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RESUMO

Objetivou-se caracterizar o perfil dos consumidores da carne de frango industrial
do município de São João del-Rei – MG, considerando as condições sociais e
econômicas dos entrevistados, as preferências de compra e consumo, e o que pensam a
respeito de alguns aspectos da criação dos animais. Foram realizadas 398 entrevistas
através de questionário estruturado, no período de outubro e novembro de 2017. Os
consumidores foram entrevistados em três estabelecimentos comerciais de grande porte.
A análise estatística realizada foi o Teste G, com nível de significância de 5%, visando
demonstrar a associação entre as variáveis estudadas e a decisão de compra. Foi
realizada uma análise multivariada de discriminante para verificar o potencial de
crescimento do mercado consumidor. Os resultados mostraram que a maioria dos
consumidores entrevistados eram homens (51,0%), com renda familiar de até 2 salários
mínimos, ensino médio completo e idade entre 31 a 50 anos. Dos entrevistados, 59,95%
afirmaram consumir carne de frango semanalmente, sendo a forma mais preferida em
pedaços (79,0%). O supermercado foi o local de preferência para compra da carne
(87,76%). 82,9% dos entrevistados acreditam na utilização de hormônios na criação de
frangos. A renda mensal, o nível de escolaridade, a faixa etária e a forma de consumo
dos consumidores possui elevada associação com a frequência de consumo (P valor <
0,05). A análise de discriminante mostra que o mercado consumidor pode crescer em
36,8%.

Palavras-chave: comportamento do consumidor, hormônio, mercado.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to characterize the profile of consumers of
industrial chicken meat in the city of São João del-Rei, MG, considering the social and
economic conditions of the interviewees, buying and consumption preferences, and
what they think about some aspects of animal husbandry. A total of 398 interviews were
conducted through a structured questionnaire in the period of October and November of
2017. Consumers were interviewed in three large commercial establishments. The
statistical analysis was performed using the G test, with significance level of 5%,
aiming to demonstrate the association between the variables studied and the purchase
decision. A multivariate discriminant analysis was performed to verify the growth
potential of the consumer market. The results showed that the majority of consumers
interviewed were men (51.0%), with a family income of up to 2 minimum wages,
complete secondary education and age between 31 and 50 years. Of the interviewees,
59.95% reported consuming chicken meat weekly, being the most preferred form in
pieces (79.0%). The supermarket was the preferred place to buy meat (87.76%). 82.9%
of the respondents believe in the use of hormones in chickens. Monthly income,
schooling level, age group and consumption form of consumers have a high association
with consumption frequency (P value <0.05). The discriminant analysis shows that the
consumer market can grow by 36.8%.

Keywords: consumer behavior, hormone, market.
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1. INTRODUÇÃO

A carne é um dos alimentos de maior nível nutricional para consumo humano,
não somente como fonte de proteína de alta qualidade, mas também de minerais e de
vitaminas, principalmente as do complexo B. De acordo com Aguiais & Figueiredo
(2015), até os anos 70 a carne bovina correspondia a mais de 50% do total de carnes
consumido pelos brasileiros, seguido pela suína e na terceira posição a de frango.
Ao longo dos últimos anos a demanda por carne de frango no Brasil vem
apresentando forte crescimento. O consumo per capita registrado em 1970 era de 2,3 kg,
saltando em 2017 para 42,07 kg de carne de frango consumida por habitante (JUNIOR
et al., 2007; ABPA, 2018). Carvalho (2017) destaca que a busca por uma alimentação
mais saudável fez com que o consumo de carnes brancas ampliasse substancialmente.
De acordo com Venturini, Sarcinelli & Silva (2007), a carne de frango oferece
nutrientes necessários em dietas equilibradas, sendo classificada como alimento pobre
em gorduras (desde que seja consumida sem pele) e como uma fonte importante de
proteínas ricas em aminoácidos indispensáveis.
Para Vieira (2014), o consumo de carne é um forte indicativo da posição
econômica da população. Segundo Aguiais & Figueiredo (2015), é indiscutível o fato de
que a renda é um dos fatores limitantes no consumo de carnes. Porém, além dos fatores
econômicos, o consumo de alimentos é determinado também por questões sociais e
culturais (BLEIL, 1998). Junior et al. (2007) afirma que as principais características que
beneficiam o consumo da carne de frango estão o preço, a praticidade de preparo, a
preocupação com a saúde, a ausência de restrições culturais e o curto ciclo de produção.
Graças ao sistema industrial de frangos de corte é possível a adoção de produção
intensiva, com períodos cada vez mais curtos de criação e alta produtividade na
conversão da ração em carne. Contudo, de acordo com Crabone et al. (2005), o sistema
1

de confinamento de frango em galpões fechados, com alta concentração por área, têm
levado ao surgimento de doenças, que acarreta no uso crescente de medicamentos.
Para Arenales (2003), citado por Aguiar (2006), as incertezas sobre o uso de
aditivos na produção de aves confinadas e seus respectivos resíduos na carne são pontos
que afligem os consumidores. Segundo Francisco et al. (2007), cada vez mais os
compradores da carne de frango estão reivindicando pela qualidade dos produtos,
buscando informações a respeito da forma que são tratados os animais, de como os
mesmos são alimentados, se ingerem hormônios, etc.
Assim sendo, para entender melhor o aumento ou preferência de compra da
carne de frango, o presente estudo teve como objetivo desenvolver uma pesquisa de
mercado a fim de caracterizar o consumidor da cidade de São João del-Rei- MG.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 PANORAMA DA AVICULTURA BRASILEIRA

