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Precificação da carne bovina no mercado varejista de Brasília por tipo de 

estabelecimento comercial 

 

 

AUTOR: LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE ANDRADE 

Orientador: Prof. Dr. ITIBERÊ SALDANHA SILVA 

 

RESUMO 

 

 

 Este trabalho tem como objetivo a análise comportamental da precificação da carne 

bovina comercializada em Brasília, compreendendo o Plano Piloto e algumas regiões 

administrativas do Distrito Federal.   Para tanto, procurou-se analisar a margem de 

comercialização entre os diferentes grupos varejistas, atacadistas e açougues de Brasília, 

perfazendo um total de 30 estabelecimentos, escolhidos aleatoriamente.  A pesquisa foi 

realizada durante os m de novembro de 2012 e maio de 2013, e para cada unidade analisada, 

foram coletados os preços das peças traseira, dianteira, miúdo e agulha. Pelos resultados 

estatísticos apresentados e tendo-se como parâmetro o método de Student, observa-se que o 

preço médio da carne bovina comercializada em açougues mostra-se consideravelmente maior 

que os praticados em hipermercados. Como resultado, os açougues apresentam maior preço 

para 65% dos cortes e os hipermercados apresentam menor preço para 65% dos cortes 

analisados. Já os hipermercados apresentam maior variabilidade de cortes, consequentemente, 

o volume de vendas é significativamente maior quando comparado com açougues.  
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ABSTRACT 

 
 

This work aims at behavioral analysis of the pricing of beef marketed in Brasilia, comprising 

the Plano Piloto and certain administrative regions of the Federal District. For this  we tried to 

analyze the marketing margin between the different groups retailers, wholesalers and butchers 

of Brasilia, a total of 30 establishments, randomly chosen. The survey was conducted during 

the month of November 2012/May 2013, and for each unit analyzed the prices of spare rear, 

front, kid and needle were collected. The statistical results presented and taking as parameter 

the Student method, it is observed that the average price of beef sold in butchers is 

considerably greater than the average price charged in hypermarkets. However, this does not 

necessarily mean that the products sold there are qualitatively superior to those offered in 

hypermarkets and supermarkets. As a result, the butchers have higher prices for 65% of the 

cuts and hypermarkets have the lowest price for 65 % of the analyzed sections. Besides that, 

hypermarkets have higher variability of cuts, thus the volume of sales is significantly higher 

when compared to butchers. 
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1 -  INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, o Brasil detém o primeiro lugar mundial na criação de bovinos para fins 

comerciais, sendo também, o maior exportador mundial de carne bovina. Além de ser um 

grande produtor mundial de proteína animal, tem no mercado interno o principal destino de 

sua produção. De acordo com as projeções de produção, consumo e exportação de carne 

bovina no longo prazo - 2013-2023 (Relatório MAPA, anexo I), em 2012 foram abatidos 31,1 

milhões de cabeças em todo o país, sendo que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São 

Paulo, Minas Gerais, Pará e Rondônia, lideram os abates, com 70,6% dos abates no país. 

Pelas projeções de carnes para o Brasil, percebe-se grande crescimento da produção no 

período 2013-2023, com estimativa para a carne bovina de 22,5%. O crescimento projetado 

para o consumo da carne é de 3,6% a.a. no período 2013 a 2023. Significa um aumento de 

42,8% no consumo nos próximos 10 anos. Além disso, ainda segundo a pesquisa, as 

exportações de carne bovina tem perspectiva de exportação numa média anual de 2,5%. Outro 

fato importante é que, em 2012, a carne bovina foi destinada a 142 mercados externos, sendo 

o principal a Rússia. Apesar do Brasil apresentar, nos próximos anos, forte aumento das 

exportações, o mercado interno continuará sendo um importante fator de crescimento. Vale 

lembrar que, com a introdução do Real como nova moeda brasileira, o poder aquisitivo da 

população teve ganho significativo, refletindo-se de forma substancial no aumento do 

consumo de proteína de origem animal. Ao setor varejista cabe a oferta de carne bovina ao 

consumidor. De acordo com Carmo (1996), a carne bovina sempre fez parte dos hábitos 

alimentares do povo brasileiro.  

 Buso (2000), em seus estudos, classifica cinco estruturas de distribuição de carne 

bovina: supermercados, hipermercados, açougues, butiques de carnes e feiras livres. No 

entanto, é unanimidade entre os pesquisadores (BUSO 2000, NEVES et al., 2000) a redução 

de compras em feiras livres, onde os produtos ficam expostos em condições inapropriadas ao 

consumo. Este comportamento reflete a mudança de hábitos do consumidor brasileiro.  Em 

função das exigências dos consumidores, novos padrões na comercialização de carne bovina 

foram adotados, tendo reflexo direto na precificação.  

