
 
 

    

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA EM CACHOEIRA DO SUL 

CURSO DE GRADUAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO RURAL E 

AGROINDUSTRAL 

 

 

 

JOSÉ ORIVAL DA SILVEIRA 

 

 

 

 

PERFIL DO CONSUMIDOR DA CARNE OVINA NO MUNICÍPIO DE 

CACHOEIRA DO SUL – RS  

 

 

 

 

 

CACHOEIRA DO SUL 

2020 



 
 

    

 

JOSÉ ORIVAL DA SILVEIRA 

 

 

 

PERFIL DO CONSUMIDOR DA CARNE OVINA NO MUNICÍPIO DE 

CACHOEIRA DO SUL – RS  

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

apresentado como requisito parcial de 
aprovação na disciplina de Trabalho de Curso, 
componente curricular do curso de graduação 

em “Administração Rural e Agroindustrial”. 
 

Orientadora: Drª Chaiane Leal Agne 
 

 
 

 

 

 

Cachoeira do Sul 

2020 



 
 

    

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar os consumidores de carne ovina, procurando elencar 
elementos que melhor caracterizassem o perfil do consumidor e seu nível de conhecimento; 

seus hábitos de consumo e compra, identificando sua opinião quanto aos aspectos de 
qualidade e conformidade da carne ovina, procurando entender o contexto do mercado atual 

da ovinocultura cachoeirense. O presente estudo teve como objetivo mapear o perfil dos 
consumidores de carne ovina no município de Cachoeira do Sul. Para a coleta de dados foi 
utilizado um formulário com questões qualitativas e quantitativas, cujas variáveis foram 

definidas em parceria com as instituições envolvidas do “Programa Juntos para Competir”, 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (SMAP), Sindicato Rural, Empresa de 

Assistência Técnica e Rural (EMATER), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) e o Núcleo Cachoeirense de Criadores de Ovinos (NCCO), a qual foi 
caracterizada como uma etapa exploratória e inicial da pesquisa. Foram entrevistadas 382 

pessoas do município, escolhidas de forma aleatória, em conformidade à metodologia 
quantitativa e definição da amostra considerando o grau de confiança (95%). Os dados 

obtidos revelaram que a maioria dos entrevistados era do sexo feminino, faixa etária 
predominante de vinte a quarenta anos, casados e nível de instrução elevado, porém baixo 
nível salarial. O corte preferido do cachoeirense é a costela, mas também gostaria de ter a sua 

disposição linguiça de carne ovina; não tem o hábito de consumir carne ovina, preferindo 
carne bovina, de frango ou suína. Sugere-se que em futuras pesquisas sejam abordadas a 
divulgação e a aparência ou apresentação do produto ao consumidor, pois normalmente são 

oferecidas peças congeladas ou cortes que se tornam inadequados ao preparo do dia a dia, 
tornando-se fatores determinantes nos processos de compra e escolha do produto. Como 

pontos positivos listaram o sabor e a maciez, também citaram que a carne ovina é saudável do 
ponto de vista nutricional e acham importante o registro de inspeção. A carne ovina pode se 
tornar um importante produto no desenvolvimento do município, devido à facilidade de 

produção, porém a cadeia produtiva deve estar alinhada com os hábitos de compra, à demanda 
e ao consumo da população.  

 

 

Palavras-chave: Perfil dos consumidores. Mercado de carne ovina. Hábitos de compra e 
preferências dos consumidores de carne ovina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os ovinos estão distribuídos por todos os continentes do planeta, apresentando taxa de 

crescimento anual de 1,5% nos últimos 05 anos. De acordo com dados da Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 2015), o rebanho mundial era da ordem 

de 1,2 bilhão de animais, apresentando no cenário mundial de 2016 uma tendência de leve 

crescimento. Dentre os países com maiores rebanhos destacam-se: a China, Austrália, Índia, 

Irã e Nigéria, respectivamente com 17,00%, 6,00%, 5,00% 4,00% e 3,40% da participação 

mundial. O Brasil concentra o 17° maior rebanho de ovinos do mundo. Apesar da tradicional 

atividade laneira, a produção de carne ovina e em especial, carne de cordeiro, principalmente 

voltada à exportação, é destaque na produção agropecuária destes países. A Austrália é 

responsável por 9% da produção mundial de carne ovina enquanto a Nova Zelândia participa 

deste mercado com 7%. Apesar de um rebanho comparativamente menor que o da Austrália, a 

Nova Zelândia controla 51% do comércio mundial desta carne e 75% do mercado mundial de 

carne de cordeiros (FAO, 2006). Juntos, os países controlam 90% das exportações globais de 

carne ovina (GRUNERT et al., 2004, apud BORTOLI, 2008). Na Nova Zelândia, são 

processadas e vendidas aproximadamente 30 milhões de cabeças de ovinos para mais de cem 

países. Os principais compradores estão na União Europeia. Aproximadamente 50% da 

produção neozelandesa é destinada à Europa, mercado com mais de 500 milhões de 

consumidores.  

O rebanho brasileiro está concentrado principalmente nas regiões Nordeste (66%) e 

Sul (24%) do país (EMBRAPA, 2018). A Região Nordeste é a única que apresenta aumento 

no rebanho de ovinos; sendo considerados os censos agropecuários, em 2006, o Nordeste 

tinha um rebanho de 7,7 milhões de animais, passando para cerca de 09 milhões em 2017, 

crescimento de 15,94%. 

Comparando os mesmos censos agropecuários, viu-se que a região Sul teve uma 

diminuição na casa de 21% em seu rebanho, porém mesmo assim, a ovinocultura é 

considerada uma das principais atividades agropecuárias no Rio Grande do Sul, normalmente 

sendo desenvolvida juntamente com a bovinocultura. Com a produção de raças voltadas para 

produção de lã e mistas (lã e carne), sendo a expansão decorrente da valorização da lã, 

especialmente, no século passado. 

Contudo, devido a vários fatores, tanto a nível mundial, quanto a nível nacional, a 

atividade perdeu competitividade no mercado, principalmente com o surgimento de 
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confecções feitas de algodão, sintéticos e misturas de fibras de uma e outra origem. Com isso 

o rebanho ovino gaúcho que antes era voltado para a produção de lã, teve uma redução 

significativa, forçando seus proprietários a procurar outros meios de produção, uns investindo 

em rebanho bovino, outros na agricultura, porém alguns continuaram com seus rebanhos 

ovinos, em menor quantidade, acreditando em um novo reconhecimento da importância da 

ovinocultura tanto a nível nacional quanto mundial. A reestruturação da cadeia no Rio Grande 

do Sul surgiu com a introdução de raças voltas para a produção de carne, tornando esse o 

principal objetivo desde então (SELAIVE e OSORIO, 2014). 

Com o aumento do poder aquisitivo da população e a mudança de comportamento do 

setor, priorizando o abate de animais jovens, possibilita mais uma escolha à mesa da 

população, aumentando assim a demanda. No momento, as principais dificuldades 

enfrentadas pela ovinocultura são os conflitos entre produtor e frigoríficos, o abate de animais 

de descarte (que ainda persiste), a baixa oferta do produto nos supermercados e elevado preço 

da carne. Além disso, calcula-se que mais de 90% da carne ovina consumida no Brasil esteja 

relacionada ao abate clandestino (SILVA, 2002). 

Sabe-se que a carne ovina produzida no estado do RS é insuficiente, sendo necessária 

a importação da Argentina e principalmente do Uruguai, o que mostra um mercado com boa 

perspectiva de crescimento para os agentes que compõem a cadeia produtiva.  Quanto ao que 

se refere ao lado econômico e social, a ovinocultura tem chamado a atenção dos governantes, 

técnicos e produtores, com intensificação de pesquisas voltadas a produção de animais e 

beneficiamento de produtos, aumento de inovação tecnológica, melhor organização dos 

produtores, agentes financeiros mais atuantes facilitando o acesso ao crédito e maior procura 

por produtos de qualidade tendo como base a carne ovina (BOFILL, 1996). 

Cachoeira do Sul é o quinto município mais antigo do Rio Grande do Sul, com 

aproximadamente 83.830 habitantes, os quais a grande maioria vive na cidade (86%), 

enquanto 14% vivem no interior (PERFIL CIDADES GAÚCHAS SEBRAE/RS, 2019). A 

cidade é voltada ao agronegócio, devido ás várias lavouras de arroz, milho e soja, possui a 

agropecuária que mais agrega valor ao produto interno bruto (PIB) no estado, com diversas 

cabanhas de gado e ovelhas, distribuídas pelo interior do município. Possui ainda o maior 

pomar de noz pecã da América Latina e atualmente se destaca também na produção de olivas 

e azeite de oliva (ANUÁRIO DE CACHOEIRA DO SUL, 2018/2019). 

A qualidade do rebanho ovino de Cachoeira do Sul pode ser dimensionada pela 

quantidade de prêmios conquistados nos últimos anos. Somente na Expointer, as cabanhas do 
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município conquistaram mais de 50 prêmios na última década. Há cabanhas, como a Cerro 

Coroado, que atuam como parceiras de universidades em pesquisas científicas que visam 

melhorar a eficiência dos sistemas produtivos (ANUÁRIO DE CACHOEIRA DO SUL, 

2010/2011). Um dos estudos, com suporte técnico da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), apontou que, em piquete, os ovinos não preferem o pasto baixo, pensamento 

que já era um paradigma para a criação. Em pastagens com até 40 centímetros de altura os 

animais tiveram excelente ganho diário de peso, melhor do que com milheto de 10 

centímetros. O rebanho cachoeirense é composto por várias raças, destacando-se corriedale, 

texel, hampshiredown, suffolk e dorper (ANUÁRIO DE CACHOEIRA DO SUL, 2010/2011).  

Entretanto, além de grandes cabanhas de ovinos, destacam-se pequenos rebanhos 

distribuídos em pequenas propriedades que são utilizadas para consumo próprio e venda do 

excedente. A falta de um abatedouro de ovinos próximo à cidade dificulta esse comércio, com 

o surgimento de atravessadores ou abate clandestino. Pensando em uma melhor organização 

de sua cadeia produtiva, em 2017 foi criado em Cachoeira do Sul o Núcleo Cachoeirense de 

Criadores de Ovinos - NCCO, contando com aproximadamente 20 produtores rurais 

dedicados à ovinocultura no município. 