A expansão da cadeia produtiva de frango de corte no Brasil ocorreu a partir de
1950. Vieira & Dias (2005), afirmam que até o final da década, a criação de frangos era
uma atividade de subsistência e utilizava de poucos recursos para seu desenvolvimento.
Estes ressaltam que, no princípio de 1960, quando se iniciaram as importações de
linhagens mais resistentes e produtivas, os padrões de manejo e alimentação foram se
modificando progressivamente. A atividade deixou de ser ancestral para se tornar um
dos setores de ponta em tecnologia, produção e produtividade, alcançando em 1970 o
volume de 217 mil toneladas produzidas (COSTA & SHIMA, 2007).
Atualmente, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA), o Brasil é o segundo maior produtor mundial de carne de frango, atrás apenas
dos Estados Unidos. Dados divulgados pelo órgão mostram que, em 2016, a produção
brasileira foi de 13,6 milhões de toneladas. Já no que se refere às exportações, o Brasil
mostra-se como o maior exportador de carne de frango do mundo, ocupando o primeiro
lugar com 4.320 milhões de toneladas. Segundo a ABPA (2018) o estado que lidera o
ranking de produção e exportação de carne de frango é o Paraná, seguido por Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

2.2 O SISTEMA DE PRODUÇÃO

O sistema industrial de frangos de corte tem como objetivo uma maior
produtividade. As instalações são equipadas para suportar altas taxas de lotação por
metro quadrado e as linhagens utilizadas são geneticamente selecionadas para
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expressarem, em curto espaço de tempo, elevado ganho de peso e excelente conversão
alimentar (SILVA, 2012).
De acordo com Junior et al. (2007), a pesquisa e o desenvolvimento genético de
frangos de corte conseguiu desenvolver linhagens híbridas com constante melhoria de
conversão alimentar, velocidade de ganho de peso e rendimento de carcaça, além de ter
importante influência na diminuição do risco sanitário do setor. Os mesmos afirmam
que este desenvolvimento pode ser constatado em três níveis de evolução: a idade de
abate das aves (diminuiu de 105 dias em 1930 para 42 dias em 2005), a conversão
alimentar (em 1930 eram necessários 3,5 kg de ração para produzir 1 kg de frango e, em
2005, já foi possível produzir 1 kg de frango com 1,8 kg de ração) e o peso ao abate (a
ave era considerada pronta com 1,5 kg em 1930 e, em 2005, com 2,3 kg). Porém, ainda
segundo os autores, esta evolução não é de total responsabilidade do segmento genético,
e sim resulta de uma constante interação com os segmentos de alimentação, saúde
animal e tecnologia de alojamento.
Para Lima (2005), é habitual nas condições brasileiras a densidade média de 12
frangos/m², no qual são abatidos em torno de 40 dias de idade e com cerca de 2,3 kg. O
autor também ressalta que o sistema de criação de frangos em alta densidade tem um
rendimento de até 40 kg de carne/m², o que propicia um melhor custo/benefício para o
sistema.
Baracho et al. (2006), citado por Silva (2012), reforçam que o mercado exige
maiores conhecimentos de gestão no que diz respeito ao manejo de uma maior
densidade de aves com alta taxa de crescimento, pois as mesmas necessitam de boas
instalações e monitoramento.
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2.3 PERFIL DO CONSUMIDOR