 Diante de todo esse contexto, não se pode deixar de mencionar a importância das redes 

varejistas no consumo de carne bovina. Além de apresentarem diferentes níveis tecnológicos, 

levam os produtos e serviços agregados ao consumidor final. Não menos importante é a 
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questão envolvendo o preço, um elemento crucial em função de sua grande volatilidade, 

envolvendo questões como mercado-alvo, concorrência e principalmente, custo de produção. 

 O objetivo deste trabalho é a análise da margem de comercialização de diferentes 

cortes de carne bovina na região administrativa de Brasília, e como os preços se apresentam 

nos diversos agentes de comercialização, como atacadistas, varejistas e açougues de Brasília, 

compostos do mesmo grupo ou não.  

2  - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Antes de se iniciar esta análise, faz-se necessário a abordagem de alguns conceitos 

básicos relacionados à comercialização agrícola. Segundo BRANDT, "entende-se por 

comercialização o desempenho de todas as atividades necessárias ao atendimento das 

necessidades e desejos dos mercados, planejando a disponibilidade da produção, efetuando 

transferência de propriedade de produtos, provendo meios para a sua distribuição física e 

facilitando a operação de todo o processo de mercado". De forma resumida, é o desempenho 

de todas as funções ou atividades envolvidas na transferência de bens e serviços do produtor 

ao consumidor final. A comercialização deve começar antes mesmo da produção, uma vez 

que os bens e serviços vão refletir a preferência do consumidor. Já o mercado, refere-se a 

determinada área na qual compradores e vendedores têm as facilidades para negociar um com 

o outro e onde as forças de oferta e demanda atuam de modo a determinar os preços. 

 O encadeamento dos elos do Sistema Agro alimentar (SAG) é diversificado e 

complexo. O vaivém do fluxo de informações nos sistemas é mais forte no sentido do 

movimento "para trás", pois a reorganização sistêmica se inicia com as mudanças de padrões 

de consumo (NEVES,2000). A figura 1 resume o fluxo das tendências nos negócios agro 

alimentares. Neste sistema genérico, vale ressaltar que a etapa chamada de "indústria de 

alimentos e fibras", dentro do modelo proposto por Zylbersztajn,1 é dividida em duas: 

agroindústria e indústria e alimentos. Por sua vez, a etapa distribuição está subdividida em 

atacado e varejo. 

 

 

 

 
                                                           
1
 Zylbersztajn, D. Estruturas de Governança e Coordenação de Sistemas Agroindustriais: Uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Tese de Livre-Docência, FEA/USP,1995. 
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Figura 1- O Ambiente do Agribusiness 

 

Empresas facilitadoras (Serviços): transporte, estocagem, propagandas financeiras, seguros, 

pesquisas de mercado e outras que prestam serviços para o fluxo de produtos (e serviços). 

Influência dos Impactos do Macroambiente: economia, recursos naturais, tecnologia, política 

e mudanças do ambiente institucional (leis, tradições, regulamentações, costumes e outros). 

Ambiente Organizacional: cooperativas, associações, federações, sindicatos e outros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2000: Alimentos - Novos tempos e conceitos 

 

 Segundo NEVES (2000),  a divisão em indústria de alimentos e agroindústria visa 

separar aqueles grupos de empresas que estão mais próximos dos consumidores finais, com 

produtos prontos para consumo, as chamadas "indústrias de alimentos", das "agroindústrias", 

que fornecem produtos para o mercado "industrial" ou "organizacional" e que, de forma geral, 

não fornecem seu produto ao consumidor final. Esta fronteira não é bem definida, mas serve o 

propósito de agrupar conjuntos de indústrias dentro de um mesmo quadro. É uma diferença 

importante, pois mudam as necessidades e exigências, dependendo do setor onde se encontra 

a empresa que está sendo estudada. Ainda, segundo o autor, nos sistemas agro alimentares, 

existem diversos fluxos que precisam ser separados. Os produtos, serviços e comunicações 

(propaganda, promoções) fluem com destino ao consumidor e as informações, pedidos e 

pagamentos fluem na sua maior parte "para trás", partindo do consumidor até chegar ao setor 

de insumos. 

 

 

 

 

 

Empresas 
e Insumos 

Produção 
agropecuária 

Agroindús-
tria 

Indústria 
de 

alimentos 

Atacado Varejo Consumi-
dor 
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Figura 2 - Fluxos que ocorrem nos sistemas agro alimentares 

Fonte: Neves, 1999 
 

 Para maior clareza, são citados alguns exemplos de empresas (firmas ou tipos de 

equipamentos) que no Brasil atuam majoritariamente nos diversos setores agrobusiness: 

 Varejo: Carrefour, Walmart, Pão-de-Açúcar, Sendas, Extra, lojas de especialidades 

(padarias, açougues, varejões, sacolões), feiras livres e outros formatos, podendo 

também ser incluído o importante canal de serviços de alimentação. São agentes 

importantes na distribuição de alimentos e bebidas e que fazem parte dos sistemas 

agro alimentares. 

 Atacado: Martins, Coselli e outros atacadistas -distribuidores, bem como o atacado 

tradicional. 