Estudos e pesquisas que abrangem o tema referente aos ovinos ainda são bastante 

escassos tendo em vista sua importância na vida do produtor rural do estado do Rio Grande do 

Sul. Tanto os produtores, quanto os demais agentes envolvidos na cadeia de produção de 

Cachoeira do Sul necessitam de informações voltadas à realidade local, para que possam 

buscar desenvolver a cadeia produtiva, pensando na autossuficiência no fornecimento de 

carne no município. A grande maioria dos estudos científicos na área da ovinocultura traz 

consigo a caprinocultura, ou então citando a ovinocaprinocultura da região Nordeste, onde as 

características tanto culturais, quanto manejo, clima, etc., diferenciam muito dos vivenciados 

na região Sul. Com base nisso, estudos de mercado da carne ovina com o intuito de agregar 

conhecimento tanto aos acadêmicos quanto ao ovinocultor do munícipio de Cachoeira do Sul 

poderão contribuir para o surgimento de ideias de políticas públicas, elaboração de programas 

visando o aumento da competitividade da cadeia produtiva, buscando incentivar e servindo de 

base para outras pesquisas. 

Em função disto, a questão geral que norteará esta pesquisa será a seguinte: Como se 

configura o mercado de carne ovina no município de Cachoeira do Sul, especificamente sobre 

o perfil do consumidor? 
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2 OBJETIVOS 

Em função do problema apresentado tem-se por objetivos: 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Caracterizar o perfil do consumidor de carne ovina no município de Cachoeira do Sul. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mapear as características dos consumidores de carne ovina do município, 

identificando aspectos sociais, demográficos e econômicos;  

 

 Descrever as preferências e os hábitos de compra dos consumidores, destacando 

aspectos de frequência, consumo e qualidade dos produtos; 

 

 Identificar os principais canais de venda os quais os consumidores utilizam para a 

compra da carne ovina, descrevendo as limitações relacionadas à compra.  
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3 JUSTIFICATIVA  

 

O setor pecuário de Cachoeira do Sul evoluiu muito na última década, colecionando 

premiações em exposições e certames nacionais, tanto de ovinos quanto de bovinos. Hoje, 

cabanhas de Cachoeira do Sul levam o nome do município para junto dos grandes centros 

criatórios da América Latina. Atualmente, Cachoeira é uma referência nacional na criação de 

rebanhos, principalmente após a aplicação de modernas tecnologias para o melhoramento 

genético das raças (ANUÁRIO DE CACHOEIRA DO SUL, 2010/2011). Entretanto, mesmo 

sendo um importante polo de cabanhas e melhoramento genético, muito pouco se ouve falar 

da carne ovina consumida em Cachoeira do Sul, fazendo-se necessário um estudo tanto dos 

consumidores, quanto da carne que chega até as mesas dos consumidores, qual sua 

procedência, origem, etc. 

Trazer para o cotidiano, questionamentos como estes poderá propiciar sugestões e/ou 

melhorias na cadeia produtiva para que facilite o comércio de carne ovina no município; e 

também, o estudo poderá contribuir para as empresas locais, na medida em que possam 

utilizar as informações para elaborar estratégias de comercialização. 

Como a produção científica tem por objetivo buscar a realidade para melhor analisá-la 

e posteriormente, produzir transformações, o estudo sobre o consumidor de carne ovina no 

município de Cachoeira do Sul, além do aspecto prático muito relevante, reveste-se de 

importância para o meio acadêmico, pois poderá propiciar futuras parcerias com instituições 

de ensino. Nesse contexto, a maior produção de estudos e conteúdos sobre a ovinocultura no 

município pode ser o início de um processo de transformação que começa na academia e 

estende seus reflexos para a realidade social. Para o curso de Administração da UERGS, que 

tem seu foco voltado para o meio rural e que também é o que move a economia do município, 

são cada vez mais necessários e pertinentes estudos nestas áreas. 

Por isso, acredita-se que o presente estudo justifica-se ao buscar elementos de maior 

compreensão do comportamento, dos hábitos de compra, consumo e atributos valorizados 

pelos consumidores de carne ovina no município de Cachoeira do Sul. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Há a necessidade de estudar melhor o comportamento do consumidor, otimizando 

assim o potencial que a carne ovina tem para ser explorada, alcançando um público que não 

tem o hábito ou a cultura de consumir esta carne. Nesse sentido, este capítulo tem como 

objetivo principal abordar os principais conceitos que nortearam o trabalho. Na seção 4.1 

serão apresentados os principais fatores determinantes do comportamento do consumidor, na 

seção 4.2 serão descritos os principais resultados provenientes dos trabalhos realizados nesta 

temática no Brasil.  

 

4.1 FATORES DETERMINANTES NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Conforme descreve Kotler e Keller (2012), a Teoria do Consumidor ou Teoria da 

Escolha, é uma teoria microeconômica, que tenta descrever como os consumidores tomam a 

decisões de comprar algo ou como eles enfrentam conflitos de escolha e as mudanças em seu 

ambiente. As escolhas destes consumidores esta influenciada pela restrição orçamentaria e 

preferências. Os principais instrumentos para analisar e determinar o consumo são a curva de 

indiferença e a restrição orçamentária. Para a teoria do consumidor, as pessoas optam em ter 

um bem ao invés de outro em virtude da utilidade que ele lhe proporcionará ou quando há um 

conflito de escolha, essa pessoa abrirá mão de um produto ou bem distinto para obter outro 

bem ou serviço distinto, conforme seu grau de necessidade. 

Segundo Kotler e Keller (2012), pode-se definir o comportamento do consumidor 

como uma ciência que estuda como os indivíduos, organizações e grupos selecionam, 

compram, usam e descartam bens e serviços, ideias ou experiências que satisfazem suas 

necessidades e desejos. 

Entretanto, em se tratando de produtos alimentícios, o estudo do comportamento deste 

consumidor abrange também sua relação com os alimentos, que não se restringe somente as 

necessidades básicas ou biológicas, envolvem também fatores, sociais, familiares, religiosos, 

cultural, os quais moldam o comportamento de cada um destes indivíduos. 

No mundo atual é importante conhecer, estudar e monitorar como se portam os 

consumidores, pois somente assim há a possibilidade de entender as oportunidades ou 
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ameaças em seu empreendimento, percebendo o grau de satisfação ou insatisfação com que o 

cliente vê o seu produto. Analisando com detalhes como se comporta o consumidor, 

possibilita estudar melhores estratégias para lançar um novo produto ou então a melhor forma 

de divulgar um serviço, satisfazendo assim a necessidade tanto do cliente quanto da empresa 

(MENEZES, 2010). 

Ainda segundo este autor, são vários fatores que influenciam na tomada de decisão do 

consumidor, citados e descritos a seguir: 

Fator cultural: através da cultura as pessoas acumulam significados, normas, rituais, 

seguem tradições que são do convívio dos membros de sua organização, é através dela que as 

pessoas veem os produtos. A convivência cultural é interpretada como a característica de uma 

sociedade, destacando e adquirindo conhecimentos, valores, entendimentos e gostos de uma 

organização ou sociedade. Nela estão inclusas comunidades com suas próprias condutas e 

camada social e estas pessoas possuem conhecimentos, valores, entendimentos e gostos 

parecidos. Obtendo a compreensão cultural há possibilidade de vender com mais eficácia, e 

promovendo maior quantidade de produtos no mercado; 

Fator social: alguns grupos de referência, família, amigos e status influenciam 

consideravelmente as pessoas. Uma pessoa interage com vários grupos ao mesmo tempo e a 

posição que ela ocupa nestes grupos é medida pelo seu status ou pelos papeis que ela 

representa nestes grupos, podendo se destacar mais ou menos que outras pessoas, neste 

sentido elas tendem a consumir produtos que as destaquem na sociedade; 

Fator pessoal: as necessidades e a capacidade de satisfazer tais necessidades 

dependem das influências e limitações que o cidadão estará exposto. Cada pessoa agirá de 

forma diferente para um estímulo igual, mesmo pertencendo ao mesmo grupo social, cultural 

ou familiar; 

Fator psicológico: para entender o comportamento humano é necessário saber suas 

necessidades, pois a tomada de decisão se dá no reconhecimento da necessidade satisfeita. 

Uma necessidade ao alcançar um nível de intensidade passa a ser um motivo e este motivo 

deve ser suficientemente importante, levando essa pessoa à ação; 

Motivação: é algo interior de cada um, enquanto suas necessidades estão sendo 

supridas, o indivíduo estará motivado. Para que uma pessoa compre algo, ela deve estar 

motivada ou o objeto deve lhe trazer alguma motivação (MENEZES, 2010).  

Influenciando em todos estes fatores temos o marketing, que é uma forma ou método 

gerencial, onde indivíduos ou grupos trocam e criam valores entre si para obter aquilo que 
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necessitam ou desejam (KOTLER E ARMSTRONG, 1999). Trazendo para nosso tema que é 

a ovinocultura, não há investimentos significativos em marketing, isso ocorre porque a cadeia 

produtiva confunde marketing com propaganda, o que gera uma carência de profissionais 

nesta área (KOTABE E HELSEN, 2000 et al. apud CALVETE, 2007). 

O ato de decidir comprar algo é um modelo sistemático, que é representado pelas 

etapas pelas quais o consumidor passa até tomar a decisão de adquirir o produto ou serviço. 