No Brasil existe uma maior dificuldade em adotar um determinado padrão de
consumo, principalmente no que diz respeito às crenças, necessidades, valores e desejos
da população (JÚNIOR et al., 2017), tendo em vista a grande diversidade de povos.
Para Toni et al. (2015), o processo de decisão de compra recebe influências de
variáveis ambientais, como cultura, grupo de pessoas e família, e de características
individuais, como conhecimento, personalidade e estilo de vida.
Soares (2016), afirma que a cultura é adquirida durante a vida, onde à medida
que a criança cresce absorve os valores, costumes e tradições de sua família e de
instituições que participa. Já para Mowen e Minor (2003), citado por Toni et al. (2015),
o conhecimento do consumidor diz respeito a quantidade de experiência e informação
que o individuo tem em relação a determinado produto, visto que a medida que aumenta
o conhecimento considera-se um número maior de atributos.
Em relação à carne de frango, Jairo Arenázio, diretor geral da Cobb-Vantress do
Brasil, em uma entrevista exclusiva a Avicultura Industrial (2012), afirma que há vários
aspectos positivos frente ao seu consumo. Dentre eles o diretor destacou a
universalidade e acessibilidade (mais de 304 países registram a produção de carne de
frango, comparado com 90 de carne suína e 202 de carne bovina), a ausência de
restrições religiosas ao consumo, a variedade na apresentação de produtos e a
versatilidade de preparo.
De acordo com Oliveira et al. (2015), os consumidores de carne mudaram o seu
perfil nos últimos anos, especialmente devido ao menor tempo disponível para o
preparo dos alimentos, passando a buscar produtos mais práticos como os cortes cárneos
de frangos. Os autores também ressaltam que os consumidores vêm se preocupando em
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ingerir produtos mais saudáveis, valorizando o ponto de vista nutricional e os seus
benefícios com a saúde.
Em uma pesquisa conduzida por Júnior et al. (2017), onde caracterizaram uma
amostra de consumidores de carne na cidade de João Pessoa, constatou-se que houve
preferência pelos cortes de frango (54,3%) comparados ao frango inteiro (42,3%), sendo
o peito o corte mais consumido (49,2%). Os autores afirmaram que o peito é
considerado uma parte nobre, apresentando elevado valor comercial, pois seu baixo teor
de gordura e alto teor de proteínas desperta interesse em grande parte dos consumidores.
A carne de frango, principalmente no que se refere ao peito, é uma das carnes
com menor índice de gorduras saturadas (responsável pelo “mau” colesterol). É,
inclusive, uma recomendação médica para pacientes em recuperação, em virtude do
baixo teor de gorduras, ser excelente fonte de proteínas e vitaminas, ter textura e fibras
musculares suaves e ser de fácil absorção, não havendo limite ao seu consumo
(AVICULTURA INDUSTRIAL, 2012).
No estudo de Reche, De Toni e Milan (2010), citado por Toni et al. (2015), no
qual buscaram verificar quais os atributos da imagem da carne de frango e quais as
percepções do consumidor sobre esse tipo de produto, constatou-se que o consumidor
percebe a carne de frango como um produto saudável, de preço acessível, versátil e
leve. O estudo também despertou atenção para o fato de que a pesquisa sobre a imagem
da carne de frango era composta por oito atributos principais e o termo saudável ocupou
o primeiro lugar.
Para Toni et al. (2015) há algumas razões que justificam os aumentos contínuos
no consumo da carne de frango, sendo elas a melhora na eficiência da cadeia produtiva,
a redução de preços, as alterações no poder aquisitivo da população e o baixo custo em
relação aos seus substitutos.
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No estudo de Nascimento et al. (2018), no qual avaliou-se a opinião de 501
consumidores no município de Aquidauana, o principal fator que influencia
positivamente o consumo da carne de frango foi o custo (37%). Segundo os autores o
menor custo da carne de frango em relação à carne bovina é o que impulsiona o seu
consumo.
Nesse contexto, Toni et al. (2015) constataram que o fato de haver múltiplas
variáveis em um mesmo tipo de produto leva o consumidor a adotar inúmeros critérios
no processo de compra. Por isso a importância em buscar conhecer quais os atributos
mais significativos do produto frente à perspectiva dos consumidores.

7

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 COLETA DE DADOS

A pesquisa foi realizada na cidade de São João del-Rei, no estado de Minas
Gerais, durante os meses de outubro e novembro de 2017. As perguntas foram feitas por
meio da aplicação de questionário estruturado contendo 16 perguntas objetivas e de
fácil entendimento. Os consumidores foram entrevistados em três estabelecimentos
comerciais de grande porte, sendo eles dois supermercados e o mercado municipal, em
dias e horários distintos.
As variáveis estudadas quanto ao perfil socioeconômico da população foram
gênero, idade, nível de formação escolar, estado civil, moradia (urbana ou rural) e
renda. Quanto ao consumo as variáveis foram relacionadas aos aspectos sensoriais
(sabor, cor e textura) e aos aspectos gerais como frequência de consumo, local de
aquisição, embalagem, composição nutricional, preço e data de validade.
O tamanho amostral, com relação ao número de entrevistados, foi definido com
base na metodologia proposta por Barbetta (2008), a partir das seguintes fórmulas:

Onde:
n0 = primeira aproximação para o tamanho da amostra desconsiderando o
tamanho;
n = tamanho amostral com base na população estudada;
N = tamanho populacional (número de elementos);
E0² = Erro amostral aceitável.
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Logo, considerando um erro amostral de 5%, e tendo como base o município de
São João del-Rei que possui 84.468 habitantes (IBGE, 2010), encontrou-se:

Assim sendo, foi estabelecido um número de 398 questionários a serem
aplicados.