 Indústria de Alimentos: Arisco, Parmalat, Nestlé, Sadia, Perdigão, Aurora, Itambé, ou 

seja, empresas que trabalham fortemente sua marca e estão mais próximas do varejo e 

do consumidor final. 

 Agroindústria: processador primário dos produtos, tais como: usinas de açúcar e 

álcool, indústria de suco de laranja, produtoras de papel e celulose e outros. 

 Produção Agropecuária: inclui todas as unidades produtivas agropecuárias 

(estabelecimentos rurais). 

 Empresas de Insumos Agrícolas: são os fornecedores de insumos e empresas de 

suprimento para os produtores agropecuários, tais como; defensivos (Zeneca, Dupont, 

Monsanto, Bayer, etc.), máquinas e tratores (Ford, Valmet, Jacto, etc.), sementes 

(Agroceres, Cargil, etc.), fertilizantes (Copas, Trevo, etc.), rações animais (Socil, 

Purina, Guabi, etc.), produtos veterinários (Vallé, Boehringer) e outros materiais e 

tecnologias utilizados, como: irrigação, monitoramento via satélite, etc.  

 
 

(Sentido 
Insumos/Consumidor) 

 Fluxo físico dos produtos (logística) 
 Fluxo de serviços 
 Troca de direitos de propriedade 
 Fluxo de comunicações (promoções) 

 
 

(Sentido 
Consumidor/Insumos) 

 Fluxo de informações 
 Fluxo de pagamentos 
 Fluxo de pedidos 

 
 

(Sentido Duplo) 

 Negociações 
 Fluxo financeiro (financiamento) 
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2.1 -  Mudanças no Comportamento do Consumidor  

  

 A segmentação dos mercados consumidores é uma característica marcante das 

estratégias empresariais com respeito ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e 

serviços. O mercado está cada vez mais fragmentado e as empresas estão se focando em 

segmentos do mercado para melhor poder atendê-los.  

 As mudanças colocadas a seguir são mais presentes nos segmentos que se comportam 

de maneira similar com os dos consumidores dos países industrializados. Porém, não se pode 

esquecer que existem outros no Brasil, como aquele mais "popular", de menores exigências 

qualitativas, mas com fortes perspectivas de crescimento em países em desenvolvimento.  

 Na vigência do Plano Real, o aumento de renda da população provocou algumas 

mudanças no comportamento do consumidor de alimentos e bebidas. Tais mudanças ocorrem 

em todos os segmentos, num processo de "amadurecimento" trazendo impactos nos sistemas 

agro alimentares de todos os produtos (NEVES, 2000). As principais transformações são:  

 Consumo fora do domicílio - Presencia-se uma grande expansão dos negócios de fast-

food, que no Brasil, segundo estimativas, cresceram 30% ao ano somente na década de 

90. Outro aspecto é a proliferação dos restaurantes "por quilo", exemplo de 

praticidade, rapidez, conveniência e adequação aos desejos dos consumidores. 

 Segurança alimentar - Cresce a preocupação dos consumidores quanto à origem dos 

produtos, presença de resíduos tóxicos e patogênicos e ao estado de conservação dos 

alimentos.  

 Preocupação ambiental - A abordagem do desenvolvimento sustentável de mercado tem 

induzido algumas empresas a focar suas estratégias em consumidores "verdes", através do 

posicionamento de produtos "ambientalmente limpos" ou pela melhoria da imagem 

corporativa, através do envolvimento ou, ainda, pelo patrocínio em programas ambientais. Os 

produtos orgânicos, com selos e outros fatores de diferenciação são valorizados por esses 

segmento de mercado e realçados nas embalagens como um diferencial.  

 

2.2 -  Eficiência nas redes de suprimento e estratégias da operação  

 

 Segundo NEVES (2000), a relação industrial, quando desenvolvida para ações 

comuns, ocorre sob um ambiente de maior solidariedade entre atores produtivos segundo dois 

objetivos: 
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 Modernização: a competitividade tem por base a inovação em produto, garantindo o 

acesso a diferentes recursos, em que a disponibilidade dos mesmos é fator 

determinante para a eficiência do sistema produtivo e de circulação dos produtos. 

 Racionalização: a competitividade tem por base a organização interna e externa dos 

atores do sistema produtivo e a eficiência, a interação mais constante ente as empresas, 

que propicia melhorias de desempenho pela repetição de atividades rotineiras. A 

preocupação das empresas é otimizar a contribuição no desempenho da cadeia ou rede. 

Sob essa perspectiva, questões de qualidade e produtividade passam a ser estratégicas.  