Para isso o consumidor ou cliente passa por cinco etapas: etapa um reconhecer o problema ou 

necessidade ou desejo de adquirir algo; etapa dois busca informações a respeito do que 

necessita, cria expectativas, além disso, pensa no valor a ser despendido na aquisição. Um 

consumidor interessado irá procurar informações em fontes pessoais, tais como família, 

amigos ou em fontes comerciais, tais como propagandas, rótulos, vendedores ou até mesmo 

fontes públicas, como internet, meios de comunicação, redes sociais. Etapa três avalia as 

alternativas e com base nelas escolhe as que melhor podem satisfazer o que procura; etapa 

quatro, tomar a decisão de forma planejada ou por impulso, variando conforme a forma de 

envolvimento que este consumidor tem com a marca; etapa cinco, comportamento pós venda, 

nela o consumidor terá uma experiência negativa se tiver algum problema com a compra, 

poderá fazer reclamações, exigir troca ou devolução, porém se a compra atender as suas 

expectativas poderá vir a comprar mais produto desta marca no futuro. Algumas empresas 

perdem a oportunidade de saber se o produto foi capaz de satisfazer as necessidades de quem 

o comprou, deixando de construir um relacionamento duradouro e lucrativo (MENEZES, 

2010). 

Percebendo as necessidades de um determinado grupo de pessoas, motivadas pela 

necessidade de comprar algo pode se traçar o perfil e hábitos para uma determinada demanda 

e assim procurar suprir ou minimizar esta carência.  Para isso é importante conhecer trabalhos 

que já abordaram temas semelhantes. 

 

4.2 TRABALHOS JÁ REALIZADOS SOBRE O PERFIL E HÁBITOS DE CONSUMO DE 

CARNE OVINA 

 

Conforme pesquisa, poucos são os trabalhos voltados para a análise do perfil do 

consumidor de carne ovina, comparando com carne de outros animais. Porém os poucos que 

existem, em sua maioria afirmam que o brasileiro consome de 400 a 700 gramas de carne 

ovina por ano. Isso é muito pouco em comparação a carne de frango que chega a 44 kg, a 
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bovina 35 kg e a suína que chega a 15 kg ao ano (MERCIO, 2013). Este mesmo autor afirma 

que, o perfil mais comum de consumidor é do sexo masculino, faixa etária de 31 a 40 anos, 

nível escolar alto, renda da família elevada e quase sempre é este indivíduo que compra a 

carne para consumo da família. 

Há certa variação quanto ao consumo de carne em datas festivas, onde alguns 

trabalhos dizem que não há aumento e outros dizem que sim, há aumento de consumo em 

datas comemorativas e finais de semana, a forma preferida de preparo é o churrasco, a 

variedade dos cortes influencia na compra, os locais de compra na sua grande maioria são 

supermercados ou casas especializadas em venda de carne (açougues). Há variação do local 

de consumo de carne ovina, onde em alguns trabalhos cita a residência como principal local, 

outros citam restaurantes, por ser uma carne mais difícil de encontrar e mais cara em 

comparação com outras, é considerada uma carne de luxo, talvez por isso a preferência seja 

pela carne bovina, frango, porco, peixe e por último a ovina (BORTOLI, 2008). 

Em relação aos cortes ovinos, a preferência é pelos tradicionais (pernil, paleta e 

costela), já entre os mais diferenciados o carré é o mais citado. O preço é tido como o fator 

determinante para a dificuldade na compra e a dificuldade na escolha está relacionado com o 

excesso de gordura, devido principalmente a falta de padronização do mercado e desequilíbrio 

entre oferta e demanda, causando a falta de carne de cordeiro que é a mais adequada, sendo 

substituídos por carne de animais mais velhos ou de descarte, motivos estes que levam a carne 

ovina a não ser apreciada pelo público feminino (BORTOLI, 2008).  

Um dos grandes parceiros da ovinocultura brasileira e peça fundamental para a 

retomada do desenvolvimento do setor na Região Sul é a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa). A Embrapa possui várias unidades espalhadas pelo Brasil, focando cada uma no 

potencial de cada região a que esta inserida. A que iremos citar esta diretamente ligada á 

ovinocultura, que é a Embrapa Pecuária- Sul, situada em Bagé, no Rio Grande do Sul. Esta 

unidade realizou recentemente pesquisa em que chegou a conclusão que 12% da população 

brasileira, nunca comeram carne ovina EMBRAPA (2018). Esta pesquisa cita os motivos já 

identificados por outros autores para este baixo consumo, tais como pouca disponibilidade do 

produto no mercado, falta de costume, falta de cortes apropriados ao dia a dia.  

 “[...] Mesmo no Sul, onde há tradição na criação e consumo, a carne ovina é mais 

lembrada para os churrascos de final de semana, para assar em momentos festivos, mas ela 

não está presente no cardápio durante semana”, resume a pesquisadora da Embrapa Pecuária 
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Sul (Bagé, RS) Élen Nalério, coordenadora do Aprovinos (Aproveitamento Integral da Carne 

Ovina), projeto que busca levar ao mercado novas opções de consumo dessa carne.  Com base 

em estudos deste projeto é que a Embrapa Pecuária- Sul desenvolveu novos produtos, 

destacando a proteína da carne ovina em presuntos crus defumados e não defumados, copas, 

mortadelas, hambúrgueres e até mesmo bacon ovino. Todos esses produtos são feitos com 

carne de animais velhos ou de descarte, com pouco valor comercial, mas ainda com qualidade 

nutricional, abrindo uma opção ao produtor que muitas vezes perdia dinheiro com estes 

animais.  

Do Planalto Norte Catarinense, surge o projeto também coordenado pela Embrapa, 

com o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, contando com diversas 

instituições e organizações de produtores, que juntos estão organizando a cadeia produtiva da 

carne ovina, denominado Ovinosul. Basicamente o projeto consiste em reunir as instituições 

públicas e privadas, buscando interesses comuns entre os diferentes agentes, possibilitando 

num segundo momento a estruturação da cadeia com o enfrentamento da informalidade do 

abate, organização dos produtores, aumento da assistência técnica, gerando harmonia entre os 

componentes da cadeia.  Estes dois projetos são apenas uma amostra do que a Embrapa faz 

pela a ovinocultura brasileira. 

Com base nestes trabalhos já elaborados, verifica-se a existência de um mercado 

promissor e que pode agregar valor às regiões do estado do RS, porém é necessário que as 

ações para produção estejam adaptadas à demanda e aos hábitos de compra e consumo da 

carne ovina. E isso só será possível com pesquisas que abordem de maneira mais profunda o 

perfil do consumidor de carne ovina e as variáveis que determinam os processos de compra ou 

escolha do produto em cada região distinta, mapeando assim aquele nicho de mercado e com 

isso aproximando os elos da cadeia com o consumidor final. 

Em síntese, os hábitos apresentados neste trabalho direcionam a análise que pretendeu- 

se fazer na cidade, descobrindo assim as variáveis que determinam o consumo de carne ovina 

em Cachoeira do Sul. 
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5 METODOLOGIA  

 

Este capítulo tem por objetivo elencar os métodos que foram utilizados ao longo do 

processo de desenvolvimento da pesquisa, citando as fontes, os instrumentos que foram 

utilizados, definição da amostra e análise de dados. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Ao considerar o objetivo da pesquisa, que consistiu em mapear o perfil dos 

consumidores de carne ovina no município de Cachoeira do Sul, foi utilizado um formulário 

para coleta de dados. Este formulário contou com questões qualitativas (com base em caráter 

subjetivo, usando narrativas escritas ou faladas) e quantitativas (coleta de dados numéricos, 

onde são apontados preferencias, comportamentos e outras ações de um determinado grupo ou 

sociedade), cujas variáveis foram definidas em parceria com as instituições envolvidas no 

“Programa Juntos para Competir”, especialmente o Núcleo Cachoeirense de Criadores de 

Ovinos (NCCO). Para isso foram agendadas reuniões da equipe com o NCCO e as demais 

instituições parceiras, a qual foi caracterizada como uma etapa exploratória e inicial da 

pesquisa. Pretendeu-se definir as variáveis a partir das demandas dos próprios criadores de 

ovinos. 

 

a) Fontes e instrumentos para coleta de dados 

 
Para o mapeamento do perfil do consumidor, foram desenvolvidas variáveis 

qualitativas e quantitativas para a coleta de dados com a população do município. Para 

exemplificar, coletou-se de forma presencial, informações sobre o perfil dos consumidores 

tais como: gênero, idade, localização da residência, número de pessoas na família, renda, 

profissão, grau de instrução, cortes preferidos, hábitos de consumo, local de compra da carne, 

frequência e ocasiões de consumo, modo de preparo, acompanhamentos, dificuldades e 

intenções de compras. O referido formulário teve sua aplicação em diferentes bairros da 

cidade, não sendo aplicado em pessoas que residiam fora do município. As pessoas foram 

escolhidas de forma aleatória, de acordo com a disponibilidade de responder às questões e 

contribuir com a pesquisa. A pesquisa Survey foi adequada à presente pesquisa, já que o 

objetivo é compreender opiniões, costumes ou características de um determinado público-

alvo. Tal método implica a inserção de questões objetivas, que puderam ser quantificadas. No 
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que se refere à parte qualitativa, a pesquisa também incluiu questões mais abertas, com a 

tentativa de captar interpretações da população, especialmente tentando complementar as 

perguntas quantitativas.  

O período de realização da pesquisa (aplicação do formulário) foi o segundo semestre 

de 2019, nos meses subsequentes foram utilizados para tabulação e análise de dados. 

 

b) Definição da amostra  

 

Para a definição do tamanho da amostra foi realizada uma análise através da inferência 

estatística com 95% de confiabilidade e margem de erro de 5%. Para isso, foi considerado o 

número total de habitantes do município, que corresponde a 83.827 pessoas (IBGE, Censo 

demográfico, 2010). Para o cálculo da amostra foi adotada a seguinte fórmula:  

 

N.Z².p. (1-p) 

                                                n =_________________ 

(N-1).e²+Z².p.(1-p) 

 

Onde: n= Tamanho da amostra que queríamos calcular; N = Tamanho do Universo 

(população total de Cachoeira do Sul), Z= É o desvio para o nível de confiança, que no caso 

foi de 95% (z=1,96), e= Margem de erro que foi admitida na amostra. Neste caso, utilizamos 

de 5% (2,5% para mais, 2,5% para menos) e P= É a proporção que esperávamos encontrar 

(quando não se sabe a proporção que será utilizada, recomenda-se utilizar p=50%). Após a 

substituição dos dados, o número total de entrevistas foi de aproximadamente 382, onde n= 

382,41 ≈ 382 entrevistas finais.  