3.2 ANÁLISE DE DADOS

Os dados coletados foram tabulados em planilhas eletrônicas desenvolvidas no
software Excel. Para análise estatística foi aplicado o Teste G a nível de 5% de
significância com o objetivo de verificar a existência de associação entre as variáveis
sociais, culturais e econômicas estudadas e periodicidade (diária, semanal ou mensal) de
compra da carne de frango industrial.
O Teste G é utilizado na análise de dados categóricos e é baseado na distribuição
multinominal de probabilidades. Seu cálculo é baseado na relação entre os valores
observados e esperado, dado pela expressão:
𝐺 = 2 ∑ [𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑙𝑛 (
Realizou-se

também

a

análise

𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
)]
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

discriminante,

uma

técnica

estatística

multivariada, utilizada para discriminar e classificar objetos. Nesta análise são
estabelecidas funções discriminantes ou combinações lineares que melhor discriminem
as categorias. A técnica procura, basicamente, responder se um elemento pertence ou
não a uma determinada categoria. No caso deste trabalho, a aplicação desta análise
permitiu verificar se a existência de diferenças estatísticas das variáveis estudadas
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presentes nos grupos de pessoas que consomem frango industrial e que não consomem,
são relevantes a ponto de afirmar a existência de dois perfis distintos.
As análises estatísticas dos dados foram realizadas utilizando-se o software R
3.5.1 (R Development Core Team, 2018).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO

Dos 398 consumidores entrevistados, observou-se que a maioria é do gênero
masculino (51,0%), residem em zona urbana (89,2%) e de estado civil casado (58,0%)
(Tabela 1).

Tabela 1. Percentual de gênero, moradia e estado civil dos entrevistados.
Gênero

%

Moradia

%

Estado Civil

%

Feminino

49

Urbana

89,2

Solteiro(a)

32,9

Masculino

51

Rural

10,8

Casado(a)

58

Divorciado(a)

5,8

Viúvo(a)

3,3

Cardoso (2015), encontrou resultados semelhantes ao analisar o perfil de
consumidores de Araçatuba - SP, com 59,3% de homens. Estes resultados revelam uma
maior representatividade do gênero masculino, o que demonstra que as mulheres não
são exclusivamente responsáveis pela compra dos alimentos.
Quanto à distribuição segundo a escolaridade, idade e renda, a maior
porcentagem dos indivíduos entrevistados possui o ensino médio completo (38,4%),
faixa etária entre trinta e um e cinquenta anos (44,0%) e recebe até dois salários
mínimos (73,1%) (Tabela 2).
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Tabela 2. Percentual de escolaridade, faixa etária e renda familiar dos entrevistados.
Escolaridade
Fundamental incompleto

%

Idade

%

Renda

%

24,9

Até 30 anos

24,1

Até 2 s.m.

73,1

Fundamental completo

12

31 a 50 anos

44

3 a 5 s.m.

21,1

Médio incompleto

2,8

> 51 anos

31,9

6 a 10 s.m.

5

Médio completo

38,4

Superior incompleto

7,3

Superior completo

14,6

> 10 s.m.

0,8

Corroborando esses dados, Nascimento et al. (2018), avaliando o perfil do
consumidor de carnes do Alto Pantanal sul-mato-grossense, observaram que a maioria
dos entrevistados possui renda familiar de um a três salários mínimos (81%). De acordo
com os autores, este pode ser o principal fator para a aquisição do produto.

4.2 AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO

Os resultados da pesquisa revelam que dos 398 entrevistados, 382 afirmaram
que consomem carne de frango. Ou seja, aproximadamente 96% da população da cidade
de São João del Rei – MG consomem carne de frango industrial, o que demonstra a
ampla aceitação deste tipo de carne no mercado (Figura 1).
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Figura 1 – Consumo de carne de frango industrial na cidade de São João del-Rei – MG
no ano de 2017.

Este resultado pode estar relacionado ao menor valor da carne de frango quando
comparado aos outros tipos de carne. No estudo de Oliveira et al. (2015), dentre os
entrevistados, a carne de frango é a preferida de trinta e seis por cento (36%) dos
consumidores do extremo sul do Piauí, seguido pelas carnes bovina (29%), suína (14%),
e peixe (13%).
Com relação ao local de compra, os supermercados foram apontados pela
maioria dos consumidores entrevistados (87,76%) (Figura 2).

Figura 2 – Locais de compra de carne de frango industrial pelos consumidores na cidade
de São João del-Rei – MG no ano de 2017.
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Os mesmos resultados foram encontrados por Oliveira et al. (2015), onde 32,0%
dos entrevistados relataram que compram a carne de frango nos supermercados por
acreditarem ter uma melhor segurança na qualidade dos produtos adquiridos. Para
Nascimento et al. (2018) o comportamento da escolha dos supermercados como o
principal local de compra pode estar relacionado ao fato de que os entrevistados
realizam compras mensais nesses locais, devido à maior diversidade e disponibilidade
de produtos e de ofertas.
Quanto à frequência de compra, constatou-se que 59,95% dos entrevistados
consumiam a carne de frango industrial semanalmente (Figura 3). Esses resultados
corroboram com os encontrados por Oliveira et al. (2015), onde a maior frequência de
consumo dos entrevistados em Júlio Borges – PI foi semanalmente com 61,0%, o que,
de acordo com os autores, é devido ao sabor característico da carne.

