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RESUMO 

 

 

No mercado, os consumidores são o ponto chave ao qual as organizações 

pretendem atingir. As empresas modernas não possuem a função de apenas 

produzir o produto e entregar ao consumidor, elas devem compreender todas 

as necessidades e desejos de seu cliente. O mercado de carne suína brasileiro 

possui grande potencial internacional como vem demonstrado nos últimos 

anos, porém o consumo interno da carne é baixo, principalmente por ser 

relacionado a mitos e estereótipos de suas origens frequentemente relacionado 

a gerações passadas. Desta forma, este estudo visa identificar quais os fatores 

que influenciam o comportamento do consumidor de carne suína com o foco 

nos futuros consumidores. O estudo foi desenvolvido no Distrito Federal, mais 

especificamente com amostra não probabilística de 294 estudantes da 

Universidade de Brasília (UnB). Foi desenvolvido e aplicado questionário por 

meio da plataforma online Google Drive. Os dados foram submetidos a 

análises estatísticas descritivas, teste Qui-quadrado e correlações. Foi 

identificado no estudo grande importância para o consumidor em relação ao 

preço do produto, produtos de qualidade comprovada e localização do local de 

compra. O estudo reforça também a existência do mito “carne gordurosa” 

relacionado erroneamente a carne suína devido suas origens. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Os consumidores estão em primeiro lugar nas organizações. Por isso, o 

comportamento do consumidor emerge como um aspecto valioso para as 

empresas, na medida em que precisam entender suas demandas e repertórios 

comportamentais específicos para subsidiar o desenvolvimento de estratégias 

de marketing, com vistas à fidelização de seus clientes. 

De acordo com Solomon (2011), o comportamento do consumidor pode 

ser entendido como conjunto de atividades dos indivíduos ou grupos quando 

escolhem, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou 

experiências, para satisfazer suas necessidades e desejos. 

O Brasil atualmente é o quarto colocado no ranking de produção e 

exportação mundial de carne suína, perdendo apenas para China, União 

Europeia e Estados Unidos, respectivamente (SEAB, 2013). Pode-se ressaltar 

este mérito a alta tecnologia implementada nas granjas locais e a certificação 

exigida pelo mercado internacional. Mesmo com os fatos acima tem-se um 

baixo consumo no mercado interno. 

O consumo de carne suína no Brasil foi incentivado e promovido pelo 

Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (PNDS), que visava 

promover o desenvolvimento da suinocultura brasileira por meio da ampliação 

do mercado doméstico da carne. O programa possuía como objetivo geral 

incrementar o consumo per capita em dois quilos até o final do ano de 2012, 

sendo tal objetivo atingido com um ano de antecedência (ABCS, 2013). 

Existem diversos fatores que podem influenciar na compra do 

consumidor de carne suína, sendo esses aspectos religiosos, culturais, falta de 

informação do consumidor, entre outros. O preconceito e a falta de informação 

são causas aceitáveis para o baixo consumo da carne (FARIA et al., 2006). 

Em síntese, o foco da pesquisa recairá no comportamento do 

consumidor de carne suína, especificamente estudantes da Universidade de 

Brasília (UnB). Nessa direção, o presente trabalho foi desenvolvido com o 

objetivo de identificar os fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor de carne suína dos estudantes da Universidade de Brasília. 
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1.1 Descrição da Situação Problemática  
 
 
O mercado brasileiro de carne suína possui grande potencial para 

exportação. Como já mencionado anteriormente, existe grande oferta de carne, 

não obstante, o consumo interno é considerado baixo. 

No que diz respeito ao comportamento do consumidor, diversos fatores 

podem ser considerados influenciadores do consumo de carne suína, sendo 

esses aspectos culturais, sociais, pessoais e psicológicos (KOTLER; KELLER, 

2006). 

A carne suína no Brasil congrega muitas opiniões divergentes entre seus 

consumidores. Existem os que relatam uma carne rica em gordura, outros já o 

desconhecimento da parte sanitária, e também existem aspectos religiosos, 

entre outros. 

Ressalta-se importância das gerações futuras, pois os mesmos são os 

“novos consumidores” e após alguns anos irão ditar os novos padrões de 

consumo ao qual a indústria/ comércio deverá se adequar. 

Partindo destes “entraves” sabe-se que existem aspectos que exercem 

influência no consumo de carne suína, deste modo o presente estudo busca 

responder a seguinte questão “Quais são os fatores que exercem algum tipo de 

influência no comportamento do consumidor de carne suína dos estudantes da 

universidade de Brasília”. 

 
 

1.2 Objetivo Geral 
 
 

 Analisar os fatores que influenciam o comportamento do consumidor de 

carne suína dos estudantes da Universidade de Brasília (UnB); 

 
 
1.3 Objetivos Específicos 
 
 

 Levantar as percepções acerca dos fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor de carne suína; 

 Identificar os fatores que influenciam de forma positiva e negativa o 

comportamento do consumidor. 
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1.4 Justificativa 
 
 
Com o mercado brasileiro atual em forte ascensão na produção de carne 

suína, percebe-se que o Brasil possui alguma facilidade em lidar com barreiras 

externas do mercado internacional de carnes, porem enfrenta desafios na parte 

interna em relação ao consumo doméstico. 

O Distrito Federal possui grande quantidade de produtores de suínos, 

tanto pequenos que vendem no comércio local e feiras, como grandes 

possuindo granjas semi tecnificadas ou totalmente tecnificadas destinando 

seus produtos para os frigoríficos. Existem também na região algumas 

agroindústrias relacionadas a esta atividade. 

O agronegócio é um setor que converge esforços de pesquisa na área 

do comportamento do consumidor, desse modo várias cadeias produtivas 

estão sendo investigadas. O presente estudo tenta suprir uma lacuna 

importante na cadeia produtiva da suinocultura, tendo em vista a escassez de 

pesquisas nesse contexto, mais especificamente no Distrito Federal. Aliado a 

isso poderá gerar informações mais qualificadas para o meio, podendo ajudar 

tanto na compreensão e aprofundamento do setor, quanto para auxiliar os 

profissionais da área. 

A pesquisa será de suma importância para a vida acadêmica do autor, 

possibilitando aprimoramento dos conhecimentos na área de comportamento 

do consumidor, mais especificamente no âmbito da temática central – 

Suinocultura - abordada na pesquisa.  

 
 
1.5 Métodos e Técnicas de Pesquisa 

  
 
A pesquisa foi desenvolvida com natureza descritiva, que na concepção 

de Gil (2008) tem por finalidade explicitar as características de certa população, 

fenômeno ou estabelecer similaridade entre variáveis. Em relação à 

temporalidade da pesquisa, esta será de caráter transversal, pois não será 

realizado um acompanhamento sistemático do objeto de pesquisa. Segundo 

Creswell (2010), um estudo é de corte transversal quando os dados são 

coletados em um momento do tempo.  
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Os dados foram levantados por meio da aplicação de questionário 

(Plataforma Google Drive) desenvolvido pelo autor e baseado na literatura 

utilizada na composição deste estudo. Segundo Creswell (2010) a pesquisa de 

levantamento proporciona uma descrição quantitativa ou numérica de 

tendências, de atitudes ou de opiniões de uma população, estudando uma 

amostra dessa população. 

Os procedimentos de análise de dados envolverão análises estatísticas 

descritivas, teste Qui-quadrado de Pearson e Correlações. O software utilizado 

para tabulação e análise foi o SPSS versão 22. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR 
 
 

Nesta parte descreve-se aspectos importantes da suinocultura, desde 

suas origens até o cenário mundial e nacional o qual se presencia atualmente. 

