carne bovina e o corte 

mais consumido pelo cliente, pode-se fazer uma correlação entre as duas perguntas, em que a 

preferência do consumidor foi por cortes para preparar na panela 35%, que consequentemente 

são os cortes de maior consumo, conforme expressos no gráfico constante na (Figura 7). 
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Figura 7- Preferência no modo de preparo da carne bovina 

 

                     FONTE: Autor (2017) 

 A Figura 8 demonstra a preferencia dos consumidores por determinados tipos de corte. 

 

Figura 8- Corte bovino mais consumido 

 

                     FONTE: Autor (2017) 
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Quando questionados quanto ao corte bovino de sua preferência (Figura 8), 35% das 

pessoas afirmaram preferir outros cortes que não os especificados, correspondendo à opção 

“Outros”, que continha um espaço para preenchimento do corte da sua preferência. Observou-

se nesse questionamento uma preferência pelos cortes da porção dianteira dos bovinos, em 

que foram citados, principalmente, cortes de dianteiro como Agulha e Paleta. Também 

observou-se uma preferência pela carne moída de segunda (Guisado), o que confirma  

Brandão (2013) que diz que a renda da população tem influência direta na escolha dos cortes, 

e que consequentemente os cortes dianteiros são mais baratos. 

A Figura 9 apresenta os dados relativos ao principal critério de compra, considerado 

pelos consumidores de carne entrevistados, que a maciez e a higiene do local de compra 

obtiveram destaque, que condiz com Aymerich et al., (2008), os quais afirmam que esses dois 

critérios são os mais vistos pelo cliente no momento da compra, juntamente com o fator 

nutricional. O que pode justificar a preferência de compra dos clientes do açougue Cotripal. 

 

Figura 9- Príncipal critério de compra pelos consumidores 

 

                     FONTE: Autor (2017) 
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A Figura 10 apresenta os dados relativos a preferência de compra, na visão dos 

consumidores de carne entrevistados. 

Figura 10- Preferência no ato de compra 

 

             FONTE: Autor (2017) 

Questionados sobre a preferência quanto ao modo de compra da carne bovina, 48% 

dos entrevistados preferem compra-la exposta no balcão (Figura 10), justificando sua resposta 

por poder visualizar a carne e tambem pelo fato da quantidade de ossos presentes na mesma. 

Entretanto, 40% dos consumidores afirmaram preferir comprar a carne já porcionada em 

bandejas, justificando o fato pela comodidade. Destaca-se ser esta uma tendência de mercado 

alicerçada por conveniência, frente ao perfil do consumidor no mundo globalizado, além de 

representar um encaminhamento baseado em normatização legal, conforme o Decreto 

estadual nº 53.304, de 24 de novembro de 2016 
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A Figura 11 apresenta os dados relativos a preferência dos consumidores de carne 

entrevistados, quanto ao teor de gordura contido na mesma. 

 

Figura 11  Preferência quanto ao teor de gordura presente na carne bovina 

 

                      FONTE: Autor (2017) 

Quando questionados sobre a preferência no que diz respeito ao teor de gordura 

presente na carne bovina, notou-se que os consumidores preferem uma carne com gordura 

intermediária (43%) ou com pouca gordura (31%). O consumidor era questionado também 

sobre o por quê da preferencia, em que grande maioria das respostas estão de acordo com a 

afirmação de Vitolo (2008) que diz que o consumidor está cada vez mais ciente dos 

problemas de saúde que a gordura presente na carne bovina pode ocasionar. Vale ressaltar que 

a carne bovina da raça Aberdeen Angus é uma carne com um teor mais alto de gordura, se 

comparada a outras raças, principalmente no que diz respeito ao teor de gordura de 

marmoreio. Entretanto, destaca-se que a composição da gordura de marmoreio em termos de 

ácidos graxos, apresenta um menor grau de saturação em relação a outros depósitos de 

gordura presentes na carcaça dos bovinos. 
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A Figura 12 apresenta os dados relativos ao conhecimento do papel da gordura de 

marmoreio em relação a maciez e suculência da carne. 

 

Figura 12- Conhecimento quanto a gordura de marmoreio 

 

                       FONTE: Autor (2017) 

Verifica-se (Figura 12) que 73% dos entrevistados possuiam conhecimento quanto o 

que é a gordura de marmoreio, e quais os benefícios à carne. Vale ressaltar que a carne Angus 

é reconhecida por ter alto grau de marmoreio tornando-a diferenciada em ralação a sua 

maciez, suculência e sabor. 