 

c) Organização e análise dos dados 

 

Após o término das coletas, os resultados foram organizados em planilhas do 

programa Excel ou similar, o qual é de fácil entendimento e acesso por todos os envolvidos. 

Com o auxílio deste programa, dados e fórmulas foram reunidos, facilitando a obtenção do 

resultado final.  

Foram utilizadas ferramentas tais como, tabelas, gráficos, quadros para organizar e 

analisar os dados. Quanto à parte quantitativa, foram utilizadas medidas descritivas da 

estatística, cita-se como exemplo a média, desvio padrão, máximo e mínimo. Enquanto na 
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parte qualitativa foi utilizada a técnica “análise de conteúdo”. Porém, a análise de conteúdo 

foi aplicada nos casos em que teve questões abertas, tendo como objetivo a interpretação das 

pessoas entrevistadas, sendo anotado o que havia de mais relevância tendo em vista o que foi 

questionado. 

Após o término das análises, foi confeccionado um relatório em formato impresso, 

onde foi apresentado e entregue aos participantes da reunião coletiva com o NCCO e as 

demais entidades envolvidas na pesquisa. Além disso, um resumo dos resultados pode ser 

divulgado através dos principais meios de comunicação do município, como programas de 

rádio e jornais. A intenção destas ações é promover o diálogo através das informações 

levantadas, possibilitando o desenvolvimento de ações que promovam melhorias tanto na 

produção, quanto na comercialização da carne ovina no município de Cachoeira do Sul.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo tem como principal finalidade apresentar os resultados e as discussões da 

pesquisa, o qual está dividido em cinco partes. Na seção 6.1 será apresentado um breve 

histórico sobre a ovinocultura. Na seção 6.2 serão apresentadas as características dos produtos 

derivados dos ovinos. Na seção 6.3 será apresentado o perfil dos entrevistados, com o foco 

sobre os aspectos sociais, demográficos e econômicos. Na seção 6.4 serão apresentados os 

hábitos de compra e preferências dos consumidores de carne ovina. Na seção 6.5 estarão 

sendo apresentadas as limitações e potencialidades na compra da carne ovina no município. 

 

6.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A OVINOCULTURA GAÚCHA  

 

Conforme Bofill (1996), até o ano de 1900 a ovinocultura gaúcha sofria com a falta de 

medicamentos, muitos animais morriam com verminoses, sarna e outros tipos de doenças, 

além da falta de organização, pouca visibilidade e totalmente desprovida de qualquer tipo de 

incentivo. 

A carne ovina era utilizada para alimentar os peões das fazendas, enquanto a lã servia 

para a fabricação de cobertas, xergões, ponchos e como pelego para os arreios da peonada, 

não existia estímulo para o comércio no setor da ovinocultura. 

Com o surgimento da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, surge a 

oportunidade de comércio para a lã gaúcha, a qual foi melhorando sua qualidade com a 

importação de reprodutores da Argentina e Uruguai, que possuíam uma pecuária organizada e 

evoluída comercialmente. Com o final da guerra, houve uma queda no preço pago pelo gado 

de abate, em função da redução na compra por parte dos países, pois precisavam investir suas 

poucas economias que restavam na reconstrução das cidades atingidas, com isso o produtor 

deu mais atenção à ovinocultura (BOFILL, 1996). 

Bofill (1996) ainda explica que, neste meio tempo o ovinocultor gaúcho estava sendo 

disputado por uruguaios e argentinos que penetravam no território do estado comprando lã a 

preços baixos e obtendo muito lucro ao revender para o mercado da Europa, e também por 

brasileiros que percebendo esta investida dos vizinhos, começaram a se organizar melhor, 

construindo grandes depósitos, chamados barracas, transformando assim o mercado gaúcho. 

 Mesmo com esse crescimento, talvez por falta de conhecimento ou mesmo por 
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nenhuma ajuda técnica, o rebanho continuava sofrendo com problemas sanitários e com 

cuidados básicos. 

Com o passar dos anos, os donos das barracas comandavam todo o negócio de lã, 

pagavam o preço que queriam, emprestavam dinheiro aos produtores para pagar na safra, 

detinham toda a confiança, mesmo explorando o produtor. Surgiu a necessidade de uma 

melhor organização, com a iniciativa de alguns produtores surgiu o sistema cooperativista da 

lã, onde partia do pressuposto de justiça e igualdade entre todos, além disso, por não visar o 

lucro, todo o resultado da comercialização era repassado para os produtores. Nesta mesma 

época a secretaria da agricultura transformou o Serviço de Peles e Lã em Serviço de 

Ovinotecnia, a qual teve fundamental importância, pois construiu uma equipe técnica para dar 

assistência aos produtores, e neste mesmo período surgiu a Associação Rio Grandense de 

Criadores de Ovinos - ARCO, hoje Associação Brasileira, a qual se juntou ao Serviço de 

Ovinotecnia numa parceria em prol da ovinocultura, de um lado o governo cederia seus 

técnicos sem qualquer ônus e de outro a ARCO repassava os relatórios ao estado para montar 

um banco de dados, tudo gratuitamente ao produtor (VIEIRA, 1967). 

Segundo Bofill (1996), na década de 1960 a lã era o quarto produto em questão de 

importância na exportação do Rio Grande do Sul. Os produtores organizavam reuniões para 

discutir resultados, criaram associações de raças, eram muito bem organizados e a lã era 

responsável por todo o sustento da fazenda. Porém como nada é perfeito por muito tempo, no 

final desta década os órgãos oficiais deixaram de apoiar a ovinocultura devido a falta de 

recursos e também porque não queriam proteger apenas um setor, a Arco continuou bancando 

os técnicos e as cooperativas ainda tinham disponível aporte financeiro do Banco do Brasil. 

Com a chegada da década de 70, surgiu todo o apoio para a agricultura, com o crédito 

rural de fácil acesso, garantia de preços mínimos aos lavoureiros, seguro agrícola, com isso o 

estado se torna dependente da agricultura e os ovinos perdem território. Não obstante surgiu a 

crise do petróleo, as potências do mundo têxtil acumulam altos estoques de fibras para 

confecções, enquanto o Japão fez o caminho inverso, vendendo seus estoques de primeira 

qualidade vindos da Austrália, a preço baixo para poder comprar petróleo, desorganizando 

toda a cadeia produtiva mundial, além disso, no Brasil, o governo deixou de apoiar o setor 

primário, deixando as cooperativas sem crédito rural para bancar a compra da lã e não tendo 

tempo para se capitalizar, pois conforme descrito anteriormente, as cooperativas repassavam 

todo o lucro ao produtor, ou seja, não possuíam capital de giro. Juros altos, mudanças 
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frequentes nos custos financeiros, inflação constante, congelamento do dólar oficial, culminou 

com o fechamento das cooperativas (BOFILL, 1996).   

Em nível mundial, a Austrália detém o maior rebanho ovino e maior produção de lã, 

sendo à base do mercado mundial. Sabendo disso, criou a Corporação Australiana da Lã, um 

banco, mantido pelos produtores para criar mecanismos de proteção do comércio de lã, 

financiando pesquisas para produzir novidades em pura lã e assim conquistar novos mercados.  

Suas vendas eram feitas através de leilões e sempre com a participação da Corporação, 

que procurava manter os preços nivelados, comprando ou vendendo lã. Isso durou até 1980, 

quando houve uma mudança na direção da Corporação, a qual não aceitava que a Austrália 

vendesse sua lã com qualidade superior pelo mesmo preço que o restante do mundo. 

Decidiram então por aumentar os preços, os compradores a principio aceitaram, repassando 

ao consumidor final, que simplesmente não comprou os produtos, preferindo consumir 

confecções de algodão, sintéticas e de mistura de fibras, gerando uma grave crise mundial 

(BOFILL, 1996). 

A Corporação Australiana, no desespero em manter os preços em alta, comprou a lã 

dos produtores e estocou verdadeiras montanhas do produto, esperando uma reação do 

mercado, que não aconteceu, pois os compradores sabendo dos altos estoques compravam 

apenas o necessário. A Corporação perdeu apoio do governo e se desfez, desde então é 

praticado por lá o livre comércio. A Austrália teve que criar um plano para se desfazer dos 

altos estoques de lã, que chegaram a um milhão e meio de toneladas, porém o estrago já 

estava feito, e derrubou os preços mundialmente, fazendo com que os produtores de muitos 

países reduzissem seus rebanhos e repensasse seu modo de produzir. Quanto ao governo 

australiano, coube a difícil tarefa de além de vender a sua safra de lã todos os anos, desovar o 

excedente de um milhão e meio de toneladas, que conforme o planejamento seria feito em 

sete anos, o qual foi rigorosamente cumprido (BOFILL, 1996). 

Conforme este mesmo autor, a lã perdeu espaço ao longo destes anos e continua 

perdendo, com investimentos em estudos, surgimento de outras fibras, produtos sintéticos, 

consequentemente outros produtos substituíram algumas de suas utilidades, porém não na sua 

totalidade, há produtos em que a lã é insubstituível e sendo assim, a participação da lã no 

mercado caiu, mas o volume consumido aumentou, devido ao crescimento constante da 

população. 

 A produção de lã é uma consequência da criação de ovinos, o que aconteceu foi uma 

inversão do produto principal, onde a utilização de raças voltadas para a produção de carne 
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substituíram as de produção de lã, com diminuição da população ovina e melhoria da 

eficiência do rebanho, tornando esse o produto principal da cadeia (SELAIVE e OSORIO, 

2014). 

Um exemplo a ser seguido é a Nova Zelândia, que investiu em tecnologia, reduziu 

custos de produção, aumentou a eficiência e desempenho em todas as etapas da cadeia, com 

isso conseguiu reduzir seu rebanho em 32%, porém aumentou a produtividade em 11%, ou 

seja, menos animais produzindo mais e melhor. Também, 75% do mercado mundial de carne 

de cordeiro é produzido neste país, e exportam 90% de sua produção para mais de cem países, 

50% só para a União Europeia (TAYLOR, 2003, apud NETO, 2004). 