 
 

2.1 Origens da Suinocultura 
 

 
A evolução do porco doméstico (Sus domesticus) ocorreu por meio do 

javali selvagem, porém existem questionamentos em relação a espécie exata. 

Há estudiosos que acreditam em uma descendência dos sus scrofa, os quais 

habitavam grandes regiões da Europa. Porém outros pesquisadores afirmar a 

origem ser da espécie Sus vitatus, que habitavam grandes regiões da Ásia e 

Mar do Mediterrâneo (SARCINELLI et al., 2006). 

Existem divergências também a respeito de onde ocorreu a primeira 

domesticação de suínos, embora os primeiros registros arqueológicos foram 

encontrados no oriente médio e leste do mediterrâneo. Com a evolução das 

pesquisas os indícios apontam que no sopé das Montanhas Taurus o porco foi 

aparentemente criado por volta de 8000 a.C, desse modo se torna a criatura 

mais antiga domesticada conhecida. Com a data citada, a criação de suínos se 

antecede ao cultivo de trigo e cevada (ABCS, 2014). 

Estudos hoje desenvolvidos aceitam que os suínos surgiram na Terra há 

mais de 40 milhões de anos e existem três tipos distintos de espécies 

domesticadas (SEBRAE, 2008): 

 Suíno tipo Asiático: Possui perfil ultraconcavilínio, orelhas curtas e eretas, 

fronte plana e larga, originário da Índia, espécie Sus vittatus. 

 
 Suíno tipo Céltico: Possuem perfil côncavo, orelhas longas, grosseiras e 

caídas, fonte larga e chata, descendente do javali europeu, espécie Sus 

scrofa.  

 

 Suíno tipo Ibérico: Possui perfil subcôncavo, orelhas médias e horizontais e 

de fronte estreita, da espécie Sus mediterraneus.  
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Tem-se o inicio da domesticação suína quando os homens nômades 

depois de milhares de anos decidem parar de vagar em busca de alimentos e 

produzir para seu próprio consumo. Os homens foram às aldeias para cultivar 

cereais, porém sua principal fonte de alimento nas primeiras comunidades fixas 

eram os porcos (ABCS, 2014). 

 
 

2.2 Suinocultura no Brasil 
 
 

Na concepção de Sarcinelli et al. (2006), a inserção dos suínos no 

território brasileiro se deu por meio do navegador Martim Afonso de Souza em 

1532. Os primeiros suínos criados no território nacional eram fruto do 

cruzamento de origens portuguesas. Nesta época não existia preocupação com 

a seleção de matrizes. Os criadores brasileiros desenvolveram suas raças com 

o passar do tempo, sendo que uma das mais eficientes produzidas no Brasil foi 

o Piau. 

De acordo com Nicolau et al. (2001) a constituição da indústria brasileira 

de carne suína ocorre nos anos 60 e 70 por meio da implantação no Brasil dos 

sistemas intensivos de produção. O mesmo ocorre com animais confinados e 

ração a base de grãos (Milho e Soja), com a utilização de um conjunto 

tecnológico no qual existe a alta conversão alimentar devido a mudanças no 

comportamento do consumidor. O autor também afirma que a hibridização 

tardia aplicada em animais de maior porte, no caso do suíno desenvolveu-se 

uma linhagem com menor teor de gordura  

 
 
2.3 Produção mundial 
 
 

A carne suína é a proteína animal com a maior produção mundial, 

seguida pelo frango e pela carne bovina. É necessária uma produção 

adequada às condições atuais para atender a demanda mercadológica. 

Existem países de economia forte que competem no mercado internacional de 

carne suína (Tabela 1). 
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Tabela 1 – principais produtores mundiais de carne suína, 1995 e 2012. 
(Milhões de toneladas) 

 
PAÍS 1995 2012 CRESCIMENTO % 

CHINA 33,401 52,389 56,8 

ESTADOS UNIDOS 8,097 9,959 23 

ALEMANHA 3,602 5,459 51,6 

ESPANHA 2,174 3,515 61,7 

BRASIL 1,47 3,45 134,7 

RÚSSIA 1,865 2,717 45,7 

CANADÁ 1,275 2,166 69,9 

VIETNÃ 1,000 2,000 100 

FRANÇA 2,144 1,957 -8,7 

POLÔNIA 1,962 1,695 -13,6 

DINAMARCA 1,494 1,603 7,3 

TOTAL 11 MAIORES 58,484 86,91 48,6 

TOTAL MUNDIAL 78,243 111,73 42,8 

11 MAIORES/TOTAL 
MUNDIAL 

75,70% 77,80% 3,1 

  Fonte: L.ROPPA (2013) com base em dados do USDA, OCDE –FAC e Eurostat, 

Associação Brasileira de Criadores de Suínos (2014). 

 
 
Tem-se em disparado a China como maior produtor mundial, tanto no 

ano de 1995 quanto em 2012 com seu imenso crescimento na produção de 

56,8%. Isoladamente a produção chinesa de carne suína representa 47% da 

produção mundial. Nota-se um alto crescimento de produção do Brasil com 

134,7% em relação a 1995 e o Vietnã com crescimento de 100%. A produção 

mundial sofreu um aumento de 42,8% (Tabela 1). 

 
 

2.4 Exportação de carne Suína 
  
 

O Brasil é o quarto colocado no ranking mundial de produção e 

exportação de carne suína, tendo como seus principais competidores União 

Europeia, Estados Unidos e Canada (Tabela 2). 
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Tabela 2 – principais países exportados de carne suína, 2000 e 
2012. (Milhões de toneladas) 

 
PAÍS 2000 2012 CRESCIMENTO % 

UNIÃO EUROPEIA 1,47 3,13 112,9 

ESTADOS UNIDOS 0,592 2,262 282,1 

CANADÁ 0,636 1,189 86,9 

BRASIL 0,135 0,581 330,3 

CHILE 0,03 0,271 803,3 

CHINA 0,073 0,235 221,9 

OUTROS PAÍSES 0,699 0,368   

TOTAL 3,635 8,037 121,1 

Fonte: L.ROPPA, 2013 com base em dados do USDA, OCDE –FAC e Eurostat, 
Associação Brasileira de Criadores de Suínos, 2014. 

 

 
Em primeiro colocado tem-se a União Europeia com 3,13 milhões de 

toneladas exportadas e um crescimento de 112,9% no período entre 2000 e 

2012. Logo em seguida percebe-se que os Estados Unidos acompanham o 

primeiro colocado com uma diferença de apenas 27,7%. Cabe ressaltar seu 

grande crescimento de 282,1% no período entre 2000 e 2012. O Brasil surge 

em 4º colocado com um crescimento de 330 % entre 2000 e 2012. O 

crescimento brasileiro nas exportações é quase três vezes superior ao 

crescimento do primeiro colocado, dessa forma em anos futuros se o 

crescimento continuar ascendente espera-se uma nova posição no ranking 

(TABELA 2). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

Nesta seção tem-se uma revisão literária de conceitos com respaldo em 

marcos referenciais visando uma melhor compreensão do estudo e suas 

disposições sistemáticas. 

 
 

 3.1 Comportamento do consumidor 
 
 

Na concepção de Rocha e Christense (1999) a temática comportamento 

do consumidor está presente dentro do campo de estudos da administração, 

pode-se dizer que é uma das temáticas mais complexas da teoria de 

marketing. Vale ressaltar que o meio possui grandes estudiosos de referência, 

deste modo existem uma gama de conceitos que poderiam ser apresentados. 

