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 RESUMO 

 

Atributos de sinal trazem sugestões para demais atributos enquanto os atributos independentes 

não. Este trabalho teve como objetivo identificar o impacto marginal de introduzir um atributo 

de sinal de uma carne produzida a pasto na disposição a pagar (WTP) dos consumidores pelos 

demais atributos independentes. As hipóteses do estudo são que a WTP pelo atributo “Bem-

estar animal Garantido” é maior do que os demais atributos em um mesmo bife, a WTP do 

atributo de sinal diminui quando atributos independentes são adicionados e a WTP pelo atributo 

maciez é maior do que pelo atributo de sinal. A pesquisa está dividida em três etapas. A 

primeira, qualitativa, consistiu na investigação dos valores que os consumidores possuem em 

relação à produção de carne bovina. Para tanto, foram realizadas 52 entrevistas com 

consumidores brasileiros e estadunidenses e foi utilizado o laddering. A segunda etapa, também 

qualitativa e de caráter exploratório, contemplou entrevistas em profundidade com dois 

especialistas de carne. Na terceira etapa, quantitativa, foram realizados seis experimentos, 

presenciais e online, com 267 consumidores de carne bovina. Como resultados, o principal valor 

encontrado para os brasileiros foi de segurança, enquanto para os estadunidenses foi o auto 

direcionamento. Para os especialista, a carne bovina produzida a pasto poderia ser um 

diferencial para nichos de mercado. Para os consumidores, a disposição a pagar por bem-estar 

animal foi a mais importante nos experimentos de escolha onde esta informação estava presente. 

Conforme atributos foram apresentados, a WTP pelos atributos mais importantes diminui. E os 

consumidores estão dispostos a pagar mais por maciez do que por bem-estar animal. As três 

hipóteses foram validadas. Oportunidades de novas pesquisas e implicações teóricas e gerencias 

são apresentadas. 

 

Palavras-chave: Atributos; Carne Bovina; Consumidor; Experimento; Marketing 

Internacional. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Cue attributes bring suggestions for other attributes as the independent attributes not. This study 

aimed to identify the marginal impact of introducing a cue attribute of a grass fed-beef in the 

willingness to pay (WTP) of consumers by other independent attributes. The hypotheses of the 

study are that the WTP for the attribute "Animal welfare Guaranteed" is greater than for the 

other attributes in the same steak, the WTP of the cue attribute decreases as independent 

attributes are added and the WTP for the attribute tenderness is greater than for the cue attribute. 

The research is divided into three stages. The first, qualitative, was the investigation of the 

values that consumers have about the beef production. Therefore, there were conducted 52 

interviews with Brazilian and American consumers and was used the laddering. The second 

stage, also qualitative and exploratory, included interviews with two beef experts. In the third 

stage, quantitative, six experiments were performed in person and online with 267 consumers 

of beef. As a result, the main value found for the Brazilians was security, while for the 

Americans was the self-direction. For the experts, the grass-fed beef could be an advantage for 

niche markets. For consumers, the WTP for animal welfare was the most important in the 

experiments of choice where this information was presented. As attributes were introduced, the 

WTP for the most important attributes decreased. Moreover, consumers are willing to pay more 

for tenderness than for animal welfare. The three hypotheses were validated. New opportunities 

for research and theoretical and managerial implications are presented. 

 

Keywords: Attributes; Beef; Consumer; Experiment; International Marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um único produto possui diversos atributos. Um produto apresenta atributos 

nutricionais, mas também estéticos e refeições apresentarão estes atributos em diferentes 

proporções relativas. E não é um produto em si que produz utilidade para o consumidor, mas 

as características que este bem possui. Estas características geralmente são mais de uma e 

muitas serão compartilhadas por mais de um bem (LANCASTER, 1966). 

Ao considerar múltiplas características é possível incorporar muitas qualidades 

intrínsecas de bens individuais.  (LANCASTER, 1966). Porém, Glitish (2000) argumenta que, 

no caso da carne bovina, não só as características intrínsecas dos produtos, como também as 

características extrínsecas, tais como a origem ou a aspectos ambientais, tendem a tornar-se 

cada vez mais importantes. Para Becker (2000), os consumidores podem sentir incertezas sobre 

os sinais intrínsecos de qualidade e utilizar na compra apenas os disponíveis quando compra 

por questão de qualidade. 