O Brasil, assim como o resto do mundo diminuiu consideravelmente seu rebanho, e 

procurou na carne a solução para a cadeia ovina, que desde então vem se recuperando, mais 

pela persistência de seus produtores do que pela ajuda do poder público. 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DERIVADOS DE OVINOS 

 

A ovinocultura nacional e gaúcha encontra-se em um momento de crescimento, porém 

para continuar esse desenvolvimento é preciso uma mudança de comportamento ao longo da 

cadeia produtiva, quebrando assim os paradigmas existentes. 

A crise vivida na década de 90 e início deste século, onde produtores viram o preço da 

lã decair ano a ano, cooperativas que eram a garantia de compra da produção falindo, altos 

estoques de lã no exterior e o fim do crédito para o setor (BOFFIL, 1996), mergulharam a 

ovinocultura em uma crise que persegue o produtor até hoje. 

Paralelo à crise da lã, com a introdução de novas raças, a carne ovina começa a 

assumir papel de destaque, surgindo como alternativa para produtores que antes consideravam 

a carne como subproduto, sendo consumida apenas pelos empregados das fazendas ou 

comercializada sem qualquer organização, os quais eram abatidos apenas animais de descarte, 

com baixa qualidade, pouco rendimento de carcaça e mal remunerada. Atualmente a carne de 

cordeiro vem ganhando destaque no setor comercial por se tratar de uma carne leve e de 

pouca gordura (NETO, 2004). 

Vieira (1967) diz que, os principais produtos obtidos dos ovinos são, a lã, carne, leite e 

peles. Qualquer destes produtos renderá conforme o tipo de exploração que estará sendo 

empregado na criação dos ovinos, os quais estarão dependentes de outros fatores, tais como: 

condições do meio, mercado consumidor, transporte, etc. 
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A lã é o produto mais importante na exploração extensiva, onde há grande extensão 

territorial, baixa densidade demográfica e o valor da terra menor. Apesar das crises vividas 

segue firme no mercado mundial servindo para confecção de tecidos, e para outros fins 

industriais, inclusive quando mesclada com fibras artificiais. Os ovinos primitivos possuíam 

dois tipos de fibras diferentes, uma com fios longos e grossos e outra por uma lã fina, curta e 

ondulada, a qual estava entremeada na anterior. Este tipo de cobertura ainda hoje é encontrado 

em raças como a karakul, black face, crioula, etc. Nestes casos o pelo maior impede a entrada 

de água da chuva e o mais fino e curto funciona como isolante térmico, variando conforme as 

condições climáticas em que o animal vive, propiciando conforto e abrigo.  Com o passar dos 

anos e após uma série de seleções o homem transformou a lã em uma produção econômica de 

maior quantidade e qualidade, onde raças são voltadas para este fim especifico e tem um 

crescimento continuo das fibras, excedendo as necessidades do animal, sendo preciso retirá-la 

através da tosquia (SELAIVE e OSORIO, 2014). 

Segundo este autor, ainda não se obteve um padrão quantitativo e qualitativo nas lãs 

dos ovinos criados no Brasil, por isso a necessidade de uma melhora sistêmica das 

características das fibras, quando comparamos com as de outros países, tais como Nova 

Zelândia, Argentina, Uruguai, os quais também continuam aprimorando as pesquisas e 

programas para um consumidor cada vez mais exigente.  

A lã ao ser utilizada como abrigo pelo homem oferece uma proteção que as demais 

fibras não conseguem que é manter a temperatura do corpo normal, absorve grande 

quantidade de água sem perder sua qualidade, sua função de acomodação (propriedades de 

resistência, elasticidade, flexibilidade e resistência ao fogo) e também seu poder de feltrante 

(capacidade das fibras se entremearem). Normalmente as lãs mais finas são utilizadas para 

vestuário e bem remuneradas, enquanto as lãs grossas são menos valorizadas e utilizadas em 

tecidos mais pesados. São exemplos de raças que produzem lã fina a Corriedale, Ideal, 

Merino, RomneyMarsh e Crioula. A máxima produção acontece do segundo ao terceiro ano 

de idade, após a produção começa a diminuir, ou seja, se a finalidade da produção de 

determinado rebanho for lã, não deverá ter animais velhos no rebanho (SELAIVE e OSORIO, 

2014). Outra informação interessante que estes autores trazem é que, animais nascidos de 

parto gemelar produzirão menos lã do que outro nascido de um parto simples, devido à menor 

formação de folículos secundários (originam os fios de lã), em cada animal e também devido 

a menor quantidade de leite que cada animal receberá o que influi na maturação dos folículos 

secundários. Após a finura o comprimento das fibras no prazo de um ano, é o fator mais 
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importante, seguidos pela resistência, elasticidade, flexibilidade, cor, resistência ao fogo, 

poder feltrante, suavidade da lã e higroscopicidade (capacidade de absorver água da 

atmosfera).  

Com relação a higroscopicidade os autores comentam que “[...] quando absorve 

umidade, a lã libera calor e, ao perder, absorve calor, portanto, ela absorve vapor de água do 

corpo ou do ar sem que a pessoa que use a roupa sinta a umidade. Isto é muito importante 

para as roupas interiores, principalmente as camisetas” (SELAIVE e OSORIO, 2014, p. 464). 

A pele ovina, assim como a lã, também é um importante meio de agregar renda, 

utilizadas principalmente na produção de colágeno, por meio de hidrólise, em diversos setores 

da indústria ou sendo estabilizada pelo curtimento para produção do couro. A salga é o 

método mais utilizado para conservar a pele no primeiro momento, utilizando cloreto de 

sódio, o qual retira grande parte da água retida no interior da pele para a superfície, impedindo 

tanto por osmose ou por perda de umidade causada pela evaporação da água, que micro-

organismos se reproduzam e apodreçam a pele (SELAIVE e OSORIO, 2014). 

O leite de ovelha é considerado um produto nobre, em alguns casos é utilizado como 

alimento em economia de subsistências, consumido in natura, mas na maior parte do mundo 

seu consumo é na forma de queijo. A produção de leite ovino é uma alternativa para a 

produção familiar, devido ao seu baixo custo inicial, mas alguns aspectos devem ser 

considerados, como a raça, a sanidade, a nutrição dos animais, o sistema de produção, 

utilizado entre outros. O leite de ovelha é duas vezes mais mineralizado, mais proteínado e 

mais gorduroso, em comparação com o leite de vaca (LUQUET, 1985 apud SELAIVE e 

OSORIO, 2014). 

A ovinocultura de corte, conforme explanado anteriormente, teve seu momento inicial 

coma crise do setor laneiro, sendo a alternativa para os ovinocultores do Sul, importando 

raças europeias para fomentar o crescimento dos rebanhos voltados para a carne. Desde então 

a atividade vem se desenvolvendo em outras regiões como a Centro Oeste, Sudeste e também 

no Nordeste, este com raças deslanadas, que se adaptam melhor devido ao clima (SELAIVE e 

OSORIO, 2014). 

A cadeia produtiva de carne ovina em geral é desorganizada, não consegue suprir as 

necessidades de demanda do país, a maioria dos abates é clandestina e sem nenhum tipo de 

inspeção sanitária. Apesar disso é um mercado promissor, atraindo o interesse de grandes 

frigoríficos que buscam competir com a importação de carne principalmente do Uruguai. O 

curioso é que enquanto no Nordeste há bastante oferta de animais e consequentemente de 
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carne, o preço é alto, a qualidade dos animais abatidos não é boa (terminação malfeita); já no 

Sul, os animais são melhores selecionados (melhor terminados), mas há escassez durante 

meses do ano, e o preço é baixo devido à competição com a carne importada do Uruguai 

(SILVA, 2002). 

A Região Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, vem perdendo espaço em 

comparação com a ovinocultura do restante do Brasil, principalmente com a Região Central 

que vem trabalhando com qualidade e escala produtiva. Grande parte dos ovinocultores 

gaúchos são desorganizados, não fazendo o gerenciamento de suas atividades, falta-lhes mão 

de obra qualificada e normalmente a atividade com ovinos é secundária, ou seja, possuem 

outra renda principal, sendo a ovinocultura uma herança familiar, dificultando a 

profissionalização do setor (BORTOLI, 2008). A seguir, vemos a figura 1, 2 e gráfico 1 que 

ilustram bem este momento:  

 

                                Figura 1 - Distribuição do rebanho ovino no RS 

 

                               Fonte: IBGE (2017) 

 

Na figura 1 vemos a distribuição do rebanho gaúcho, com rebanhos de maior volume 

na fronteira com a Argentina e Uruguai. 
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Gráfico 1 - Distribuição do rebanho ovino por estados e regiões no Brasil 

 

  Fonte: IBGE (2019) 

No gráfico 1 vemos a distribuição do rebanho brasileiro por região e por estado, onde 

percebemos que, mesmo reduzindo seu rebanho o Rio grande do Sul possuía em 2018, o 

segundo maior rebanho de ovinos do Brasil. 

 

Gráfico 2 – Saldo do rebanho ovino no Rio Grande do Sul 

 

     Fonte: Secretaria da Agricultura Pecuária e Irrigação (SEAPI, 2019) 

 

Conforme podemos ver no gráfico 2, embora em menor quantidade, o rebanho gaúcho 

continuava em queda em 2019. 
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Ainda seguindo as conclusões de Bortolli (2008), há uma pequena evolução na cadeia 

produtiva do Rio Grande do Sul nos últimos anos, embora mínima, percebe-se que a demanda 

aumentou, a indústria vem se estruturando e se destacando na coordenação, assim como 

distribuidores e varejistas que estão dando maior importância á carne de ovinos. A parte mais 

fraca da cadeia continua sendo a produção, pois apresenta índices baixos, não atingindo 

volumes significativos, tornando os custos de produção por unidade alta, afetando a eficiência 

produtiva e econômica, não permitindo a rentabilidade da atividade. A maioria dos agentes da 

cadeia, estão desorganizados, com exceção de algumas iniciativas isoladas. O mercado 

informal ainda é grande e produtores despreparados optam por abates na propriedade 

prejudicando toda a cadeia. 