Para uma discussão inicial tem-se de acordo com Solomon (2011, p. 33): 

 

É o estudo dos processos envolvidos quando 
indivíduos ou grupos selecionam, compram ou 
descartam produtos, serviços, ideias ou experiências 
para satisfazer necessidades e desejos. 
 

Deste modo percebe-se que o comportamento do consumidor abrange 

tanto o coletivo quanto o individual. Na atualidade o acesso à informação dos 

indivíduos é privilegiado e fácil, assim os indivíduos ou grupos podem escolher, 

comparar e identificar os melhores produtos e serviços a serem adquiridos de 

acordo com suas preferências. 

Com respaldo nos estudiosos da área comportamento do consumidor, 

existem diferentes relatos sobra à data exata de origem do campo de estudo. A 

seguir explana-se as ideias de alguns autores: 

Na concepção de Miranda e Arruda (2004) a escola do comportamento 

do consumidor (inclusa em escolas do marketing) surge no início da década de 

50. O mesmo possui o objetivo de estudar o mercado de consumidores 

desejando obter informação demográfica, descobrindo assim quantos 

consumidores existem e quem são os consumidores. 

Já Schiffman e Kanuk (2000) afirmam que os estudos relacionados ao 

comportamento do consumidor têm sua origem em meados dos anos 60. A 
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área se respaldou em conceitos de outras disciplinas para se desenvolver, pois 

não possuía embasamento teórico para isto. Utilizou-se influencia da 

psicologia, sociologia, psicologia social, antropologia e economia. 

Por fim, de acordo com Engel et al. (2006) os primeiros estudos 

relacionados ao comportamento do consumidor surgiram em meados de 1920, 

pois nesta época a produção superava o consumo, deste modo a preocupação 

recaia sobre a venda e não sobre a produção. Dessa forma as universidades 

passaram a fomentar cursos nas áreas de marketing, venda e publicidade.  

Conforme as perspectivas dos autores acima apresentadas, tem-se 

certa dificuldade de informação sobre a exata data do inicio da área 

comportamento do consumidor. A literatura atual aceita bem as afirmações de 

Engel et al. (2006), no qual está presente em quase todos os estudos 

relacionados a área. No entanto, os outros autores também contribuem 

academicamente para o enriquecimento do meio e possuem relevância em 

suas abordagens. 

 
 
3.2 Processo de decisão de Compra do consumidor 
 
 

Os processos psicológicos básicos auxiliam no entendimento de como 

os consumidores tomam suas decisões. Desta forma, estudiosos do marketing 

formularam um modelo que explica o processo realizado para a tomada de 

decisão de compra. (KOTLER; KELLER, 2006).  

 O modelo referente aos processos de compra do consumidor especifica 

cinco etapas, sendo elas reconhecimento do problema, busca de informações, 

avaliação de alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Modelo de etapas do processo de compra do consumidor 
 

 
                      Fonte: Do autor, inspirado em KOTLER; KELLER, 2006. 

 
 

3.2.1 Reconhecimento do problema 
 
 
Diz respeito à fase em que o consumidor identifica a necessidade da 

aquisição ou consumo de um bem ou serviço. Para que o consumidor chegue a 

determinadas conclusões existem dois conceitos que influenciam diretamente 

no processo decisório: 

Autoconceito: Refere-se às crenças relacionadas a um indivíduo sobre 

seus atributos e a maneira de como ele avalia suas qualidades. (SOLOMON, 

2011). 

Autoestima: Refere-se à condição positiva ou negativa do autoconceito 

de uma pessoa. (SOLOMON, 2011). 

Tem-se o inicio do processo de compra quando o indivíduo reconhece 

um problema ou uma necessidade. A necessidade pode ser induzida por 

estímulos internos ou externos. Kotler e Keller (2006) afirmam que os estímulos 

internos agem as necessidades essenciais (fome, sede) e nos estímulos 

externos existem as situações que acontecem em torno do indivíduo e 

influenciam seus impulsos.  

Na concepção de Solomon (2011) o reconhecimento de um problema 

pode ocorrer de duas maneiras, o eu real e ideal. O eu real age quando o 

indivíduo realmente necessita de um produto ou serviço, deste modo seu 
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estado real de consumidor se desloca para baixo (Ex: carro sem combustível). 

E o eu ideal diz respeito a quando o consumidor deseja algum produto 

(Reconhecimento da oportunidade), sendo assim seu estado ideal se desloca 

para cima (Ex: comprar um carro de luxo). (Figura 2). 

 
 

Figura 2 – Mudança no estado real e ideal 
 

 
  Fonte: Inspirado em SOLOMON, 2011. 

 
 

3.2.2 Busca de informações 
 
 

 Com o reconhecimento do problema ou necessidade o consumidor age 

de forma a coletar informações e desvendar soluções para satisfazer seu 

problema ou necessidade. (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2006). Pode-se 

ressaltar aqui dois tipos de busca de informações (SOLOMON, 2011): 

Pesquisa pré-compra: Direcionamento de esforços a fim de coletar 

informações específicas de um produto. 

Pesquisa contínua: Refere-se ao consumidor que usualmente está 

envolvido em processo de captação de informações, deste modo o mesmo está 

atualizado as novidades que ocorrem no mercado. 

Para Kotler e Keller (2006) é de interesse dos profissionais de marketing 

a compreensão das principais fontes nas quais os consumidores recorrem 

quando necessitam de adquirir um produto ou serviço, pois essas exercem 

influência direta no processo de compra. Tem-se que as fontes de informação 
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do consumidor podem ser divididas em (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 

2006): 

Dominadas pelo marketing: Estratégias utilizadas pelos comerciantes e 

vendedores de modo a persuadir o consumidor a adquirir determinado produto 

ou serviço 

Não dominado pelo marketing: Nessa parte estão inclusos aspectos 

informais como opinião de família, amigos e se enquadram também feedback 

de consumidores, do governo e industrias. 

Com a fase tecnológica atual, existe uma nova categoria de 

consumidores os quais utilizam esses benefícios a seu favor. Quando o 

consumidor decide adquirir um bem ou serviço às informações referentes a 

estes estão expostas na internet de forma fácil e rápida. O consumidor 

consegue acesso a informações de terceiros e até mesmo do próprio 

fabricante, evidenciando assim que os profissionais de marketing devem se 

capacitar cada vez mais para conseguir realizar seu trabalho. 

 
 

3.2.3 Avaliação de Alternativas 
 
 
Nesta etapa os consumidores tentam responder de forma clara duas 

perguntas: 

 “Qual minha melhor opção? ” 

 

  “Qual melhor produto para minha necessidade? ” 

 

Existe a comparação de diferentes produtos e marcas, sendo 

considerados os mais importantes de modo a solucionar o problema do 

consumidor. (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2006). 

De acordo com Kotler e Keller (2006) para entender o processo de 

avaliação do consumidor existem alguns conceitos básicos. Primeiramente 

tem-se a satisfação de uma necessidade, em seguida busca-se produtos nos 

quais retribuam benefícios ao consumidor, e por fim a visão do consumidor de 

analisar cada produto com vários atributos e diferentes capacidades de 

entregar os benefícios para satisfazer sua necessidade. 
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3.2.4 Decisão de compra 
 
 

Nesta fase o consumidor desenvolveu um arcabouço de possibilidades 

de compra, o mesmo cria preferências entre as marcas e acaba sendo 

tendencioso as marcas de sua preferência. (KOTLER; KELLER, 2006). 