 

2.3 -  A competitividade na cadeia da carne bovina  

 

 O ambiente institucional constitui o que alguns autores definem como as "regras do 

jogo" e promovem o desenvolvimento das atividades econômicas, bem como as ações 

políticas, legais e sociais que governam as bases de produção, troca e distribuição. As 

mudanças ocorridas na cadeia da carne bovina impuseram novas formas de organização, 

atuação e articulação entre os agentes econômicos e privados, assumindo posturas menos 

defensivas, desregulamentando atividades e criando condições para a ação da concorrência 

nos mercados (SILVA & BATALHA, 2000). A exigência de padrões internacionais de 

qualidade tem forçado o setor a se modernizar, sob pena de ser excluído do mercado mediante 

imposição de barreiras sanitárias. A rastreabilidade foi um importante acontecimento ocorrido 

no ambiente institucional da cadeia da carne bovina, pois aproximou os setores público e 

privado, com o objetivo de elaborar uma proposta de implantação, resultando no 

estabelecimento do SISBOV, em 2002.  

 

2.4 -  Distribuição da carne bovina 

 

 O desenvolvimento do mercado interno é essencial para o crescimento do consumo e o 

aumento da competitividade do setor de carnes, especialmente por meio da diferenciação de 

produtos, da segmentação de mercado e do desenvolvimento de nichos já existentes. Além 

disso, a segurança do consumidor tornou-se uma das questões mais críticas e prioritárias para 

a cadeia de suprimentos de alimentos. Apesar de todos os esforços empreendidos pelos 

participantes da cadeia de suprimentos, os problemas de segurança do alimento ainda estão 

distantes de serem eliminados (BATALHA, 2005). 
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 De modo geral, os agentes atuantes na distribuição da carne no setor de varejo são os 

hipermercados, os grandes e pequenos supermercados, as casas de carne e os açougues. Esses 

canais apresentam diferentes níveis tecnológicos e de profissionalização, realizando as 

funções tradicionais da distribuição: levar os produtos, os serviços agregados e as 

comunicações ao consumidor final e retornar aos frigoríficos as informações do mercado e os 

pagamentos (NEVES, 2001). 2 

 Há tendência de fortalecimento dos hiper e supermercados na comercialização de 

carne para o consumidor final. No entanto, os atacadistas ainda têm uma função importante no 

abastecimento de supermercados, casas de carne e açougues.  

 Vale destacar a internacionalização do varejo no Brasil, pois boa parte delas são 

internacionais ou até mesmo transnacionais. As grandes redes de supermercado vêm 

dominando o setor varejista da carne, em substituição ao tradicional comércio em açougues. 

Estes, bem como as casas de carne, têm apresentado uma tentativa de diferenciação do 

produto, pelo atendimento personalizado, mix de produtos e garantia de qualidade. Isso 

determina que os açougues devem investir em serviços, ambiente, atendimento e tecnologia, 

para continuarem competitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3                                                                 Figura 4 
 
      
      

                                                           
2
 NEVES, M. F. ET AL. Cadeia produtiva de carne bovina e o Mato Grosso do Sul. Documento final, 

Pensa/Agricon Consultoria, julho de 2001. Disponível em: <http://www.cadeiadacarnesms.com.br/diagn.pdf>. 
Acesso em 26 de novembro de 2013. 
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 Na distribuição da carne bovina, a utilização da TI resume-se ao uso, ainda parcial, do 

código de barras, normalmente a partir do próprio varejo, sem contar, muitas vezes, com as 

informações específicas do frigorífico e da produção no campo.   

 A forma de relacionamento do varejo com os fornecedores, principalmente as grandes 

redes supermercadistas, vem mudando de acordo com as novas exigências do consumidor. 

Atualmente, há um processo no qual se consideram os deveres e os direitos de ambas as 

partes. A indústria sinaliza que o produtor rural deve entregar a produção dentro do padrão 

que está sendo indicado pelo mercado, enquanto há um processo de desenvolvimento de 

fornecedores que ainda está amadurecendo, em decorrência das novas regras.  

 A escolha dos fornecedores tem por base dois conceitos: um comercial e outro de 

qualidade. Existem programas instaurados onde se busca o desenvolvimento e a qualificação 

de todos os fornecedores. Grandes transformações no uso de embalagens e marcas têm 

ocorrido na distribuição. Outra tendência diz respeito à venda de carne já embalada e 

desossada, que apresenta grande ameaça ao açougueiro tradicional. As lojas especializadas, 

também conhecidas como boutiques de carnes, têm oferecido cada vez mais produtos com 

maior valor agregado aos consumidores mais exigentes. Essas redes podem ser especializadas 

em varejo ou integrações verticais (de frigoríferos, funcionando ou não como autosserviço.  

 Lidar com as mudanças mencionadas levou à adoção de estratégias de resposta 

adequadas. A transmissão eficiente das informações sobre as mudanças no consumo de carne 

aos estágios anteriores que fornecem matérias-primas ou aos intermediários tornou-se pré-

requisito para o sucesso da indústria, porém essa situação é pouco praticada. (KOHLI & 

JAWORSKI, 1990).3  

 As informações conhecidas pelo varejo devem ser, em breve, repassadas para o 

consumidor, pois algumas empresas já estão se preparando para esse tipo de comunicação. 