 

Gráfico 3 – Distribuição de ovinos no RS 

 

                  Fonte: SEAPI (2019) 

 

Em Cachoeira do Sul não é diferente, da mesma forma que o restante do estado, a 

cadeia perdeu o foco com a crise da lã, regredindo vários anos, diminuindo seus rebanhos, e 

se desorganizando, apesar de se destacar com o trabalho de algumas cabanhas, para grande 

maioria da população a ovinocultura passa despercebida, apesar de ter um rebanho 

significativo no estado, conforme Gráfico 3 e Tabela 1: 
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Tabela 1 – Divisão do saldo ovino no RS 

 

       Fonte: SEAPI (2019) 

 

Para ter-se uma melhor percepção do cenário cachoeirense optou-se por fazer esta 

pesquisa sobre o perfil do consumidor de carne ovina, tentando de alguma forma contribuir 

para o desenvolvimento desta cadeia tão prejudicada ao longo dos anos. 

O total de questionários aplicados representa a porcentagem adequada para a 

quantidade de residentes em Cachoeira do Sul no momento da pesquisa, totalizando uma 

amostragem de 382 consumidores, os quais responderam 17 questões relacionadas ao perfil, 

hábitos, costumes e dificuldades dos consumidores de carne ovina. 

Estes questionários foram aplicados na forma presencial entre os meses de agosto a 

novembro de 2019, onde se procurou abranger a população de todos os bairros da cidade, 

inclusive o interior, onde há a concentração de propriedades que são responsáveis pela criação 

de ovinos. 

 

6.3 PERFIL DOS ENTREVISTADOS QUANTO AOS ASPECTOS SOCIAIS, 

DEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS 

 

O perfil dos entrevistados reúne as informações coletadas das questões 01 a 12 do 

questionário e referem-se às seguintes características: sexo, faixa etária, estado civil, nível de 

instrução, nível salarial, número de pessoas que moram no domicílio, número de pessoas por 

domicílio que consomem carne ovina e a existência de vegetarianos no domicílio. 

A amostra foi composta por 382 entrevistados, destes 193 (50,52%) do sexo feminino, 

e 185 (48,43%) do sexo masculino, conforme Gráfico 4: 
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Gráfico 4 - Gênero 

 

                                         Fonte: Autor (2019) 

 

 

Dentre os que responderam, 19 (4,45%) não informaram, por motivos pessoais, a 

idade. Entre aqueles que informaram a idade, a mesma oscilou entre menores que 18 e mais 

de 70 anos.  

 

Gráfico 5 - Idade 

 

                                    Fonte: Autor (2019) 

 

A amostra apresentou maior percentual de respondentes com faixa etária entre 30 e 39 

anos – 25,39%; seguida pelos respondentes com idade entre 20 e 29 anos – 20,42%; idade 

entre 40 e 49 anos – 17,54%; idade entre 50 e 59 anos – 15,71%; idade entre 60 e 69 anos – 

6,28% e com 70 anos ou mais – 4,45%, conforme descrito no Gráfico 5. 

 

 

50,52% 

48,43% 

1,05% 

Feminino

Masculino

Não
respondeu

5,24% 

20,42% 

25,39 

17,54% 

15,71% 

6,28% 

4,45% 

4,45% 

Abaixo de 20

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Acima 70

Não responderam



32 

 

    

Quanto ao estado civil, a maior parte dos entrevistados são casados (45,55%); os 

solteiros são cerca de 29,32%; mais de 10% (10,47%) estão em união estável; 7,59% são 

separados; se disseram viúvos 2,62%; e 4,45% não responderam, conforme Gráfico 6: 

 

Gráfico 6 - Estado Civil 

 

  Fonte: Autor (2019) 

 

Dentre os entrevistados destacamos a seguir o nível de instrução: 24,3% possuem o 

ensino médio completo; 16,5% possuem ensino superior completo; seguido de ensino 

fundamental incompleto (12,8%); ensino superior incompleto (11,3%); temos com a mesma 

porcentagem ensino fundamental completo e pós-graduação (8,1%), e nível técnico ou 

profissionalizante (6,3%); não responderam 1,8% e sem escolaridade 1,3%, distribuídos da 

seguinte forma no Gráfico 7: 

 

Gráfico 7 - Nível de Instrução 

 

 Fonte: Autor (2019) 

 

Este dado indica uma população com grau de instrução elevado, reflexo da instalação 

de universidades de qualidade no município. 
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No que diz respeito ao nível profissional, tivemos uma gama de profissões, onde os 

382 entrevistados atuam em diversos setores, destacando-se comerciários (11,78%), 

aposentados (8,90%), estudantes (8,38%), donas de casa ou do lar (8,12%), funcionários 

públicos e professores (4,97%), e agricultores somam 4,45%. 

Do total da amostra, 84,55% não são produtores rurais e 91,36% não são criadores de 

ovinos, no entanto, dos 13,61% que se classificam como produtores rurais, 8,64% são 

criadores de ovinos. 

Quanto à renda familiar, os entrevistados responderam da seguinte forma: 36,6% 

declararam que sua renda familiar é de 1 a 2 salários mínimos; 26,4% até 1 salário mínimo; 

16,2% de 2 a 3 salários mínimos; 3 a 4 salários mínimos (6,8%); 4 a 5 salários mínimos 

(4,2%); 5 a 6 salários mínimos (2,4%) e acima de 6 salários mínimos (3,9%). Não 

responderam 3,4%, conforme Gráfico 8: 

 

Gráfico 8 - Nível Salarial 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Referente ao número de pessoas que moram na mesma casa, os entrevistados 

responderam da seguinte forma: 28,80% responderam que são 2 pessoas que ocupam a sua 

residência; 28,27% disseram que são 3 ocupantes; 21,47% disseram que são 4 pessoas a 

ocupar sua residência; quase 10% (9,95%), moram sozinhos; 8,12% dividem seu lar com 5 

pessoas e 1,57% disseram que são 6 pessoas que moram consigo, mesma porcentagem de 

pessoas que não responderam, conforme Gráfico 9: 
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Gráfico 9 - Número de pessoas que moram na sua casa, incluindo você  

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Ainda segundo os entrevistados, apenas 4,71% dos membros de sua família são 

vegetarianos; dentre os entrevistados, 84,03% são consumidores de carne ovina, enquanto 

74,12% possuem todos os membros da família como apreciadores da carne ovina, conforme 

pode-se verificar na Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Comportamento no núcleo familiar quanto à carne ovina 

  Sim Não 

Porcentagens de vegetarianos na família  4,71% 95,29% 

Porcentagens de consumidores de carne ovina  84,03% 15,97% 

Porcentagens de entrevistados onde todos os 

membros da família são consumidores de carne ovina  

74,12% 17,25% 

Fonte: Autor (2019) 

 

Estes dados mostram que há uma porcentagem das famílias a ser conquistada pelo 

mercado de carne ovina no município. 
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6.4 HÁBITOS DE COMPRA E PREFERÊNCIAS DOS CONSUMIDORES, 

DESTACANDO QUANTO À FREQUÊNCIA, CONSUMO E QUALIDADE DA CARNE 

OVINA 

 

Continuando a pesquisa, os cachoeirenses foram questionados sobre os tipos de carnes 

que mais consomem e os tipos que preferiam consumir, os quais responderam da seguinte 

forma: A carne bovina foi apontada como a mais consumida por 30% dos entrevistados, 

seguida pela carne de frango com 21,73%; carne suína com 17,40% e a carne ovina com 

10,53% como quarta carne mais consumida; com 10,42% a quinta carne mais consumida é a 

de peixes e com 0,10% outras carnes, conforme gráfico 10:  

 

Gráfico 10 - Carne que mais consome 

 

        Fonte: Autor (2019) 

 

  

Quanto à preferência, os dados pouco se alteram, seguindo a carne bovina como 

preferida por 30% da população, seguida de um aumento na preferência por carne de frango 

25,49%; já a carne ovina é a terceira mais preferida do cachoeirense com 19,61%, mostrando 

que há o “querer” pelo produto, mas esbarra no “poder” de compra no dia a dia. Segue-se com 

30,07% 

20,73% 

17,40% 

10,53% 10,42% 

0,10% 
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a carne de peixe como a quarta preferida com 12,59% e a carne de porco como a quinta com 

12,18%; novamente com 0,10% outras carnes, conforme gráfico 11:  

 

Gráfico 11 - Carne que prefere consumir 

 

       Fonte: Autor (2019) 

 

Este resultado se difere do mercado mundial, que hoje é ocupado em torno de 70% por 

carne suína e de aves, enquanto a carne bovina é ocupada por 25%, o restante, 5% é ocupado 

por outros tipos de carnes, dentre elas a ovina, caprina e de espécies exóticas (SANTOS E 

BORGES, 2019 apud RAMOS, 2006). Comparando com um município próximo à Cachoeira 

do Sul, os números são similares; em um estudo de Santos e Borges (2019 apud BARBOSA, 

2009), em Dom Pedrito/RS, 80% dos entrevistados consomem carne bovina com maior 

frequência, 15% consomem carne de frango e 5% carne suína. Caso não se levasse em 

consideração o preço, 60% consumiriam carne bovina, 25% carne ovina, 10% carne de frango 

e 5% carne suína, ou seja, o consumo é influenciado pela renda e neste caso se vê uma 

singularidade com o município de Cachoeira do Sul. 