Figura 3 – Frequência de compra de carne de frango industrial pelos consumidores na
cidade de São João del-Rei – MG no ano de 2017.

Quando questionados a respeito da forma de consumo, 79,0% dos entrevistados
afirmaram consumir o frango em pedaços, seguido pelo frango inteiro (15,0%) (Figura
4).
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Formas de consumo
2% 4%
15%

79%

Inteiro

Pedaços

Embutidos

Empanados

Figura 4 - Formas de consumo da carne de frango industrial pelos consumidores na
cidade de São João del-Rei no ano de 2017.

Essa percepção se reflete na realidade constatada por Júnior et al. (2017) em que,
entre os consumidores pessoenses, o consumo em maior quantidade é conferido ao
frango retalhado em partes (54,3%), seguido pelo frango inteiro (42,3%).
Estes resultados refletem, ainda, a percepção de Silva et al. (2015), onde o peito
de frango superou o frango inteiro (29,55%) no momento da preferência da compra
somando 40,15% dos entrevistados, sendo justificado pela facilidade de preparo.
Conforme dados da União Brasileira de Avicultura - UBABEF (2017), o frango
inteiro tem perdido espaço nos últimos anos. De acordo com Júnior et al. (2017), é
indiscutível que, ao mesmo passo que a indústria de produtos avícolas avançam, os
setores de produção se modernizam. Segundo os autores o resultado desse avanço é uma
maior diversificação de produtos ofertados nas prateleiras, perdendo o frango inteiro a
condição de predominância no mercado. Francisco et al. (2007) atribuem esta
transformação às mudanças sociais, como a diminuição do número de pessoas por
moradia, à busca crescente por alimentos mais práticos de preparar, entre outros.
Quanto ao motivo pela escolha da carne de frango os entrevistados optaram em
maioria pelo sabor com 42,8% (Figura 5).
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Motivos de consumo
3,8%

24,6%

42,8%

28,8%

Sabor

Valor nutritivo

Preço

Outros motivos

Figura 5 - Motivos de consumo da carne de frango industrial pelos consumidores na
cidade de São João del-Rei no ano de 2017.

Este resultado indica, surpreendentemente, que os consumidores priorizam o
sabor ao invés de valor nutritivo e preço do produto, apresentando maior preocupação
com o paladar e não com questões financeiras e de segurança alimentar. Logo, o poder
aquisitivo da população entrevistada (que em sua maioria possui renda de até dois
salários mínimos) não é uma condição limitante para a compra do produto.
Semelhante aos resultados deste trabalho, Júnior et al. (2017) ao estudarem a
caracterização do consumo de frango na cidade de João Pessoa, observaram que os
entrevistados optaram em maioria pelo sabor (48,0%), explicado pelo fato de que os
cortes de frango apresentam características peculiares. De acordo com os autores, cortes
com maior quantidade de pele, como coxa e sobrecoxa, são apreciados pelo sabor
específico.
Quando interrogados em relação ao uso de hormônios na criação dos animais,
82,9% dos entrevistados afirmaram ter certeza do uso de promotores de crescimento
(Figura 6).
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Uso de hormônios
17,1%
Sim

82,9%

Não

Figura 6 – Uso de hormônios na criação de frango industrial na cidade de São João delRei no ano de 2017.

Mesmo o uso de hormônios ser um mito, sendo proibido pela legislação
brasileira através da Instrução Normativa do MAPA (N° 17, de 18 de junho de 2004), a
grande quantidade de pessoas que acredita na utilização dos mesmos na criação de
frangos de corte demonstra o desafio que toda a cadeia produtiva tem a combater.
Este fato também foi constatado por Cardoso (2015), ao observarem que 81,7%
dos entrevistados acreditavam que as aves recebiam hormônios em sua alimentação, o
que demonstra um preconceito bastante disseminado entre os consumidores.
Para Silva et al. (2015), é necessário esclarecer à população que o rápido
desenvolvimento pelo qual passam as aves está relacionado ao excelente controle
zootécnico e sanitário, a rações balanceadas para atender as necessidades nutricionais e,
sobretudo a constante evolução genética pela qual a avicultura passou nos últimos anos.
Além do que, diversos estudos científicos garantem a impossibilidade do uso do
hormônio na criação de frangos. As principais razões são o fato de o hormônio ser uma
proteína e, por ser assim, não pode ser administrado por via oral, pois sofreria o ataque
das enzimas do trato digestivo das aves e perderia sua função, além disso, como a
criação industrial de aves se dá em lotes de grandes quantidades, seria também
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fisicamente impossível aplicar por via injetável qualquer tipo de substância
(AVICULTURA INDUSTRIAL, 2012).
Em relação à preocupação com a contaminação da carne, 62,3% dos
entrevistados afirmaram que se preocupam (Figura 7).