Essa estratégia é muito importante, dado que o cliente não tem acesso às informações 

(totalmente) em relação aos produtos cárneos. Atualmente, encontra-se modelos informativos 

em rótulos. No entanto, o modelo que está sendo desenvolvido para essa transmissão inclui 

cartazes informativos na própria loja, comunicação aos clientes sobre a estrutura de qualidade 

da empresa e a promoção de eventos que possam divulgar o trabalho realizado com a carne.  

  A aproximação entre indústria e varejo é um passo importante para que a cadeia da 

carne se torne mais competitiva. Há pouco mais de uma década, o relacionamento com o 

fornecedor tinha apenas o preço como base, discutido somente com o departamento 
                                                           
3
 KOHLI, A.; JAWORSKI, B. Market orientation: the construct, research propositions and managerial implications. 

Jorunal of Marketing, v. 54, p. 1 - 18, April 1990 
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comercial. Atualmente é o departamento técnico que se relaciona com a empresa. Essa 

situação vem acarretando algumas mudanças em relação ao treinamento de pessoal e à adoção 

de tecnologias, visando à implantação da rastreabilidade. Embora existam ações isoladas, 

ainda é incipiente qualquer forma de relação do varejo diretamente com os produtores rurais. 

Eventualmente, isso ocorre na etapa inicial do programa, porém o contato é maior e mais 

frequente com a indústria, por se tratar do setor que abate, transporta e realiza a logística. O 

contato mais frequente com o produtor rural deve ser o próximo passo do varejo.  

 O setor varejista tem interesse de que as indústrias desenvolvam um produto 

diferenciado, com valor agregado e com conceito diferente. Um exemplo dessa situação é a 

tendência do varejo na comercialização de carne orgânica, novilho precoce, linha de cortes 

especiais, entre outros.  

 O primeiro passo nesse sentido foi dado com a comercialização da carne embalada à 

vácuo. Esse produto faz parte de uma estratégia que tem um impacto muito grande na 

demanda, associando a marca à qualidade do produto. Com relação ao lançamento desses 

produtos, não já preferência de bandeira de loja, mas a preferência geralmente recai nas lojas 

que mais se adéquam ao perfil do público-alvo. À medida que a demanda vai se ajustando, 

todas as bandeiras acabam oferecendo todos os produtos.   

 

 

2.5 -  Preço 

 

 Outra ferramenta do composto de marketing é o preço, ou seja, a quantidade de 

dinheiro que os consumidores pagam pelo produto. Segundo Mulhern (1977),4 a precificação 

é um elemento crucial no marketing-mix. Entre as demais variáveis, o preço pode ser 

rapidamente alterado, gerando no mercado efeitos dramáticos e imediatos. Uma empresa 

estabelece um preço pela primeira vez quando desenvolve ou adquire um novo produto, lança 

um produto regular em um novo canal de distribuição ou área geográfica e quando entra em 

uma concorrência pública. Para tanto, a empresa deve decidir onde posicionar seu produto em 

termos de qualidade e preço.  

 Além disso, a estratégia de preço deve incorporar considerações de custo, mercado-

alvo, concorrência e canal (ROSENBLOOM, 1999). No entanto, as considerações de canal 

                                                           
4
 MULHERN, F. J. Retail marketing: from distribution to integration. International Journal of Research in  

Marketing, v. 14, p. 103 - 124. 1977. 
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frequentemente recebem menos atenção na estratégia de preço e, às vezes, são totalmente 

subestimadas. Isso pode causar problemas com os membros do canal, uma vez que a 

estratégia de preço pode ter impactos negativos, como no caso dos membros perceberem que 

a estratégia do fabricante está incompatível com seus próprios interesses.  

 Os produtores se dizem tomadores de preços e convivem com diferentes formas de 

precificação: da imposição aos preços de referência. Tomando-se como base os varejões, os 

preços para os consumidores finais são formados, basicamente, pelos custos adicionados à 

margem de lucro desejada pela empresa. Entretanto, além da margem de lucro, adicionam a 

margem de perda dos preços finais de venda, repassando as mesmas aos consumidores. Os 

preços dos super e hipermercados aos consumidores finais são formados pelos custos 

adicionados à margem de lucro desejada, que varia de 12% a 50%.  

 

3  - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Para análise de precificação da carne bovina, procurou-se avaliar a margem de 

comercialização entre os diferentes grupos varejistas, atacadistas e açougues de Brasília, 

perfazendo um total de 30 estabelecimentos, escolhidos aleatoriamente (Tabela 1 - 

APÊNDICE B).  A pesquisa foi realizada durante os meses de novembro de 2012 e maio de 

2013, e para cada unidade analisada, foram coletados os preços das peças traseira, dianteira, 

miúdo e agulha (Tabela 2 - APÊNDICE B).  