 A intensão de compra do consumidor pode passar por cinco 

subdecisões. (ROCHA; CHRISTENSE, 1999): 

Decisão por marca: A marca possui grande destaque no processo de 

compra. Ela está diretamente relacionada a aspectos psicológicos do 

comportamento do consumidor. Tem-se que quando o consumidor busca 

satisfazer sua necessidade de aquisição de um produto ele se defronta com 

diversas opções que poderão sanar sua necessidade. Com a aquisição do 

produto o consumidor passa por um processo de aprendizagem e o mesmo lhe 

servirá como referência para necessidades futuras. Deste modo se a marca o 

agradou, o consumidor tendera a adquirir novamente um produto da mesma 

marca. 

Decisão por preço: O preço é responsável por mediar às condições em 

que vendedor e comprar estão dispostos a realizar o processo de troca. 

Dependendo do consumidor o preço será condicionante essencial para que aja 

o processo de compra tendo em vista que o consumidor pode ter 

conhecimentos de preços de referência. 

Decisões de distribuição: As tarefas distribuição estão diretamente 

relacionadas a Canais de distribuição. Este pode ser definido como 

organização externa a empresa, gerenciada pela mesma, com finalidade de 

atingir objetivos de distribuição. Cumpre funcionalidade de negociação, 

compra, venda, fixação de preço e estocagem de produtos. Deste modo nesta 

etapa se define a forma de como o produto tem acesso ao consumidor final. 

Decisão de venda pessoal: O modelo de comercio tradicional se tornou 

coisa do passado, quando existia interação entre o fabricante do produto e o 

cliente. Dessa forma o mercado exerce o papel de uma entidade abstrata para 

assim desenvolver estratégias promocionais visando o vinculo do fabricante 

com o cliente, atual e potencial. 

Decisões de propaganda: A propaganda pode ser conceituada como 

conjunto de ações nas quais mensagens são direcionadas a um público-alvo, 
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com a utilização de meios de comunicação em massa pagos pelo anunciante 

com o propósito de informar, motivar e persuadir o consumidor a utilizar ou 

adquirir determinado produto ou serviço. 

Existem também alguns tipos de riscos que podem ser percebidos 

durante a aquisição do produto pelo cliente, ou durante o consumo (KOTLER; 

KELLER, 2006): 

 

 Risco funcional: O produto não atende as expectativas do 

consumidor. 

 

 Risco físico: O produto apresenta risco ao bem-estar físico ou a 

sanidade do usuário e/ou terceiros. 

 

 Risco financeiro: O produto não possui preço adequado. Não 

vale o valor pago. 

 

 Risco social: Produto gera constrangimento causado por outros. 

 

 Risco psicológico: Influencias na capacidade mental do 

indivíduo. 

 

 Risco de tempo: Ineficiência do produto resulta em custo de 

oportunidade até que se consiga adquirir um novo produto. 

 
 
3.2.5 Comportamento pós- compra 
 
 

Blackwell, Miniard e Engel (2006) relatam que com a aquisição do 

produto ou serviço o consumidor se depara com suas conclusões pós-compra. 

Deste modo inicia a avaliação se houve satisfação ou insatisfação com o 

produto adquirido. A satisfação está presente quando o consumidor tem suas 

expectativas confirmadas em resposta a utilização do produto ou serviço 
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adquirido. A insatisfação ocorre quando há dissonância cognitiva do 

consumidor em relação ao esperado pelo produto ou serviço. 

Tem-se que os profissionais de marketing devem monitorar as ações 

pós-compra de seus consumidores. Pois se há uma devolução, descarte ou 

reclamações excessivas de um determinado produto isto indica que o produto 

não atende as expectavas dos usuários. Deste modo isso pode acabar gerando 

problemas administrativos como processos ou até mesmo redução de venda 

dos produtos da empresa. (KOTLER; KELLER, 2006). 

Sendo assim empresas que buscam estar bem posicionadas no 

mercado e atender as expectativas dos consumidores devem utilizar produtos e 

estratégias promocionais adequadas ao seu tipo de consumidor, atingindo 

desse modo eficácia e efetividade. (SOLOMON, 2011). 

 
 

3.3 Fatores influenciadores no comportamento de compra do consumidor 
 
 

Para Torres e Allen (2009) os profissionais de Marketing buscam 

satisfazer as necessidades e desejos do Público-Alvo. Dessa forma deve se 

atentar aos fatores que influenciam no comportamento de compra do 

consumidor, pois os mesmos são decisivos para a tomada de decisão do 

gestor de marketing e para a decisão de compra do indivíduo. A seguir tem-se 

a explanação dos fatores que influenciam o comportamento do indivíduo na 

decisão de compra. 

 
 
3.3.1 Cultura 
 
 

Para que se compreenda o comportamento do consumidor é necessário 

considerar a cultura. A cultura pode ser definida como soma de todas as 

crenças, valores e costumes adquiridos por um indivíduo ou povo, a mesma 

serve como direcionador de consumo dos membros de determinada sociedade 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000). Os aspectos crença e valor possuem grande 

importância para o gestor de marketing (Quadro 1).  
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Quadro 1 – Crenças x Valores 
 

Crenças Valores 

 Refletem conhecimentos pessoais de um 
indivíduo e avaliação de algo. 
 

 Refere-se a afirmações verbais ou mentais 

 Pouco numerosos 
 Indica o comportamento cultural 

apropriado 
 Longa duração, dificuldade de 

mudança 
 Não está ligado a objetos ou situações 

específicas 
 Bem aceito pelos membros da 

sociedade 

Fonte: Inspirado em SCHIFFMAN; KANUK, 2000. 

 
 

A cultura não é estática, ela passa por um processo de evolução com a 

junção de aspectos antigos e novos. Pode-se dizer que um sistema cultural é 

composto de três áreas funcionais: 

Ecologia: Consiste no modo de adaptação de um sistema ao seu 

ambiente. É direcionada pela tecnologia que a cultura utiliza para gerar e 

distribuir recursos. 

Estrutura Social: Forma de organização da vida social e como é 

sustentada. Incluem-se nesta categoria grupos domésticos e político 

dominantes. 

Ideologia: Característica mental de um povo ou sociedade e a forma de 

relacionamento com o ambiente e grupos sociais. 

Cada cultura compõe-se de subculturas que representam um tipo de 

socialização mais específica para os indivíduos que a integram. Para fins de 

esclarecimento tem-se subcultura representadas por religiões, nacionalidades, 

grupos raciais, entre outros. (KOTLER; KELLER, 2006). Os profissionais de 

marketing devem se atentar as subculturas, pois quando elas se desenvolvem 

e possuem influencia social as empresas devem se adequar e promover 

estratégias de marketing para induzir estes indivíduos ao consumo.  

 
 

3.3.2 Social 
 
 

De acordo com Souza (2012) o estudo do comportamento do 

consumidor os fatores sociais são representados pelos grupos de referência. 

Este é composto por família, papel social e status que possuem influenciam 
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diretamente na decisão de compra do consumidor. Para fins de entendimento 

tem-se a definição de grupo de referência: 

 

É um indivíduo ou grupo, real ou imaginário, 
concebido como capaz de ter relevância significativa 
para avaliações, aspirações ou comportamento de 
um indivíduo. (SOLOMON, 2011, p. 408). 

 

Dessa forma percebe-se que os grupos de referência devem ser levados 

em consideração pelos profissionais de marketing, tendo o propósito de 

compreender certa influência e utiliza-la para promover estratégias de 

marketing. Os grupos de referência podem influenciar o consumidor de três 

maneiras (SOLOMON, 2011): 

Informativa: Refere-se quando o indivíduo busca informações de marcas 

em associações profissionais ou grupos informais de especialistas. 

Utilitária: Aquisição de determinada marca por influência familiar, 

influencia de pessoas que o indivíduo interage socialmente e aquisição para 

satisfazer expetativas de outros. 