Preocupação com contaminação

37,7%
62,3%

Sim
Não

Figura 7 – Preocupação dos consumidores com a contaminação da carne de frango
industrial na cidade de São João del-Rei no ano de 2017.

Segundo Oliveira et al. (2015), o marketing tem grande responsabilidade e
importância para reverter à percepção negativa do público e os conscientizar quanto às
questões de segurança alimentar e a qualidade da carne de frango. Entretanto, o fato de
algumas grandes empresas afirmarem em seus materiais de propaganda que seus
frangos são ausentes de qualquer tipo de contaminação, além de sugerir que outras
empresas utilizam essa prática, consolida ainda mais essa crença, tornando mais difícil
convencer a população do contrário (CARDOSO, 2015).
Indagados se existe preocupação quanto à embalagem do produto, 71,9% dos
consumidores disseram que sim (Figura 8).
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Preocupação com embalagem

28,1%
Sim

71,9%

Não

Figura 8 – Preocupação dos consumidores com a embalagem da carne de frango
industrial na cidade de São João del-Rei no ano de 2017.

Resultados semelhantes foram encontrados por Oliveira et al. (2015), onde
72,0% dos consumidores citaram a embalagem do produto como o item de maior
importância. Este fato, de acordo com os autores, é explicado pela atração do
consumidor pelas características da embalagem (formato, tamanho, cores, informações
disponíveis, entre outros) e pelo seu maior objetivo que é a proteção do produto, uma
vez que ela influencia a qualidade e a resistência da carne.
Em relação aos motivos de descarte do produto, o prazo de validade foi citado
por mais de quarenta por cento dos entrevistados (45,3%), sendo considerado o aspecto
mais importante no momento do descarte pelos consumidores (Figura 9).
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Motivos de descarte
11,7%

7,0%
45,3%

36,0%

Prazo de validade

Cor

Maior preço

Outros

Figura 9 – Motivos de descarte da compra de carne de frango industrial na cidade de
São João del-Rei no ano de 2017.

Estes resultados demonstram que o consumidor busca outras informações acerca
do produto, ultrapassando a questão do valor econômico, e confirma a preocupação com
a importância da data de validade para a garantia da qualidade do produto.
Sobre o modo como as aves são criadas, a maioria dos consumidores de São
João del-Rei (60,2%) não possui algum tipo de conhecimento acerca da produção de
frangos.

4.3 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS SOCIAIS, CULTURAIS E ECONÔMICAS EM
RELAÇÃO AO CONSUMO DE FRANGO INDUSTRIAL

Com intuito de associar e verificar a influência de variáveis sociais, culturais e
econômicas no consumo de carne de frango industrial dos habitantes da cidade de São
João del-Rei - MG, testou-se a influência do local da compra, a renda familiar, o nível
de escolaridade, a área de moradia, o estado civil, a faixa etária, a maneira de consumir
o produto, o motivo do consumo, a forma de consumo, a preocupação com
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contaminação, o uso de hormônios na criação de frangos, a embalagem, o descarte do
produto e, por fim, a produção de frangos.
Considerando a variável local de compra pode-se perceber que não existe
associação entre a frequência de compra e o local da compra (P valor > 0,05) (Tabela
3). Como o teste G apresentou resultado não significativo, isso representa que
proporcionalmente os três tipos de consumidores compram de maneira similar nos
locais sugeridos pela pesquisa, mesmo possuindo frequências de compras diferentes.

Tabela 3 – Local de compra versus tipo de consumidor de carne de frango industrial na
cidade de São João del-Rei – MG
Tipo de Consumidor (%)
Local de Compra

Diário

Semanal

Mensal

Feira

0,85

0,86

2,38

Açougue

8,55

10,73

9,52

Supermercado

90,60

86,27

88,10

produtor

-

0,86

-

Outros

-

1,29

-

Direto com o

Teste G = 6,406814037

p – valor = 0,777253 (Não significativo)

O resultado da associação entre a renda familiar e a frequência de consumo de
carne de frango revelou que a renda mensal em salários mínimos do consumidor,
interfere em seu perfil de compra (P valor < 0,05), como pode ser observado na Tabela
4. Observou-se que famílias com até dois salários mínimos a frequência de consumo é
diário, já para os grupos com renda de 3 a 5 e 6 a 10 salários mínimos o consumo do
produto é semanal.
Resultados semelhantes foram reportados por Oliveira et al. (2015), onde as
pessoas com até dois salários mínimos consumiam carne de frango semanalmente, tanto
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a carcaça inteira quanto os cortes especializados, já os consumidores com mais de dois
salários mínimos a frequência de consumo é menor e a preferência é por cortes
especializados.