 A verificação dos dados foi feita por meio de análise de variância (ANOVA), sendo 

que o objetivo foi analisar as diferenças entre as médias de preços dos diferentes cortes 

praticados pelas redes varejistas. A comparação entre médias dos fatores principais foi 

realizada pelo teste de Student. De posse dos dados dos mercados varejistas, foram também 

coletados os preços pagos ao produtor em Goiás (região mais próxima) e o preço pago ao 

frigorífico (frig. Supremo DF) para fins de cálculo da margem de comercialização.  
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4  - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 O estabelecimento que teve a média de preços mais altos entre a totalidade das peças 

amostradas foi o açougue A situado na 207 Sul. Por outro lado, o estabelecimento com preços 

mais baixos para a totalidade os amostrada foi o hipermercado B situado no SIA trecho 08. O 

corte que apresentou maior variância e desvio padrão de preços foi o cupim, e o que 

apresentou menor variância e desvio padrão de preços foi o peito. Do ponto de vista 

estatístico, há 99% de significância que os preços nos açougues são maiores que os praticados 

nos hipermercados. Além disso, os açougues apresentam o maior preço para 65% dos cortes. 

Seguindo tendência oposta, os hipermercados apresentam o menor preço para 65% dos cortes 

analisados. 

 Pelos resultados estatísticos apresentados, faz-se necessário algumas considerações. 

Atualmente, o consumidor brasileiro está mais preocupado com a higiene e qualidade do 

produto. Observa-se que o preço médio da carne bovina comercializada em açougues 

apresenta um preço médio consideravelmente maior que os praticados em hipermercados. No 

entanto, isso não quer dizer necessariamente que os produtos ali comercializados sejam 

qualitativamente superiores aos ofertados em hipermercados e supermercados. Segundo 

pesquisa realizada pelo IMEA – Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária, 

informações relacionadas aos segmentos do mercado em geral, preferências e sensibilidade 

dos consumidores são fatores que influem na margem de comercialização do produto. Quanto 

mais próximo o setor se encontra do consumidor, melhor é a estratégia e a consequente 

margem de comercialização. Apesar dos açougues ocuparem maior proximidade com o 

consumidor final, não é o que se percebe quando a questão é precificação. Já os 

hipermercados, além de apresentarem maior estoque disponível, possuem maior volume de 

vendas se comparados a açougues. Analisando-se os índices apresentados na Tabela 3, 

observa-se que a média de preços para os cortes de traseiro, dianteiro e ponta de agulha é 

significativamente superior à média do atacado.  Tal resultado deve-se ao alto valor agregado 

dos produtos que são ofertados ao consumidor, com cortes diferenciados, além da forte 

presença de marketing. Isso corrobora a tese de que os supermercados estabelecem as regras 

na cadeia da carne bovina, tendo um papel preponderante na definição dos preços em todos os 

segmentos da cadeia. Atrelada a esta afirmativa, está o consumidor, que é a parte mais 

sensível nesse processo, atuando como regulador dos preços.  
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Tabela  1 - Preços médios coletados em Novembro/2012 e Maio/2013 

        
traseiro 
(R$/Kg) 

dianteiro 
(R$/Kg) 

ponta de 
agulha 
(R$/Kg) 

miúdos 
(R$/Kg) 

PREÇO PAGO AO PRODUTOR (Faeg - GO) 7,22 4,24 4,27 - 

PREÇO VENDA DO FRIGORÍFICO (fig. supremo) 7,93 6,15 5,17 3,98 

PREÇO VENDA DO SUPERMERCADO (pesquisa DF) 18,85 12,18 8,98 9,09 

 

 

 

 

 

Tabela  2 - Margem de comercialização dos agentes pesquisados 

média mai-nov 
2012 traseiro dianteiro ponta de agulha   

MARGEM  
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO Média (%) 

Total (Mt) 11,635 61,62 7,945 65,20 4,71 52,42 59,75 

Atacado (Ma) 0,71 3,67 1,875 15,39 0,905 10,09 9,72 

Varejo (Mv) 10,925 57,95 6,07 49,81 3,805 42,34 50,03 
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Tabela 3 – Demonstrativo de análise 
    Preço   

Produto n° observações mín. máx. méd. coef. de variação 

coxão-mole 29 9,29 28,98 19,89 0,23 

alcatra 29 14,99 32,98 23,52 0,21 

contrafilé 29 14,9 32,98 22,61 0,22 

patinho 29 10,9 25,5 17,93 0,22 

coxão-duro 28 11,8 25,5 16,68 0,2 

músculos 28 8,8 20,39 13,3 0,18 

lagarto 28 11,89 26,98 17,88 0,23 

capa-de-filé 24 8,98 18,9 12,13 0,19 

filé mignon 29 24 44,95 35,05 0,12 

acém 28 9,89 17,9 12,34 0,23 

paleta 26 8,8 16,98 11,99 0,14 

pescoço 5 7,99 12,99 9,47 0,21 

peito 21 8,8 12,99 11,17 0,11 

músculos 14 8,8 13 11,95 0,12 

peixinho 16 10,95 19,95 14,81 0,19 

cupim 23 8,98 22,9 14,66 0,34 

bucho  21 6,99 10,98 9,29 0,14 

coração  16 3,19 16,59 6,67 0,45 

fígado 26 4,89 12,9 7,5 0,24 

língua 19 4,9 11,95 8,66 0,25 

rabo 24 3,69 19,9 14,98 0,21 
mocotó 24 2,59 10,95 6,26 0,33 

p. de agulha 13 2,59 12,99 9,22 0,28 

 
 