Expressiva de valor: Aquisição de determinada marca visando promover 

a imagem social, relacionado ao eu ideal. 

Com a constatação de produtos e marcas que exercem forte influencia 

do grupo de referência os profissionais de marketing devem direcionar esforços 

para atingir os líderes de opinião de tais grupos. O líder de opinião é o 

indivíduo que faz divulgação informal, propaga conselhos e informações sobre 

produtos ou serviços. (KOTLER; KELLER, 2006). 

 
 
3.3.3 Pessoal 
 
 

Durante a vida um indivíduo passa por diferentes estágios, possuindo 

assim em cada fase um novo estilo, ou nova forma de consumo e escolha de 

produtos e serviços. As decisões do comprador são influenciadas por idade e 

estágio no ciclo de vida, ocupação e circunstancias econômicas, 

personalidade, estilo de vida e valores. 

Idade e estágio no ciclo de vida estão relacionados à mudança no 

comportamento de compra do indivíduo durante a vida. Durante o 
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amadurecimento do ser humano os gostos, necessidades e preferencias se 

alteram. Deste modo surgem novas opções de lazer, novos estilos de roupa, 

carros, entre outros. 

De acordo com Kotler e Keller (2006) na ocupação e circunstâncias 

econômicas os indivíduos são influenciados por cargos ocupados e classe 

social. Um diretor de uma empresa compra ternos e roupas sociais, almoça em 

restaurantes e utiliza seu automóvel. Já um operário utiliza calça jeans, botas 

de segurança, luvas, utiliza transporte coletivo e compra marmita. Dessa forma 

pode-se concluir que os dois consumidores possuem diferentes preferências e 

necessidades, ressaltando também a diferença na classe social dos indivíduos.  

Em relação à personalidade existem diversos conceitos discutidos, no 

campo de estudo comportamento do consumidor, pode-se definir 

personalidade como respostas simultâneas do meio ambiente, processos 

psicológicos pessoais do indivíduo nos quais são frequentemente influenciados 

pelo modo em que o indivíduo reage ao meio ambiente. (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2006). 

Na concepção de Solomon (2011) as sociedades modernas os 

indivíduos possuem liberdade para aquisição de um conjunto de produtos, 

serviços e atividades que definem sua identidade social. As escolhas de 

aquisição do comprador confirmam quem uma pessoa é, qual tipo de pessoa 

ela deseja se identificar e até evitar. Dessa forma abrange-se o estilo de vida 

que é o padrão de consumo de um individuo no qual deixa clara a forma de 

gastar seu tempo e dinheiro.  

 
 

3.3.4 Psicológicos 
 
 

Para ter uma compreensão do comportamento do consumidor utiliza-se 

o modelo de estímulos e respostas. Estímulos presentes nos ambientes e no 

marketing influenciam na tomada de decisão do indivíduo. A união de fatores 

psicológicos relacionado a certas características do comprador resulta em 

processos de decisão de compra. Existem quatro fatores psicológicos que 

influenciam o comportamento do indivíduo aos vários estímulos de marketing. 
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São eles motivação, percepção, aprendizagem e memória. (KOTLER; KELLER, 

2006). 

 
 
3.3.4.1 Motivação 

 
 

Existem vários conceitos discutidos para se compreender a motivação 

humana.  Antes de explanar o conteúdo motivação é necessário fazer uma 

definição Básica: 

Motivação pode ser descrita como a força motriz 
interna dos indivíduos que os impele à ação. Esta 
força é produzida por estado de tensão, que existe 
em função de uma necessidade não satisfeita. 
(SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 60). 

 

Dessa maneira os indivíduos tentam diminuir essa tensão por meio de 

um comportamento no qual os indivíduos acreditam sanar suas necessidades, 

aliviando dessa maneira o estresse que presenciam. 

Existem três teorias muito conhecidas sobre a motivação humana, sendo 

elas a de Sigmund Freud, Abraham Maslow e Frederick Herzberg. A seguir 

explana-se noções das teorias descritas de acordo com Kotler e Keller (2006). 

O psicanalista Freud afirma que o conjunto psicológico que molda o 

comportamento do comprador é basicamente inconsciente, deste modo 

nenhum indivíduo chega a compreender totalmente as próprias motivações. 

Já a teoria de Maslow afirma que os consumidores são motivados por 

necessidades específicas em certos momentos. Desta forma as necessidades 

dos seres humanos são representadas em uma hierarquia, tendo inicio na mais 

urgente para a menos urgente (Figura 3). 
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Figura – 3 Hierarquia de Maslow 
 

 
Fonte: Do autor, de acordo com SOLOMON, 2011. 

 
 

Por fim apresenta-se a teoria de Herzberg, na qual existem dois fatores, 

os que indicam insatisfatores (fatores que geram insatisfação) e os satisfatores 

(fatores que geram satisfação). Não basta apenas a inexistência de 

insatisfatores, pois os satisfatores devem estar presentes visando à motivação 

da compra. 

A teoria de Hezberg possui duas implicações, os vendedores devem 

evitar os insatisfatores e os fabricantes devem identificar os satisfatores para 

agrega-los ao seu produto. 

 
 

3.3.4.2 Percepção 
 
 

A percepção pode ser entendida como a forma que interpretamos o meio 

em que vivemos. Tem-se o conceito de percepção o processo no qual o 

indivíduo escolhe, organiza, interpreta estímulos com o objetivo de obter uma 

visão realista do mundo. (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

De acordo com Kotler e Keller (2006), no meio do marketing as 

percepções possuem maior relevância do que a realidade, pois a percepção 
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influencia diretamente no comportamento de compra do indivíduo. Os 

compradores possuem percepções divergentes de um mesmo objeto, isso se 

deve a três processos: atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva 

(Tabela 6).  

 
 

Quadro 2 – Processos de divergência de percepções 
 

Atenção seletiva Distorção seletiva Retenção seletiva 
De modo geral os 
indivíduos estão expostos 
a uma grande quantidade 
de anúncios durante o dia, 
desse modo não há 
possibilidade de se prestar 
atenção a todos, assim o 
indivíduo filtra a maioria 
dos estímulos 
evidenciando assim a 
atenção seletiva. 

Neste caso os indivíduos 
transformam a informação em 
significados pessoais e a 
interpreta de forma a se 
adaptar ao julgamento do 
indivíduo. Deste modo 
marcas fontes se beneficiam, 
pois, os consumidores 
tendem denomina-las 
melhores que outras. 

Os indivíduos são 
propensos a lembrar de 
pontos positivos de marcas 
que possui afinidade e 
esquecer-se de produtos 
concorrentes. Deste modo 
as marcas fontes também 
influenciam neste 
processo. 

Fonte: Do autor, inspirado em Kotler e Keller (2006). 

 
 

3.3.4.3 Aprendizagem 
 
 

Na concepção de Solomon (2011) a aprendizagem pode ser definida 

como alteração relativamente permanente no comportamento do indivíduo, 

devido a aspectos relativos à experiência. Além da experiência, a 

aprendizagem pode ocorrer por meio da observação, ou até mesmo quando o 

indivíduo não está disposto a aprender. Essa aprendizagem não intencional é 

denominada aprendizagem incidental. 

De acordo com Rocha e Christense (1999), a teoria clássica da 

aprendizagem foi desenvolvida com os trabalhos de Pavlov. O autor da teoria 

treinou cães de modo que produzissem saliva quando lhes ofereciam um 

estimulo acompanhado de alimento. Deste modo, observou-se que mesmo 

quando o alimento não acompanhava o estimulo, era presenciada a mesma 

resposta, a produção de saliva. 