 

                  Gráfico 12 – Frequência de consumo da carne ovina 

 

      Fonte: Autor (2019) 
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Conforme pode-se verificar no Gráfico 12, a população de Cachoeira do Sul, em sua 

maioria, não tem o hábito de comer carne ovina diariamente, sendo mais frequente ocorrer a 

cada seis meses (26,44%) ou uma vez por mês (24,35%), porém ao serem questionados se 

gostariam de consumir com mais frequência, 59,16% dos respondentes disseram que sim. Tal 

informação indica a necessidade de aprofundamento neste dado e na disponibilidade de maior 

volume de carne ovina nos estabelecimentos comerciais. Essa afirmação pode indicar 

potencialidades de mercados para os produtores do município e o investimento em canais de 

comercialização formais. O tamanho da porção de carne ovina consumida por pessoa em 

Cachoeira do Sul, se mantém em torno de 100 a 500 gramas, mesma média de consumo do 

restante do Brasil, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO), que cita 

como dados oficiais o consumo de 400 gramas anuais per capita (EMBRAPA, 2018).  

Normalmente o consumo  de carne ovina ocorre em sua própria casa (57,85%); ou 

então, na casa de amigos/parentes (24,87%) ou restaurantes à la carte (3,66%), enquanto 

(13,35%) preferiram não responder, conforme Gráfico 13: 

 

Gráfico 13 - Principal local de consumo de carne ovina 

 

 Fonte: Autor (2019) 

 

A partir das respostas dos entrevistados, precebe-se que, o corte preferido em se 

tratando de carne ovina é a costela (41,88%); seguido de pernil e/ou quarto (25,39%); paleta 

(12,30%); carré e/ou espinhaço (8,38%); outros cortes somam 1,57% e pescoço 0,52%, 

conforme pode-se ver no Gráfico 14: 

 

 

57,85% 

24,87% 

3,66% 

0,26% 
13,35% 

Em casa

Na casa de amigos/parentes

Restaurantes a la carte

Outro

Não responderam



38 

 

    

Gráfico 14 - Corte de carne ovina preferido

 

   Fonte: Autor (2019) 

 

Para Bortoli (2008) em sua pesquisa, dentre os cortes tradicionais (pernil, paleta e 

costela) não houve um que se destacasse mais, apesar do pernil ter a preferência do público; 

dentre os cortes diferenciados o carré foi o preferido. Segundo este autor, esses resultados se 

dão pela falta de opção em cortes diferenciados e que valorizem suas características.  

Ao serem questionados, 56,54% dos consumidores cachoeirenses acreditam que a 

carne ovina é saudável do ponto de vista digestivo e nutricional. Quando questionados sobre 

atributos que os levam a consumir carne ovina, 46,86% responderam que é pelo sabor; 

22,77% afirmaram que é pela maciez da carne; 14,40% levam em conta o preparo; 9,69% 

disseram não se importar com atributos e 5,76%  são motivados pelo aroma, conforme pode-

se ver no Gráfico 15: 

 

 

Gráfico 15 - Atributos que motivam o consumo 

 

 

Fonte: Autor (2019) 
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Em um estudo de Santos e Borges (2019 apud BARBOSA, 2009), o mesmo constatou 

que no município de Dom Pedrito/RS, na maioria dos casos a tradição ou o costume são os 

fatores determinantes para a escolha do tipo de carne, em seguida o sabor característico e a 

variedade de pratos possíveis de serem elaborados. 

Através das variáveis citadas na Tabela 3, a seguir, foi possível inferir sobre os 

interesses dos consumidores referentes aos produtos desenvolvidos a partir da carne ovina. 

Foi questionada à população sobre a possibilidade do mercado oferecer produtos 

minimamente processados ou industrializados, tendo em vista investigar sobre os interesses 

dos consumidores nos possíveis produtos listados. Com base nessas informações, destaca-se o 

interesse pelos seguintes produtos: linguiças (34,82%), charque (18,32%) e defumados 

(9,69%). No entanto, é conveniente afirmar que quarenta pessoas afirmaram que não possuem 

interesse em nenhuma destas opções, enquanto quinze pessoas relataram que outros produtos 

que não foram mencionados seriam o foco do interesse.  

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 

6.5 LIMITAÇÕES E POTENCIALIDADES PARA COMPRA DE CANE OVINA NO 

MUNICÍPIO 

 

Sobre as limitações encontradas para a compra e consumo da carne ovina, a resposta 

com a porcentagem maior correspondeu aos preços elevados (29,7%) e pouca divulgação do 

produto, ou seja, ausência ou limitação de propaganda (27,7%) seguida da pouca oferta 

(26,2%), conforme dados da Tabela 4.  

 

Tabela 3 - Produtos de interesse caso o mercado disponibilizasse 

Produtos de interesse  Nº respostas % 

Linguiças 133 34,82 

Hambúrguer 33 8,64 

Almôndegas 27 7,07 

Defumados 37 9,69 

Charque 70 18,32 

Nenhuma destas opções 40 10,47 

Outros 15 3,93 

Não responderam 27 7,06 

Total 382 100,00 



40 

 

    

Tabela 4 - Limitações encontradas na compra da carne ovina 

Limitações  Nº respostas % 

Pouca divulgação do produto (propaganda) 222 27,72 

Preços elevados 238 29,71 

Falta de padronização dos produtos 37 4,62 

Pouca oferta 210 26,22 

Qualidade da oferta 54 6,74 

Falta de fracionamento dos cortes 25 3,12 

Outros 15 1,87 

Total 801 100,00 

Fonte: Autor (2019) 

 

As duas últimas respostas juntas somam mais que 50% do total de consumidores, 

indicando desafios e potencialidades sobre o investimento nos canais de comunicação 

específicos para a carne ovina, sobretudo com mídias que possam influenciar os hábitos de 

consumo. Nesse sentido, é importante destacar os atributos nutricionais da carne, bem como a 

história e cultura do município de Cachoeira do Sul, tendo em vista atingir os consumidores 

locais potenciais.  

 

 

Tabela 5 - Preço da carne 

Preço da carne  Nº respostas % 

Até 20 reais 121     31,68  

Entre 21 a 30 reais 193     50,52  

Acima de 30 reais 22       5,76  

Não responderam 46       12,04 

Total 382   100,00  

Fonte: Autor (2019) 

 

Com relação ao preço da carne, os consumidores estariam dispostos a comprar pelo 

preço de 21 a 30 reais o quilograma, correspondendo a 50,52% da amostra, conforme dados 

da Tabela 5. 

Quanto ao grau de importância, os consumidores da carne foram questionados sobre 

os atributos: aparência, preço, registro, origem/procedência, fracionamento do corte, 

divulgação, embalagem/rótulo e marca comercial e/ou raça. Segundo a escala Likert 

referentes aos graus de importância é possível inferir que os consumidores destacam como 
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muito importantes os quatro primeiros itens listados anteriormente, conforme as porcentagens 

descritas na Tabela 6:  

 

Tabela 6 - Escala Likert quanto ao grau de importância referente às características da 

carne 

Características  Grau de importância resumido 

Aparência do produto  59,68 % muito importante 

Preço 53,47 % muito importante 

Registro de inspeção  49,67 % muito importante 

Origem / procedência 47,46 % muito importante 

Fracionamento do corte 45% importante 

Divulgação do produto  41,89% importante 

Embalagem / Rótulo 39,25% importante 

Marca comercial e / ou raça 32,56% importante 
Fonte: Autor (2019) 

 

Ao questionar-se o local de compra da carne ovina no município de Cachoeira do Sul, 

obteve-se o seguinte resultado, conforme podemos ver no Gráfico 16: 

 

                                 Gráfico 16 – Local de compra da carne ovina 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

30% 

18% 

1% 

30% 

7% 
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Mini mercado
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Praticamente houve a mesma porcentagem entre supermercados ou hipermercados 

(30,10%) e direto do produtor (29,84%); como terceira opção com 18,06% os açougues ou 

casa de carnes. 

Nas questões seguintes tem-se uma contradição, pois ao serem questionados se ao 

comprar carne ovina em determinado local, o consumidor procura saber se é carne 

inspecionada, os mesmos responderam que sim (43,98%); outros 40,31 % responderam não e 

se acham que uma carne de qualidade deve ter o carimbo da Inspeção Municipal, os mesmos 

responderam que sim (52,36%) enquanto não (30,63%), como podemos ver nos Gráficos 17 e 

18. Contradição porque, o mesmo consumidor que diz que uma carne de qualidade deve 

conter carimbo de inspeção ou que questiona se o comércio é inspecionado, é em sua grande 

maioria, o mesmo que compra carne direto do produtor.  

 

Gráfico 17 – Interesse em saber se o estabelecimento comercializa o produto com o 

carimbo do SIM (Sistema de Inspeção Municipal)     

 

                Fonte: Autor (2019) 

Gráfico 18 – Acredita que uma carne ovina de qualidade deve ter o carimbo do SIM 

      

      Fonte: Autor (2019) 

 

Talvez isso ocorra porque não há opção. Este consumidor prefere comprar carne 

inspecionada, mas não tem essa opção de compra, não encontra com a mesma facilidade que 

encontra a carne direta do produtor. No estudo de Carvalho (2016), por exemplo, os 

consumidores de carne ovina e caprina se caracterizam por ser bastante exigente, tendo em 

43,98% 40,31% 

15,71% 

Sim Não Não responderam

52,36% 

30,63% 

17,02% 

Sim Não Não responderam
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vista seu poder aquisitivo maior e estar bem informado quanto à qualidade dos produtos e o 

processo de produção e de embalagem, porém alguns fatores como a falta de padronização de 

carcaças, em razão do baixo padrão racial dos rebanhos, a irregularidade no fornecimento de 

carne e derivados ao mercado e o abate clandestino, limitam esta comercialização com 

inspeção. 