média 9,06957 20,77909 
  

 
variação de preço = 2,291079 

  
      O agronegócio é visto como uma cadeia produtiva que envolve desde a fabricação de 

insumos, passando pela produção nos estabelecimentos agropecuários e pela sua 

transformação, até o seu consumo (GASQUES et al., 2004). Em relação à bovinocultura de 

corte, há quatro elos de processamento: insumos, produtores (agropecuária), indústria 

(frigoríficos), distribuição/varejo. Vale destacar que em dois pontos dessa cadeia os preços 

são públicos: o preço da venda de animais pelo produtor e o de compra da carne pelos 

consumidores. No primeiro caso, os preços são obtidos diretamente junto a frigoríficos (desde 

que estejam abertos à consulta), na internet ou mesmo nos meios de comunicação. Em relação 

ao preço de compra pelos consumidores e de acordo com o código de defesa do consumidor, 
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são afixados em lugares de fácil visualização, em diferentes locais onde são comercializados. 

(VIANA & SILVEIRA, 2007).  

 
 

 
                    Figura 5                

 
 Segundo Brandt (1980), a margem de comercialização também pode ser definida 

simplesmente como a diferença entre o preço pago pelo consumidor e o preço recebido pelo 

produtor. Esta diferença representa os custos e retornos dos serviços de comercialização. O 

somatório dos diferentes custos de comercialização e margem eventual de lucro representa a 

margem de comercialização. Poder-se-ia supor também que, pelo fato da carne ser um 

produto perecível e passível de refrigeração, o que é relativamente oneroso, fosse suficiente 

para explicar um preço maior em relação aos hipermercados. É claro que é oneroso para 

todos, mas em função do já citado volume de vendas, seria bem maior aos açougues.  

 De acordo com o trabalho do pesquisador Sérgio De Zen, no I Simpósio de Produção 

de Gado de Corte, o consumo de carne em supermercados está associado principalmente à 

estratégia de marketing junto ao consumidor. Por outro lado, o aumento do consumo pode 

estar relacionado à melhoria na imagem, assim como às mudanças nas preferências do 

consumidor. Além disso, com o aumento na renda da população, ocorre aumento no consumo 

de carne bovina. Ainda, segundo o autor, os gastos excessivos com frete de animais vivos 

aumentam os custos da carne sem garantir melhores rendimentos das empresas, e é justamente 

o consumidor quem paga por isso. Provavelmente, a menor quantidade ofertada (menor 

escala) pelo açougue explicaria o maior preço para 65% dos cortes. Seguindo o raciocínio do 

autor, a estrutura tributária que força as empresas a trabalharem com um sistema de 
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contabilidade paralelo pode ser tomado como uma ausência de transparência para o mercado 

consumidor. Isso talvez explicaria a razão pela qual 65% dos cortes serem mais baratos em 

hipermercados. As empresas poderiam estar burlando a fiscalização tributária com o único 

objetivo de não pagar impostos, repassando valores abaixo do mercado ao consumidor. Se não 

fosse desonesto, considero que seria até vantajoso, como consumidor. No entanto, tal 

procedimento acaba abrindo brechas para o consumo de produtos sem inspeção sanitária, 

colocando em risco a saúde pública. Por outro lado, não se pode esquecer que o consumo está 

diretamente influenciado pela idade, renda, nível de educação, padrão de mobilidade e gosto 

dos consumidores. Logo, identificar fatores que influenciam a compra e tomada de decisão 

ajuda a compreendê-los e, portanto, atendê-los de forma adequada. O papel das organizações 

é satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores, compreendendo como eles 

percebem, aprendem e tomam suas decisões (MAZZUCHETTI & BATALHA, 2004).  
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5 -  CONCLUSÃO 

 

 

 Conclui-se que os açougues apresentam a média de preços significativamente maior 

quando comparados aos hipermercados e supermercados. Talvez isso ocorra por possuírem 

um menor volume de vendas quando comparados a hipermercados e supermercados. Por 

outro lado, os hipermercados e supermercados correspondem a um percentual de vendas 

muito maior, comparando-se com açougues e boutiques de carne. A exigência dos 

consumidores têm influenciado alguns cortes de carne, assim como embalagens com um nível 

de sofisticação não observada em açougues. E é justamente pela oferta a uma clientela maior, 

podem oferecer preços mais baratos em 65% dos cortes. Em relação à margem de 

comercialização, constatou-se que a media dois meses na margem total foi 59,75% que 

corresponde a 9,72% de margem do atacado e 50,03% de margem do varejo. Pela pesquisa 

apresentada, conclui-se também a necessidade dos açougues se adequarem às exigências do 

consumidor, haja vista a concorrência crescente nos diversos setores varejistas de carne 

bovina. Isso pode ser observado em alguns serviços, como apresentações literárias ou 

lançamentos musicais concomitantemente com a venda de carne. Além disso, poder-se-ia 

concluir também, que por fornecerem um atendimento personalizado em comparação a 

hipermercados e supermercados, ainda se mantêm no mercado.  
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APÊNDICE 1 