Relacionado à Aprendizagem tem-se também a memória. Segundo 

Kotler e Keller (2006) as informações e experiências presenciadas pelo 

individuo durante toda sua vida podem ser armazenas em sua memória de 

longo prazo. A memória pode ser classificada em curto prazo a qual é um 
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conjunto temporário de informações, e em longo prazo no qual é um conjunto 

relativamente permanente de informações. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

O presente estudo será desenvolvido na Universidade de Brasília (UnB), 

com sede na cidade de Brasília, mais precisamente Asa Norte - DF. A 

universidade possui 4 campus, sendo o sede Brasília (Campus Darcy Ribeiro), 

Planaltina (Faculdade UnB Planaltina), Gama (Faculdade UnB Gama), 

Ceilândia (Faculdade UnB Ceilândia). A área de extensão dos 4 campus é de 

4.787.449,13 m², sendo a maior parte representada pelo campus sede Darcy 

Ribeiro com 3.950.569, 07 m².  

Desta forma o estudo possui como objetivo identificar fatores que 

influenciam no consumo de carne suína tomando como amostra não 

probabilística os estudantes da Universidade de Brasília. Deste modo a 

pesquisa adota a abordagem quantitativa e de acordo com Gil (2008), 

caracteriza-se como pesquisa exploratória, que possui a finalidade de explicitar 

as características de certa população, fenômeno ou estabelecer similaridade 

entre variáveis.  

 
 

4.1 População e Amostra 
 
 
A UnB é composta com 70 cursos presenciais de graduação e também 

existem opções de especialização e Doutorado. Atualmente existem 37053 

alunos matriculados na graduação e em torno de 8000 matriculados em 

especialização/Doutorado (SAA). 

A amostra desta pesquisa ficou composta de 294 participantes alunos da 

UnB. Utilizou-se amostragem por conveniência, desta forma justificada em um 

estágio exploratório da pesquisa, baseando-se assim para geração de 

hipóteses e insights (Churchill e Lacobucci, 1998). 

O levantamento de dados ocorreu por meio de aplicação de questionário 

estruturado aplicado via web, os dados coletados serão submetidos a análises 

estatísticas descritivas, teste Qui-quadrado e correlações no software SPSS 

versão 22. 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C2%B2
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C2%B2
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 5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Obteve-se por meio de coleta online com a plataforma Google Drive 294 

questionários válidos para a pesquisa. Tem-se desta forma uma amostra 

composta de 39,12% do gênero masculino e 60,88% do gênero feminino 

(Gráfico 1). 

 
 

Gráfico 1 – Gênero da amostra 
 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 

A faixa etária de idade dos entrevistados foi dos 18 aos 24 anos (77,9%), 

25 aos 30 (17,3%) representando maioria frente as faixas etárias de 31 a 40 

(2,7%), 41 a 50 (0,7%) e acima de 50 anos (1,4 %) que juntas representam 

apenas 4,8% da amostra. 

Os locais nos quais os entrevistados residem foram distribuídos entre as 

regiões administrativos do Distrito Federal, incluindo também nestas uma 

cidade do entorno denominada Val Paraíso. A amostra dividida em 30 regiões, 

tem como mais frequentes Asa Norte (13,3%), Taguatinga (10,9%), Águas 

Claras (8,8%), Ceilândia (6,5%) e Asa Sul (6,1%). As demais estão distribuídas 

com menos peso conforme a Tabela 3. 
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Tabela 3 – Disposição de residência dos entrevistados 
 

REGIÃO FREQUÊNCIA PORCENTAGEM 

ÁGUAS CLARAS 26 8,8 
ASA NORTE 39 13,3 
ASA SUL 18 6,1 
BRAZLÂNDIA 3 1,0 
CANDANGOLÂNDIA 1 ,3 
CEILÂNDIA 19 6,5 
CRUZEIRO 6 2,0 
FERCAL 2 0,7 
GAMA 12 4,1 
GUARÁ 14 4,8 
ITAPOÃ 2 ,7 
JARDIM BOTÂNICO 6 2,0 
LAGO NORTE 7 2,4 
NÚCLEO BANDEIRANTE 1 0,3 
PARANOÁ 3 1,0 
PARK WAY 5 1,7 
PLANALTINA 9 3,1 
RECANTO DAS EMAS 9 3,1 
RIACHO FUNDO I 5 1,7 
RIACHO FUNDO II 3 1,0 
SAMAMBAIA 9 3,1 
SANTA MARIA 6 2,0 
SÃO SEBASTIÃO 4 1,4 
SOBRADINHO I 17 5,8 
SOBRADINHO II 8 2,7 
SUDOESTE/OCTOGONAL 8 2,7 
TAGUATINGA 32 10,9 
VARJÃO 2 0,7 
VICENTE PIRES 11 3,7 
VALPARAÍSO 7 2,4 
TOTAL 294 100 

             Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 

Como amostrado uma população Universitária, tem-se que 69,4% da 

amostra possui nível médio completo, 24,1% possuem nível superior, 5,4% 

com espacialização/pós-graduação/mestrado e a menos frequente apenas 1% 

com Doutorado.  

Para fins de conhecimento geral da amostra e visando identificar 

estereótipos, foi colocada uma questão no questionário para identificar a ordem 

de preferência no consumo de carne (1 mais frequente e 4 menos frequente). 

Com um resultado tem-se que a carne em primeiro lugar foi o peixe com 102 

respondentes colocando como primeira opção de consumo, em segundo tem-
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se aves com 92 marcações, em terceiro carne suína com 94 marcações e pôr 

fim a carne bovina com 119 marcações e última opção de consumo (Tabela 4). 

Cabe ressaltar que estes resultados contrariam o padrão de consumo brasileiro 

de carnes divulgado pela FAO (2012) (Tabela 5) que evidencia como consumo 

primário a carne bovina seguida de aves, existindo grande diferença entre os 

demais tipos. Nota-se também que apesar de a carne suína possuir baixa 

aceitação no mercado, a mesma quase se encontra em segunda opção de 

consumo geral na população amostrada, perdendo o segundo posto apenas 

por 1 voto. Pode-se relacionar esta ascensão devido as grandes promoções 

publicitárias e divulgações da carne. 

 
 

Tabela 4 – Preferência no consumo de carne 
 

CATEGORIAS AVES BOVINO SUÍNO PEIXE 

1 57 69 66 102 
2 92 37 91 74 
3 89 69 94 42 
4 56 119 43 76 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 

Tabela 5 – Consumo de carne per capita Brasil (2012) 
 

TIPO DE CARNE CONSUMO PER CAPTA (2012) 

BOVINO 40,18 
AVES 38,00 
SUÍNO 13,08 
PEIXES 12,00 

Fonte: Adaptado FAO (2012) /MAPA. 

 
 

Ainda em relação a variável preferência do consumidor, cruzou-se a 

mesma com a variável gênero visando identificar possíveis diferenças entre o 

consumo de homens e mulheres por meio de teste Qui-quadrado de Pearson a 

5% de significância. O teste realizado por meio do software SPSS mostrou que 

existe diferença estatística no consumo de carne bovina em relação ao gênero. 

Com a interpretação dos dados tem-se que homens preferem peixe, aves, 

suíno, bovinos e mulheres peixe, suíno, aves, bovino respectivamente. Apesar 

da carne bovina ainda se encontrar em quarta opção para ambos os gêneros, 

tem-se que os homens tendem a consumidor mais que as mulheres. 
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Tabela 6 – significância teste Qui-quadrado 
 

FATORES ANALISADOS SIGNIFICÂNCIA SIG. 