Tabela 4 – Renda familiar versus tipo de consumidor de carne de frango industrial na
cidade de São João del-Rei – MG
Tipo de Consumidor (%)
Renda mensal em salários

Diário

Semanal

Mensal

Até 2

83,04

66,38

78,05

3a5

14,29

26,20

17,07

6 a 10

1,79

6,55

4,88

Acima de 10

0,89

0,87

-

mínimos

Teste G = 13,20628

p – valor = 0,056818 (Significativo)

Na Tabela 5 estão os resultados para a associação do nível de escolaridade com a
frequência de compra, onde apresentou um resultado significativo (P valor < 0,05). Isso
implica que o grau de instrução é um fator que influencia diretamente na periodicidade
de compra de frango, sendo que a maioria dos consumidores com frequência mensal
encontram-se no grupo com escolaridade de nível fundamental com 51%. E os
consumidores com frequências de consumo diária ou semanal encontram-se no grupo
com escolaridade de nível médio.
Discordando destes resultados, Silva et al. (2015) observaram que, no município
de Jataí-GO, quando se correlacionou frequência de compra com formação escolar
verificou-se que quanto menor a escolaridade maior é o consumo da carne de frango.
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Tabela 5 – Nível de escolaridade versus tipo de consumidor de carne de frango
industrial na cidade de São João del-Rei – MG
Tipo de Consumidor (%)
Escolaridade

Diário

Semanal

Mensal

Fundamental Incompleto

21,43

22,27

51,22

Fundamental Completo

9,82

12,66

14,63

Médio Incompleto

4,46

2,62

-

Médio Completo

46,43

37,55

24,39

Superior Incompleto

8,93

7,42

-

Superior Completo

8,93

17,47

9,76

Teste G = 24,50326

p – valor = 0,002256 (Significativo)

Na análise da faixa etária, em relação à frequência que o consumidor obtém a
carne de frango, verificou-se que existe associação estatística entre as variáveis (P valor
<0,05) (Tabela 6), ou seja, a faixa etária dos consumidores influenciou
significativamente na periodicidade de compra da carne de frango. Assim, observou-se
que, no grupo de pessoas com faixa etária de até 30 anos, a frequência de consumo é
diária. Porém, com o aumento da idade, a regularidade de consumo diminui, passando à
semanal na categoria entre 31 e 50 anos, e mensal no grupo de pessoas acima dos 51.
Essas observações são diferentes às encontradas por Soares (2016), que relatou
que, dentre os consumidores de Cuité – PB, os jovens não costumam fazer aquisição de
carne, sendo as pessoas mais maduras, a partir de 30 anos, as que mais adquirem.
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Tabela 6 – Faixa etária versus tipo de consumidor de carne de frango industrial na
cidade de São João del-Rei – MG
Tipo de Consumidor (%)
Faixa etária (anos)

Diário

Semanal

Mensal

Até 30

29,46

22,22

7,50

31 a 50

37,50

47,56

47,50

Acima de 51

33,04

30,22

45,00

Teste G = 11,53273 p – valor = 0,034446 (Significativo)

Os dados de pesquisa revelaram que o estado civil dos consumidores não
influenciou significativamente (P valor > 0,05) na periodicidade de compra de carne de
frango (Tabela 7).

Tabela 7 – Estado Civil versus tipo de consumidor de carne de frango industrial na
cidade de São João del-Rei – MG
Tipo de Consumidor (%)
Estado Civil

Diário

Semanal

Mensal

Solteiro

33,93

29,69

34,15

Casado

56,25

61,14

56,10

Viúvo

3,57

3,49

2,44

Divorciado

6,25

5,68

7,32

Teste G = 3,140871 p – valor = 0,976349 (Não significativo)

No que se refere à associação entre a área de moradia e a frequência de consumo
de carne de frango industrial, o resultado revelou que a localização geográfica do
consumidor não interfere em seu perfil de compra (Tabela 8), isto é, sua associação não
foi significativa (P valor > 0,05). Isso implica que o produto é consumido tanto por
pessoas que moram em áreas urbanas quanto por pessoas que moram em áreas rurais.
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Tabela 8 – Área de moradia versus tipo de consumidor de carne de frango industrial na
cidade de São João del-Rei – MG
Tipo de Consumidor (%)
Área de moradia

Diário

Semanal

Mensal

Urbana

91,07

87,77

87,80

Rural

8,93

12,23

12,20

p – valor = 0,650605 (Não significativo)

Teste G = 0,894652

A associação entre a forma como a carne de frango é disponibilizada ao
consumidor e a frequência de compra apresentou resultado significativo (P valor <
0,05), como mostra a Tabela 9. Verificou-se que a maneira como a carne de frango é
apresentada ao consumidor como produto final influencia diretamente na periodicidade
de sua compra, sendo que a maioria dos consumidores preferem consumir o produto em
pedaços.