 Por outro lado quando perguntados se sabiam a diferença entre a gordura de 

marmoreio, gordura intermuscular e gordura subcutânea (figura 13), as opiniões se dividiram, 

mostrando que quase metade dos consumidores não sabiam diferenciar os três tipos de 

gordura presente na carne. 
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Figura 13- Conhecimento quanto a diferenciação de gordura de marmoreio, gordura 

intermuscular e gordura subcutânea 

 

                     FONTE: Autor (2017) 

 A Figura 14 apresenta os dados relativos ao conhecimento dos entrevistados, sobre o 

Programa Carne Angus Certificada. 

            Figura 14- Conhecimento da existência do Programa Carne Angus Certificada 

 

            FONTE: Autor (2017) 

Verifica-se (Figura 14) que 74% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento do 

Programa Carne Angus Certificada e sabem que o açougue do Supermercado Cotripal 
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comercializa 100% de carne Angus certificada, demonstrando que a maioria dos 

consumidores vão ao açougue Cotripal sabendo o tipo de produto que procuram. Da mesma 

forma, (conforme a Figura 15), 81% dos consumidores afirmaram que conhecem a raça e a 

carne Angus, sendo essa uma variável bastante importante de ser divulgada 

Figura 15- Conhecimento da existência da raça Aberdeen Angus 

 

                    FONTE: Autor (2017) 

 

O comportamento demonstrado a partir da Figura 15 infere que o cliente está ciente do 

produto que está consumindo e que busca esta diferenciação, concordando com o estudo de 

Malheiros (2019) que relata em sua pesquisa que 73% de seus entrevistados apontam o 

diferencial em qualidade como foco principal no ato de compra. 
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A Figura 16 demonstra que 76% dos clientes notam a diferença entre a carne 

proveniente da raça Angus e demais raças, comprovando a eficácia do Programa Carne Angus 

Certificada, que desenvolve um forte trabalho de divulgação do programa e das qualidades da 

carne Angus. Acredito que a marca vem ganhando força devido ao grande fomento da raça 

por parte da Associação Brasileira de Angus que busca estar presente primeiramente junto ao 

produtor e também em todos os elos da cadeia produtiva da raça. 

Figura 16- Diferenciação da carne Angus das demais raças 

 

                      FONTE: Autor (2017) 
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A Figura 17 apresenta os dados relativos a principal característica da carne considerada pelos 

consumidores da carne Angus. 

Figura 17-  Príncipal característica apreciada pelo consumidor da carne Angus 

 

                     FONTE: Autor (2017) 

Quanto as características principais que levam o consumidor a comprar carne da raça 

Angus, os resultados (Figura 17) se assemelham bastante com o que diz Webb et al. (2005) 

que o consumidor de carne bovina busca primeiramente um produto pela  maciez, seguido por 

suculência e sabor. 

A Figura 18 apresenta os dados relativos ao fator determinante para a compra da carne 

pelos consumidores. 
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Figura 18- A carne Angus como fator determinante para o ato de compra no 

estabelecimento 

 

                     FONTE: Autor (2017) 

Perguntados se o fato do Supermercado Cotripal comercializar somente carne bovina 

da raça Aberdeen Angus é fator determinante para a compra no açougue, pode-se observar 

(Figura 18) que 63% dos entrevistados consideram um atrativo de compra no açougue, 

confirmando a importância de uma carne certificada e com controle desde o processo de 

reprodução até a disposição final do produto ao cliente. Este fato demonstra também que o 

cliente está cada vez mais atento aos produtos que consome.  

Por outro lado, conforme a Figura 19, a grande maioria dos consumidores 

entrevistados (73%), afirmaram que mesmo o açougue deixando de comercializar carne 100% 

Angus certificada, continuariam comprando no local, o que nos permite dizer que não é 

apenas a carne que atrai os consumidores, mas também outros quesitos atrelados a qualidade, 

uma vez que o estabelecimento é certificado pelo Programa Alimentos Seguros e passa por 

auditorias anuais para certificação de qualidade do programa, tornando-o sinônimo de 

qualidade local no comércio de carnes. Outro ponto que justificaria a elevada opção por 

continuar comprando no estabelecimento seria o fator de localização, pois o mesmo encontra-

se em área central da cidade e de fácil acesso, assim como, a tradição de 60 anos de 

existência, além do fato de ser o maior e mais bem estruturado Supermercado da cidade. 
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Figura 19- Intenção de compra do consumidor, se o estabelecimento deixasse de 

comercializar carne exclusivamente da raça Angus 

 

           FONTE: Autor (2017) 

Quando questionados sobre o que é uma carne de qualidade, os participantes foram 

quase unanimes nas respostas, fazendo referência a quesitos como a maciez, suculência, 

sabor, higiene do estabelecimento, processo de produção, abate humanitário e  emprego das 

Boas Práticas de Fabricação, o que mais uma vez comprova que o consumidor está atento a 

tudo que consome. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Pode-se observar que o consumidor da carne Angus busca o diferencial oferecido por 

meio de uma carne certificada e que todos os critérios de compra estabelecidos são ofertados 

através da carne Angus. O estudo comprova que o cliente sabe o que está comprando e nesse 

sentido trata a carne Angus como sinônimo de qualidade.  