Citando uma pesquisa semelhante feita no Rio grande do Sul, por Bortoli (2008), onde 

foram consultados experts no assunto ovinocultura, percebe-se que os resultados são bem 

semelhantes aos de Cachoeira do Sul. Nesta pesquisa constata-se que, apesar de Bortoli 

(2018) ter entrevistado maior número de pessoas do sexo feminino, o publico masculino é o 

maior consumidor de carne ovina, com poder aquisitivo acima da média, estão ligados de 

alguma forma a atividades do meio rural, nível de instrução superior e renda mensal acima de 

R$1.000,00; estrutura familiar de três ou quatro pessoas; consomem carne ovina 

principalmente em finais de semana, junto com a família ou amigos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas respostas adquiridas através deste questionário, conclui-se que: o 

público entrevistado no município de Cachoeira do Sul é predominantemente urbano, tendo 

uma pequena parcela morando no campo, a qual na sua maioria tem criação de ovinos.  Em 

sua maioria os entrevistados são casados; família composta por 2 a 4 pessoas, com idade entre 

20 e 40 anos, com grau de instrução bastante elevado, mas devido ao município ter pouca 

oferta de emprego, o nível salarial é baixo, dificultando neste caso, o consumo da carne de 

ovinos que tem o preço mais elevado quando comparada com carne bovina, de frango ou 

suína.  

A pouca divulgação da carne ovina também se torna um entrave para o consumo, 

tendo em vista que o consumidor quando encontra o produto em mercados ou açougues, são 

cortes que não lhe agradam ou o tamanho lhe dificulta a compra. Nesse sentido, este nicho de 

mercado deveria ser mais diferenciado, contudo a sazonalidade da oferta dificulta a 

fidelização do processo de compra, tendo em vista também o valor elevado deste produto, 

quando comparado á renda familiar ou restrição orçamentária, a qual obriga muitas vezes o 

consumidor optar por carne bovina, de frango ou porco por ser mais em conta. Quando não 

encontra alternativa, o consumidor opta muitas vezes, pelo tipo que está mais fácil de acessar, 

que é o mercado informal, ou seja, a compra direta do produtor, apesar de responder que acha 

importante o registro de inspeção. 

O corte preferido do cachoeirense é a costela, porém se o mercado disponibilizasse, 

também gostaria de comprar linguiça de carne ovina. Acredita que a carne ovina é saudável e 

como atributos principais listaram o sabor e a maciez, que estão diretamente ligados ao 

preparo que foi o terceiro item mais citado. 

Neste contexto, este trabalho procurou analisar o perfil do consumidor, identificando 

possíveis pontos de melhoria para o ovinocultor ter mais êxito no município de Cachoeira do 

Sul. Pode-se perceber que a cadeia produtiva da ovinocultura ainda é bastante deficiente em 

organização, por isso não consegue progredir e se destacar na distribuição e comercialização. 

O que se constatou são iniciativas pontuais de associações ou empresas que, trabalhando de 

maneira local ou mesmo individual, promovem alguns produtos ou atitudes inovadoras. Cabe 

salientar que as pequenas e médias empresas rurais possuem necessidades específicas, 

portanto, precisam de maior cooperação e eficiência de outros elos da cadeia. Concessão de 
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créditos, por exemplo, pode ser determinante para a inovação do setor, que normalmente 

precisa dispor de recursos próprios, porque encontra maiores dificuldades na obtenção de 

financiamentos externos em comparação a outros tipos de empresas. Organizações também 

são de grande ajuda ao produtor, prestando assistência técnica, cursos ou até mesmo na parte 

burocrática ou administrativa, onde pode-se citar o exemplo de sindicatos rurais, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER), a Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos (ARCO), a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), as universidades, o poder público, tanto a nível 

federal, estadual e municipal, todos ajudando de uma forma ou de outra contribuindo para a 

coordenação da cadeia, seja com corpo técnico, ou com reuniões, palestras, projetos e leis. 
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APÊNDICE  

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – UERGS 

 

Este questionário faz parte da primeira fase do projeto de pesquisa “Mapeamento dos 

mercados da carne ovina no município de Cachoeira do Sul – RS”, desenvolvido pela 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), Unidade Cachoeira do Sul, Campus 

Regional V em parceria com Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (SMAP), 

Núcleo Cachoeirense de Criadores de Ovinos (NCCO), SEBRAE, SENAR e FARSUL 

(Programa Juntos para Competir), Sindicato Rural e EMATER. As informações obtidas 

preservarão a identidade dos respondentes. 

Entrevistador 
(a):____________________________________________ 

 
Data:___/____/______ 

 
Local:__________________________________________________ 

 
Hora:______________ 

A - CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

É residente em Cachoeira do Sul? () Sim (  ) Não  
Se a resposta for negativa, não continue o questionário. 

Bairro ou localidade de 

residência: 

1) Gênero: (   ) Masculino   

(   )  Feminino  (   ) outro 

2) Idade: 3) Profissão: 4) Produtor rural? 

(  ) Sim (  ) Não 

5) Criador de ovinos: 

(  ) Sim (  ) Não 

6) Estado Civil:  (  ) Solteiro(a)  (  )Separado(a)  (  ) Casado(a)   
(   ) União Estável (   )Viúvo(a) 

 

7) Nível de 

instrução: 

(  ) Sem escolaridade (  ) Fundamental incompleto (  ) Fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto (  ) Ensino médio completo  
(  ) Nível técnico/profissionalizante (  ) Superior incompleto 
(  ) Superior completo (  ) Pós-graduação 

8) Nível 

salarial: 

(  ) até um salário mínimo   (   )de 1 a 2 salários mínimos  

(  ) de 2 a 3 salários mínimos (   ) de 3 a 4 salários mínimos 
(  )de 4 a 5 salários mínimos (   )de 5 a 6 salários mínimos   

(  ) acima de 6 salários mínimos 

9) Quantas pessoas moram em sua 

casa, incluindo você?____ 

10) Há vegetarianos na sua residência? 

(  ) Sim Quantos?_____(  ) Não. 

11) Você consome carne 

ovina (ovelha)? 

(  ) Sim (  ) Não. Resposta negativa pule para a questão das 

DIFICULDADES 

12) Todos da casa 

consomem carne ovina? 
(  ) Sim  (    ) Não, quantos?____________ 

B - PERFIL DO CONSUMIDOR DA CARNE OVINA 

1) Com que FREQÜÊNCIA você 

consome carne ovina? 

(  ) diariamente (  ) 1 ou 2 vezes por semana  

(  ) 1 vez por mês (  ) a cada seis meses 

  Continua 



47 

 

    

( ) 1 vez por ano ( ) outro. Qual?________________ 
 

2) Tamanho aproximado da porção 

consumida: 

(  ) 100 a 500 g    (  ) de 500g a 1 kg     
(  ) de 1,5 a 2 kg (  ) acima de 2 kg 

3) Você gostaria de consumir de carne ovina com 

mais frequência? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Para as questões 4 e 5, assinale de 1 a 3, em ordem de preferência, sendo o número 1 a mais 

consumida ou preferida 

4) Enumere os tipos de carne que 

mais CONSOME 

(  ) bovina (  ) Frango (   ) Ovina (  ) Peixe (  ) suína 
(  ) outro. Qual? 

5) Enumere os tipos de carne de 

sua PREFERÊNCIA 

( ) bovina (  ) Frango (   ) Ovina (   ) Peixe (  )suína  

(  ) outro. Qual? 

 

6) Principal local de consumo 

da carne ovina 

 
(  ) em casa (  ) na casa de amigos/parentes 

(  ) churrascarias/ parrilha (  ) restaurantes à La carte 
(  ) outro. Qual?____________________________ 

7) Considerando a Figura (mostrar 

cartão impresso), assinale o principal 

CORTE  de carne ovina de sua 

preferência 

(  ) pescoço ( ) carré e/ou espinhaço 

(  ) pernil e/ou quarto() costela ( ) paleta 
(  ) outro. Qual?_______________________ 

8) Quanto aos atributos da carne ovina, 

quais influenciam na sua preferência, o 

que leva você a consumir? 

(  ) Preparo (  ) Maciez (  ) Aroma  (   ) Sabor  

(  ) não importa estes atributos 
 

9) Você considera a carne ovina saudável do ponto de 

vista digestivo e nutricional? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) não tenho 

opinião sobre isso. 

10) Qual a principal forma de corte 

você prefere comprar: 

(  ) carcaça inteira (  ) corte inteiro  
() corte fracionado (  ) congelada ( ) resfriada 

11) Normalmente, ONDE você 

adquire carne ovina? 

(  ) supermercado ou hipermercado (  ) açougue ou 

casa de carnes  (  ) mini mercado 
(  ) direto do produtor rural (  ) produção própria 

12) Durante uma compra de carne ovina em um supermercado ou 

açougue, você busca saber se o estabelecimento comercializa o produto 

com o carimbo de algum Serviço de Inspeção? 

(
(  ) 

Sim 

(
( ) 

Não 

13) Você acredita que uma carne ovina de qualidade é com carimbo do 

Serviço de Inspeção? 

(
( ) 

Sim 

(
(  ) 

Não 

14) Se o mercado disponibilizasse quais 

produtos, você teria interesse em adquirir? 

(  ) linguiças (  ) hambúrguer  
(  ) almôndegas  (  )  defumados 

(  ) charque  (  ) nenhuma dessas opções  
(  ) outros. Quais?________ 

DIFICULDADES - Para a questão 16, assinale de 1 a 3, em ordem de importância, sendo o 
número 1 o mais difícil. 

 

15) DIFICULDADES encontradas na 

COMPRA de carne ovina 

( ) pouca divulgação do produto 

(propaganda) (  ) preços elevados (  ) falta de 
padronização dos produtos (  ) pouco oferta 

( ) qualidade da oferta ( ) falta de 
fracionamento dos cortes ( ) outro. 
Qual?_______________  

 

Continuação 

  Continua 
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PREÇO DA CARNE 

16) Quanto você COSTUMA pagar pelo quilograma 

de carne ovina? 

( ) até 20 reais (  ) entre 21 – 30 
reais (  ) acima de 30 reais 

17 - CARACTERÍSTICAS (ATRIBUTOS) DA CARNE OVINA E GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 

 

Características 

1. 
Nada 
Importante 

2. 
Pouco 
importante 

3. 
Razoavelmente 
importante 

4. 
Importante 

5.  
Muito 
Importante 

Marca comercial 

e/ou raça 

     

Fracionamento do 
corte 

     

Origem/procedência      

Embalagem/ Rótulo      

Aparência do 

produto 

     

Divulgação do 
produto 

     

Registro de inspeção      

Preço      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação 
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