Tabela 9 – Formas de consumo da carne de frango versus tipo de consumidor de carne
de frango industrial na cidade de São João del-Rei – MG
Tipo de Consumidor (%)
Formas de consumo

Diário

Semanal

Mensal

Inteiro

13,67

15,55

18,00

Pedaços

80,58

81,93

70,00

Embutido

3,60

0,42

8,00

Empanado

2,16

2,10

4,00

da carne de frango

Teste G = 18,3781

p – valor = 0,036831 (Significativo)

Análogo aos resultados deste trabalho, Nascimento et al. (2018), na pesquisa
sobre aquisição e consumo de cortes de frango, observaram que houve relação direta
entre os cortes preferidos e os consumidos, justificado pelo menor custo da carne de
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frango, que permite ao consumidor escolher o corte que mais lhe agrada,
independentemente do valor de aquisição.
Na tabela 10 observa-se que as características como sabor, preço e valor
nutricional não tem associação significativa (P valor > 0,05) com a frequência de
consumo de carne de frango industrial, de modo que os resultados percentuais
encontram-se bem distribuídos, explicando a negatividade do teste estatístico.

Tabela 10 – Motivo para o Consumo da carne de frango versus tipo de consumidor de
carne de frango industrial na cidade de São João del-Rei – MG
Tipo de Consumidor (%)
Motivo para consumo da

Diário

Semanal

Mensal

Sabor

33,77

42,81

42,22

Preço

33,12

30,10

28,89

Valor Nutricional

31,82

24,75

22,22

Outros

1,30

2,34

6,67

carne de frango

Teste G = 22,00059

p – valor = 0,17571 (Não significativo)

Em relação aos promotores de crescimento, de acordo com a pesquisa, o fato de
o consumidor acreditar ou não na utilização de hormônios na criação de frango
industrial não tem associação significativa (P valor > 0,05) com a frequência de
consumo de carne de frango (Tabela 11).
Resultados semelhantes foram observados no estudo de Reche, De Toni e Milan
(2010), citado por Toni et al. (2015), onde despertou atenção o fato de os consumidores
ressaltarem em primeiro lugar a questão da saudabilidade da carne de frango, ao mesmo
tempo que, contraditoriamente, salientaram a crença em atributos negativos, como a
presença de hormônios, o que revela certa confusão do consumidor em termos da
percepção de imagem do produto.
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Tabela 11 – Uso de hormônios versus tipo de consumidor de carne de frango industrial
na cidade de São João del-Rei – MG
Tipo de Consumidor (%)
Uso de hormônios

Diário

Semanal

Mensal

Sim

84,82

88,21

80,49

Não

15,18

11,79

19,51

Teste G = 1,991279

p – valor = 0,351049 (Não significativo)

4.4 ANÁLISE DISCRIMINANTE DOS CONSUMIDORES DA CARNE DE
FRANGO INDUSTRIAL

Ao analisar o perfil socioeconômico dos consumidores e não consumidores de
carne de frango industrial observou-se que 75,0% do total de participantes da pesquisa
foram classificados corretamente, sendo que o mínimo aceitável é de 60,0%. Com esse
resultado pode-se afirmar que 75,0% dos entrevistados estão classificados corretamente
de acordo com as características reunidas para as pessoas que consomem e não
consomem o produto (Tabela 12).

Tabela 12 – Análise discriminante entre grupos de consumidores versus não
consumidores da carne de frango industrial na cidade de São João del-Rei – MG
Consome
Frango

Previsão de Compra

Total

Sim

%

Não

%

Entrevistados

%

Sim

225

58,8

157

41,2

382

100

Não

6

36,8

10

63,2

16

100

Industrial

75,0% das classificações corretas

Os dados mostraram que do total de 382 entrevistados que verdadeiramente
compram o frango industrial, 225 apresentam perfil de consumidor deste tipo de
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alimento, entretanto do total de 16 pessoas que afirmam não comprar frango industrial,
10 tem perfil de não consumidor deste alimento. Com isso, verifica-se que dentre os
entrevistados, 6 reúnem características de consumidores, apesar de não consumirem o
produto.
Com os resultados da análise estatística realizada é possível afirmar que 75,0%
dos consumidores e não consumidores apresentam características discriminantes, sendo
que 58,8% das pessoas que responderam que consomem carne de frango industrial
possuem aspectos de quem realmente compra o produto, enquanto 41,2% das pessoas
que responderam que consomem, reúnem particulares dos não consumidores. No que
diz respeito às pessoas que não consomem, 63,2% possuem características de quem
realmente não consome o produto, enquanto 36,8% apesar de responderem que não são
consumidores reúnem traços similares as do grupo de consumidores do produto.
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5. CONCLUSÃO

A carne de frango industrial é um produto comprado semanalmente pela maioria
da população da cidade de São João del-Rei, demonstrando preferência pelos cortes de
frango comparados ao frango inteiro. O quesito sabor é o principal atrativo para
consumo da carne, constatando que os consumidores apresentam maior preocupação
com o paladar e não com questões financeiras. A maioria das pessoas entrevistadas
afirma, com convicção, que utiliza-se hormônios na criação dos frangos.
Existe um percentual considerável de pessoas (36,8%) que revelaram não
consumir o produto, porém apresentam características de consumidores em potencial, o
que demonstra que o mercado de carne de frango industrial pode alcançar patamares
ainda maiores, se acompanhado de campanhas de conscientização quanto às questões de
segurança alimentar e qualidade da carne.
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