 

 

IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais  
 

Quantidade de animais abatidos (cabeças) - Brasil 

Efetivo/Rebanho jan 2013 fev 2013 mar 2013 abr 2013 mai 2013 jun 2013 

   Bovinos 

Total 2.893.914 2.575.488 2.658.252 2.930.420 2.880.569 2.746.447 
Bois 1.468.507 1.217.884 1.242.595 1.431.275 1.424.477 1.395.813 
Vacas 1.035.962 982.386 1.017.213 1.049.177 1.015.901 942.178 
Novilhos 139.992 116.386 119.874 148.169 144.108 138.380 
Novilhas 249.453 258.832 278.570 301.799 296.083 270.076 
Vitelos e vitelas - - - - - - 
   Suínos 

Suínos 3.157.908 2.832.354 2.935.142 3.093.559 3.034.493 2.857.944 
   Aves 

Frangos 472.905.092 417.211.227 442.086.926 497.117.907 489.180.093 456.169.244 
 

Número de informantes - Brasil 

Efetivo/Rebanho jan 2013 fev 2013 mar 2013 abr 2013 mai 2013 jun 2013 

   Bovinos 

Total 1.326 1.326 1.326 1.299 1.299 1.299 
Bois 1.155 1.155 1.155 1.149 1.149 1.149 
Vacas 1.175 1.175 1.175 1.167 1.167 1.167 
Novilhos 589 589 589 587 587 587 
Novilhas 668 668 668 661 661 661 
Vitelos e vitelas - - - - - - 
   Suínos 

Suínos 813 813 813 804 804 804 
   Aves 

Frangos 407 407 407 401 401 401 
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 Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA/MAPA 
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Notas:   1)  Os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos que estão sob inspeção 

sanitária federal, estadual ou municipal; 
  2)  Até dezembro de 2005 os dados das Unidades da Federação com menos de 4 

(quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 
2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes. 

  3)  Os dados referentes ao ano 2013 são RESULTADOS PRELIMINARES. 
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APÊNDICE 2 

 

Tabela 4 – Lista de atacadistas, varejistas e açougues pesquisados 

Nome Bairro Endereço 
Carrefour Asa Norte Sofn 
Extra Asa Norte STN s/n 
Atacadão Asa Norte STN conjunto H 
Big Box Asa Norte Big Box Cln 116 
Carrefour Asa Norte SHC/norte EQ 512/513 – Bloco A, Loja 50 
Pirinópolis Asa Norte CLN 111 
São Jorge Asa Norte CLN 211 
Oba Asa Norte CLN 210 
Pão de Açúcar Asa Norte EQN 508/509 
Bom boi Asa Norte CLN 105 
Walmart Asa Sul SIA trecho 8 próximo à feira dos importados 
Makro  (B) Asa Sul SIA trecho 8 próximo à feira dos importados 
Extra Asa Sul SIA trecho 8 próximo à feira dos importados 
Carrefour Asa Sul Estr. Épia s/n ao lado do park shopping 
Pão de Açúcar Asa Sul CRS 516 bl. A 
Da terra horto mercado Asa Sul CLS 215 
Super Maia Asa Sul CRS 508 
Comper Asa Sul EQS 306/307 
O Tigrão Asa Sul CLS 408 
Casa de carnes  (A) Asa Sul CLS 207 
Pão de Açúcar Lago Norte Altura da SHIN QI 2 
Super maia Lago Norte SHIN QI 3 
Big Box Lago Norte SHIN QI 9 
Pão de Açúcar Lago Sul QI 5 Gilberto Salomão 
Carrefour Lago Sul QI 3 Lote J 
Agricarnes Lago Sul QI 3 conj 5 
Veneza Cruzeiro EQNL 06/07 
Super Maia Cruzeiro SHCES 1101 próximo ao Terraço shopping 
Pão de Açúcar Sudoeste CCSW 06 
Super Maia Sudoeste CLSW 105 
Fonte: Dados da pesquisa  
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APÊNDICE 3 

Tabela 4 – Lista de peças analisadas 

Peça Preço (R$) Unidade de Medida 

 T
ra

s
e
iro

s
 

coxão-mole   

alcatra   

contrafilé   

patinho   

coxão-duro   

músculos   

lagarto   

capa-de-filé   

filé mignon   

D
ia

n
te

iro
s
 

acém   

paleta   

pescoço   

peito   

músculos   

peixinho   

cupim   

M
iú

d
o
s
 

bucho   

coração   

fígado   

língua   

rabo   

mocotó   

  p. de agulha   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 