 AVES X GÊNERO 0,26 > 0,05 
SUÍNO X GÊNERO 0,63 > 0,05 

BOVINO X GÊNERO 0,00 < 0,05 
PEIXE X GÊNERO 0,151 > 0,05 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 

Foi observado na amostra a frequência no consumo de carne suína, no 

total de 294 respondentes apenas 0,3% afirmaram o consumo diário, 40,8% 

uma vez por semana, 9,9% 2 a 3 vezes por semana e a maioria 49% fazem o 

consumo apenas uma vez por mês (Tabela 7). Utilizou-se também a variável 

frequência de consumo para correlação com idade e classe social, visando 

identificar se existe influência destes fatores (Tabela 8).  

 
 

Tabela 7 – Frequência de consumo carne suína 
 

VARIÁVEL FREQUÊNCIA PORCENTAGEM (%) 

DIARIAMENTE 1 0,3 
UMA VEZ POR SEMANA 120 40,8 

2 A 3 VEZES POR 
SEMANA 

29 9,9 

1 VEZ POR MÊS 144 49,0 
 Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 

Tabela 8 – Resultados correlação classe social e gênero 
 

FATORES 
ANALISADOS 

CORRELAÇÃO DE 
PEARSON 

      SIG. 

CLASSE SOCIAL X 
FREQUÊNCIA DE CONSUMO 

          -0,058 0,321 > 0,05 

GÊNERO X FREQUÊNCIA 
DE CONSUMO 

            0,085 0,146 > 0,05 

  Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 

Como pode-se observar nos dados evidenciados (Tabela 8), classe 

social e gênero possuem correlação bastante baixa em relação a frequência de 

consumo da carne suína e não possuem diferença estatística significativa, 

desta forma não se pode afirmar que as mesmas possuem correlação no 

consumo da carne.  
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Na pergunta corte mais apreciado para consumo tem-se a Bisteca com 

31,63%, pernil com 10,54%, costela 38,78%, lombo 15,65% e embutidos com 

3,4% (Gráfico 2). 

 
 

Gráfico 2 – Corte mais apreciado 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 

Para verificar influência da classe social com escolha do corte apreciado, 

classificou-se as regiões onde residem os respondentes em classes sociais 

(CODEPLAN, 2012). As regiões que compõem a amostra foram classificadas 

em Classe média baixa, média média, média alta e alta baixa. Para melhor 

visualização tem-se a Tabela 9. 

 
 

Tabela 9 – Classificação classe social por região 
 
MÉDIA BAIXA Nº MÉDIA MÉDIA Nº MÉDIA ALTA Nº ALTA 

BAIXA 
Nº 

RECANTO DAS 
EMAS 

9 Gama 12 Vicente 
Pires 

11 Jardim 
botânico 

6 

PARANOÁ 3 Candangolândia 1 Guará 14 Park Way 5 
VARJÃO 2 Riacho Fundo I 5 Cruzeiro 6 Asa Norte 39 

SÃO 
SEBASTIÃO 

4 Sobradinho I 17 Águas 
Claras 

26 Asa Sul 18 

ITAPOÃ 2 Sobradinho II 8   Lago Norte 7 
PLANALTINA 9 Núcleo 

Bandeirante 
1   Sudoeste/Oct

ogonal 
8 

SANTA MARIA 6 Taguatinga 32     
RIACHO FUNDO 

II 
3       

BRAZLÂNDIA 3       
CEILÂNDIA 19       
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SAMAMBAIA 9       
VALPARAÍSO 7       

FERCAL 2       
TOTAL 78 TOTAL 76 TOTAL 57 TOTAL 83 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 

Desta forma submeteu os dados de Classe social de cada região com o 

corte mais apreciado de consumo para análise de Qui-quadrado de Pearson a 

nível de 5% de significância com o software SPSS. De acordo com o resultado 

(Tabela 10) pode-se afirmar que existe diferença estatística significativa entre o 

corte apreciado e a classe social do consumidor. Com a interpretação da 

análise tem-se que classes mais baixas consomem maior quantidade de 

bisteca, e classes mais altas consomem maior quantidade de lombo. 

 
 

Tabela 10 – significância teste Qui-quadrado 
 

FATORES ANALISADOS SIG. 

CLASSE SOCIAL X CORTE MAIS 
APRECIADO 

0,008 < 0,05 

 Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 

Na questão de influência de compra da carne suína, foi relatado por 

92,5% o gosto próprio pela carne, 5,1% indicação de amigos, 1,7% nutricionista 

e apenas 0,7% mídia (propaganda).  

Os aspectos mais importantes na decisão de compra da Carne suína 

foram preço justo representando 53,4 % da amostra, após tem-se produtos 

com qualidade comprovada com 42,2%, marcas indicadas por amigos 2,4% e 

marcas nacionais apenas 2%. 

O estabelecimento utilizado para compra da carne suína foi com maior 

peso os hipermercados varejistas com 50,7%, logo após segue açougue com 

43,2% e por fim hipermercados atacadistas e feiras representando 3,1% cada 

(Tabela 11). 
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Tabela 11 – significância teste Qui-quadrado 
 

ESTABELECIMENTOS FREQUÊNCIA PORCENTAGEM 
HIPERMERCADOS 

VAREJISTAS 
149 50,7 

HIPERMERCADOS 
ATACADISTAS 

9 3,1 

AÇOUGUE 127 43,2 

FEIRAS 9 3,1 

TOTAL 294 100,0 

 Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 

Foi avaliado no estudo o que leva o consumidor a não consumir carne 

suína, a questão foi disposta em diversas alternativas como demonstra a 

Tabela 12. 

 
 

Tabela 12 – O que leva a não consumir carne suína 
 

ALTERNATIVA FREQUÊNCIA  PORCENTAGEM 
FALTA DE HÁBITO 47 16,0 

NÃO GOSTA DO 
SABOR 

16 5,4 

ALTO PREÇO 14 4,8 

NÃO SABE PREPARAR 12 4,1 

ACHA A CARNE SUJA 1 ,3 

   

ACHA A CARNE MUITO 
GORDUROSA 

45 15,3 

QUESTÕES 
SANITÁRIAS 

11 3,7 

NENHUMA DAS 
ANTERIORES (POIS 
CONSUMO COM 
FREQUÊNCIA) 

148 50,3 

TOTAL 294 100,0 

    Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 

A maioria dos respondentes reforçam não ter motivos para não consumir 

a carne pois consomem com frequência (50,3%), já os demais apresentam 

como justificativa falta de hábito (16%), acha muito gordurosa (15,3%), não 

gosta do sabor (5,4%), alto preço (4,8), não sabe preparar (4,1%), questões 

sanitárias (3,7%) e acha a carne suja (0,3%). Identifica-se o mito da carne 
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suína “muito gordurosa” ainda presente nos tempos atuais devido as origens da 

carne (ROPPA, 2002). 

Foi avaliado também o que leva o consumidor a não consumir carne 

suína mais vezes durante a semana, a questão foi disposta em várias 

alternativas como demonstrado na Tabela 13. 

 
 

Tabela 13 – O que leva a não consumir mais vezes carne suína durante a 
semana. 