Desta maneira, pode-se concluir que a tradição do Supermercado Cotripal, juntamente 

com os quesitos de qualidade da carne Angus tornam-se um atrativo de compra para o 

consumidor, ambos se complementam, tradição e comercialização da carne 100% Angus 

certificada. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A- Questionário para avaliação do perfil dos consumidores do açougue do 

Supermercado Cotripal, que comercializa carne 100% angus certificada em Panambi-RS. 

 

 

 

A CARNE ANGUS CERTIFICADA E O PERFIL DE SEUS CONSUMIDORES 

Questionário para avaliação do perfil dos consumidores do açougue do Supermercado 

Cotripal, que comercializa carne 100% angus certificada em Panambi-RS. 

(Outubro/Novembro de 2017) 

 

1) Sexo: 

(  ) Masculino; (  ) Feminino. 

 

2) Faixa Etária: 

(  ) Até 20 anos; (  ) 21-30 anos; (  ) 31-40 anos; (  )41-50 anos; (  ) Mais de 50 anos. 

 

3) Grau de instrução: 

(  ) Nunca estudou; (  ) Fundamental; (  ) Ensino médio; (  ) Superior; (  ) Pós-graduação. 

(  ) Incompleto; (  ) Completo. 

 

4) Faixa salarial: 

(  ) Não trabalho; (  ) Até 1 salario mínimo; (  ) 1 a 2 salários mínimo; (  ) 2 a 3 salários 

mínimo; (  ) 3 a 4 salários mínimo; (  ) 5 ou mais salários mínimo. 

 

5) Você consome carne bovina? 

(  ) Sim; (  ) Não. 

 

6) Qual a frequência de consumo de carne bovina? 



49 
 

(  ) Diária; (  ) 2x por semana; (  ) 4x por semana (  )Esporadicamente. 

 

7) Qual o modo de preparo você costuma fazer mais? 

(  ) Carne de panela; (  ) Bife; (  ) Churrasco; (  ) Assado no forno; (  ) Guisado (moída); 

(  ) Outro. Qual?______________________________. 

 

8) Qual o corte de carne você mais consome? 

(  ) Alcatra; (  ) Maminha; (  ) Picanha; (  ) Costela; (  ) Vazio; (  ) Filé mignon; (  ) Outro. 

Qual?______________________________. 

 

9) Ao comprar carne bovina no açougue da Cotripal centro, qual o principal critério de 

compra? 

(  ) Procedência; (  ) Maciez; (  ) Preço; (  ) Higiene do açougue; (  ) Sabor; (  ) Outros. 

Qual?______________________________. 

 

10) Como você prefere comprar a carne? 

(  ) Embalada à vácuo; (  ) Porções em bandejas; (  ) Exposta pendurada no balcão. 

Por que?______________________________. 

 

11) Em relação a gordura da carne você geralmente opta por: 

(  ) Pouca gordura; (  ) Bastante gordura; (  ) Gordura intermediária; (  ) Sem gordura. 

Por que?_____________________________________________________. 

 

12) Você sabe o que é gordura de marmoreio? 

(  ) Sim; (  ) Não. 

 

13) Você sabe a diferença entre gordura subcutânea, gordura intermuscular e gordura de 

marmoreio? 

(  ) Sim; (  ) Não. 

 

14) Você sabe o que é o programa Carne Angus Certificada? 

(  ) Sim; (  ) Não; (  ) Já ouvi falar. 

 

15) Você conhece a raça Angus? 
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(  ) Sim; (  )Não; (  ) Já ouvi falar. 

 

16) Você nota alguma diferença entre a carne Angus e as demais raças? 

(  ) Sim; (  ) Não; (  ) Pouca diferença. 

 

17) Qual a característica da carne Angus que você acha mais importante? 

(  ) Maciez; (  ) Sabor; (  ) Suculência; (  ) Outra. 

Qual?_____________________________________. 

 

18) O Fato do Supermercado Cotripal centro, comercializar somente carne Angus 

certificada é levado em conta quando você compra carne bovina? 

(  ) Sim; (  ) Não; (  ) Indiferente. 

 

19) Se o açougue do Supermercado Cotripal Centro deixasse de comercializar 

exclusivamente carne da raça Angus você continuaria sendo cliente do açougue? 

(  ) Sim; (  ) Não; (  ) Indiferente. 

 

 

20) Para você o que é carne de boa qualidade? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

• As respostas serão tabuladas e analisadas para a formação do perfil dos consumidores 

da Cotripal. 

 

 