 
ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PORCENTAGEM 

FALTA DE HÁBITO 111 37,8 

SABE PREPARAR 
SOMENTE DE UMA 
FORMA 

24 8,2 

ACHA MUITO 
GORDUROSA 

83 28,2 

NENHUMA DAS 
ANTERIORES (POIS 
CONSUMO COM 
FREQUÊNCIA) 

66 22,4 

OUTROS 10 3,4 

TOTAL 294 100,0 

    Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 

Nesta questão 37,8% dos respondentes relataram a falta de hábito no 

consumo, 28,2% acha a carne muito gordurosa, 22,4% não possuem motivos 

para não consumir mais vezes pois consomem com frequência e 3,4% 

marcaram outros. Nesta questão também se identifica o mito relacionado as 

origens da carne suína de “achar muito gordurosa” representado por 28,2% da 

amostra (ROPPA, 2002). Na concepção de Faria et al. (2013) fatores deste tipo 

são causas aceitáveis para justificar o baixo consumo da carne. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que exercem influência 

sobre o comportamento dos consumidores de carne suína dos estudantes da 

Universidade de Brasília (UnB). Com a análise dos dados tem-se que o 

consumidor se preocupa principalmente com preço e qualidade do produto. 

Desta forma o consumidor opta por tipos de produtos com qualidade, sem valor 

exorbitante. 

Os locais com maior frequência de compra de acordo com a Tabela 11, 

são os mercados varejistas e açougues. As feiras representam pouco o 

consumidor da amostra, talvez seja pelo fato de falta de confiabilidade na 

qualidade do produto.  

Com o estudo foi possível identificar na amostra algo não usual em 

nosso contexto. A ordem de preferência de carne do consumidor classificou a 

carne bovina como última opção de consumo e supreendentemente como 

primeira a carne de peixe divergindo dos dados de consumo brasileiro gerados 

pela FAO (2012) (Tabela 5). Não há condições de opinar ao certo o motivo da 

inversão de preferências, porém talvez seja a nova geração preocupada com 

aspectos de saúde.  

Com a questão anterior foi possível também identificar que existe 

diferença significativamente estatística no consumo de carne bovina entre OS 

gêneros, concluindo que homens tendem a consumir mais carne bovina que as 

mulheres. 

A pesquisa revela divisão entre a frequência no consumo da carne 

suína, esta apresentada na Tabela 7. Do total da amostra 40,8% revela o 

consumo uma vez por semana e 49% o consumo apenas uma vez por mês. 

Percebe-se desta forma uma aceitação em relação a carne suína, porem 

grande parte ainda faz o consumo esporádico. 

Outro ponto a ser ressaltado foram os cortes mais apreciados no 

consumo da carne suína. Tem-se a Costela (38,8%), bisteca (31,6%), lombo 

(15,6%), pernil (10,5%) e embutidos (3,4%). A maior parte da amostra 

demonstra como esperado o alto consumo e gosto pelos cortes tradicionais da 

carne, pois a parte que representa os embutidos era opção “outros” com livre 

preenchimento, a mesma foi preenchida principalmente por presuntos e 
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derivados. Sendo assim aponta-se a possível falta de conhecimento dos 

consumidores em relação a novos cortes em circulação no mercado ou por se 

tratar de uma população majoritariamente jovem não devem realizar a compra 

da carne, desta forma não tem conhecimento sobre os cortes.  

Em relação a opinião do consumidor por não consumir mais vezes a 

carne suína (Tabelas 12 e 13) ressalta-se a alternativa “acha a carne muito 

gordurosa. Na Tabela 12 esta possui 15,3% e na Tabela 13 28,2%. Essa 

afirmação do consumidor é interessante pois afirma a esperada existência de 

grandes mitos que circulam a carne suína.  

Esses mitos podem ser relacionados principalmente a origem de 

utilização da carne suína com a extração de banha. Porém nesta época 

tratava-se do porco e como dizem, o animal deixou de ser porco e virou suíno. 

O investimento em tecnificação e genética na carne suína proporcionou um 

“novo” animal, com níveis de gordura similar a carne bovina com nutrientes 

iguais e até superiores (ROPPA, 2002). 

Cabe ressaltar que a amostra é composta majoritariamente por 

estudantes de 18 a 24 anos, compondo assim uma população jovem e 

instruída. Porem a mesma ainda carrega mitos e estereótipos da carne, 

podendo assim comprometer o consumo nos próximos anos da carne suína. 

Desta forma tem-se que o estudo levanta aspectos importantes a serem 

discutidos em relação a carne suína tendo em vista a preocupação do 

consumidor com preço e qualidade. Cabe ressaltar a limitação da pesquisa em 

sua metodologia não probabilística, desta forma não podendo generalizar 

resultados. Cabe sugerir novos estudos na região no Distrito Federal 

abordando o consumidor das regiões administrativas presentes e se possível 

em todo DF e não apenas uma população universitária. 

Em síntese o setor da carne suína necessita do apoio dos grandes 

atores presentes no meio, para assim ter investimento em disseminação de 

informação correta aos consumidores, visando desta forma conseguir 

confiança do mesmo e aumentar o consumo da carne. 

 

 
 

 



 

44 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE SUÍNOS.Produção de 
Suínos: Teoria e Prática. 1 ed. Brasília: Duo Design, 2014. 
 
Churchill GA; Lacobucci D. Marketing research: metodological foundations. 
2.nd. Orlando: Dryden Press, 1998 
 
CODEPLAN. Distribuição de Renda na Área Metropolitana Integrada de 
Brasília – AMIB, Brasília: GDF, 2012. 
 

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e 
misto. 2ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

ENGEL, J. F.; BLACKWELL, R. D.; & MINIARD, P. Consumer Behavior. 10ª 
ed., Flórida. Hinsdale: The Dryden Press. 2006. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 
Food outlook: global market analysis, 2012. 

 
FARIA, I.G., FERREIRA J.M., GARCIA,  S.K. Mercado consumidor de carne 
suína e = derivados em Belo Horizonte. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.58, 
n.2, 2006. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2008. 
 
KOTLER, P; KELLER, K., L. Administração de marketing. 12 ed. São Paulo: 
Pearson Prentice hall, 2006. 
 
MIRANDA, C.M.C.; ARRUDA, D.M.O. A evolução do pensamento de 
marketing: uma análise do corpo doutrinário acumulado no século XX. Revista 
Interdisciplinar de Marketing, v. 3, n. 1, jan/jun 2004. 
 
NICOLAU et al. A industria brasileira de carnes de frango e de suínos: 
principais mudanças nos anos 90. Indicadores Econômicos FEE. Porto 
Alegre: FEE, v.29, n.2,ago. 2001. 
 
ROCHA , A; CHRISTENSEN, C. Marketing: Teoria e Prática no Brasil. São 
Paulo: Atlas, 1999. 
 
ROPPA, L. Suínos: mitos e verdades. Suinocultura Industrial, São Paulo, 2002. 
 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. 
Informações de mercado sobre suinocultura: carne “in natura, embutidos 
e defumados. Brasil, 2008. 
 



 

45 

 

SOUSA, Valquíria Maria Bezerra. Fatores que influenciam o comportamento 
de compra dos consumidores em uma empresa varejista de móveis e 
eletrodomésticos em Picos- PI. Monografia (Graduação em Administração) – 
Universidade Federal do Piauí – UFPI. Picos, 2012. 
 
SARCINELLI, M. F.; VENTURINI, K. S.; SILVA L.C. Produção de suínos - tipo 
carne. Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, Espirito Santo, 2007. 
 
SCHIFFMAN, Leon G., KANUK, Leslie L. Comportamento do consumidor. 
Tradução Vicente Ambrósio. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
 
SOLOMON, M. R. O Comportamento do consumidor, 9. ed., Porto Alegre, 
ARTMED, 2011. 
 

TORRES, C. V.; ALLEN, M. W. Influência da cultura, dos valores humanos e do 
significado do produto na predição de consumo: síntese de dois estudos 
multiculturais na Austrália e no Brasil. RAM – Revista de Administração da 
Mackenzie, v. 10, n. 3, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 

 

APÊNDICE - QUESTIONÁRIO CONSUMIDOR DE CARNE SUÍNA 
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