Os atributos intrínsecos são relacionados às características físicas dos produtos e às 

especificações técnicas, estas que também contemplam as características fisiológicas 

(BRUNSØ; FJORD; GRUNERT, 2002). Becker (2000) considera que estes sinais são 

sensoriais e o principal meio de informação do consumidor sobre os atributos de qualidade. Os 

sinais extrínsecos são outras características como a marca, preço, embalagem (BRUNSØ; 

FJORD; GRUNERT, 2002).  

Os consumidores avaliam o produto com base nos sinais ou sugestões disponíveis no 

momento da compra e que eles acreditam refletir a qualidade do produto (SAEED; GRUNERT; 

THERKILDSEN, 2013). Gao (2007) coloca que há dois tipos de relações existentes entre 

atributos de qualidade. O primeiro tipo é quando um atributo é uma sugestão para outros 

atributos, ou mesmo para a qualidade total, como, por exemplo, selos de país de origem ou 

produto orgânico, que trazem sugestões de qualidade e percepções de segurança. Já no segundo, 

o atributo, como “maciez”, não serve necessariamente de sugestão para demais atributos. 

Com base nestes dois tipos de relações, os atributos podem ser classificados em: 

atributos independentes e de sinais ou sugestões. Os atributos independentes correspondem ao 

segundo tipo, ou seja, não trazem, necessariamente, sugestões para demais atributos como 

acontece com os atributos de sinal, classificados como primeiro tipo (GAO, 2007). 

Os consumidores constroem inferências a partir da informação disponível (CALFEE; 

MARYLAND, 1988). E eles podem ser cautelosos em relação a um produto que não 

disponibiliza informação suficiente (JOHNSON; LEVIN, 1985).  
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Por outro lado, o excesso de informações chega a ser considerado como “a tirania da 

escolha” (SOBAL; BISOGNI, 2009, p.37). O processamento da informação e a tomada de 

decisão dos consumidores são seletivos, pois estes utilizam estratégias durante este 

processamento de forma a limitar a quantidade de informações que permitam ser utilizadas em 

sua tomada de decisão. Assim, não adianta sobrecarregar os consumidores de informações, pois 

eles “tendem a examinar apenas pequenas proporções da marca e das informações de atributos 

disponíveis” (JACOBY, 1984, p.435). Desta forma, nem sempre a qualidade oferecida pelas 

empresas é percebida pelos consumidores (AKERLOF, 1970).  

 Em um modelo simples de escolha por produtos, o consumidor avalia um produto por 

meio de dos atributos visíveis (HUBER; MCCAN, 1982). Mas é apenas após a compra, ou seja, 

ao consumi-lo, que ele irá determinar a qualidade experimentada (BRUNSØ; FJORD; 

GRUNERT, 2002).  

No momento da decisão da compra são os sinais disponíveis que baseiam as 

expectativas de qualidade para o consumidor e o fazem tentar avaliá-la, como, por exemplo, ele 

utilizar a cor da carne para pressupor a maciez. (BRUNSØ; FJORD; GRUNERT, 2002). Sinais 

são peças de informação que o consumidor utiliza para formar suas expectativas de qualidade 

(STEENKAMP, 1990). Porém, não são todos os sinais os quais o consumidor fica exposto que 

influenciam a qualidade esperada, mas apenas os percebidos. E é a situação de compra que afeta 

a perceptibilidade dos sinais pelo consumidor, como a quantidade e qualidade de informação 

disponível na loja, a pressão de tempo que possui para a compra e se esta foi planejada ou 

espontânea (BRUNSØ; FJORD; GRUNERT, 2002). 

Há estudos de atributos não conhecidos no momento da compra na literatura de 

conjoint analysis. No entanto, “a maioria deles investigaram os efeitos dos perfis parciais 

existiam” (GAO; SCHROEDER, 2009, p. 795). Ou seja, casos em que um atributo não foi 

eliminado de todas as opções e apenas o seu nível não estava presente alguns perfis. Desta 

forma, os consumidores poderiam supor qual era o atributo desconhecido ao identificar o padrão 

da pesquisa ou por meio de sinais (GAO; SCHROEDER, 2009). Por exemplo, se bem-estar 

animal fosse o atributo desconhecido, este estaria nos perfis utilizados e apenas seu nível, que 

é presente ou não, estaria ausente, e os consumidores poderiam inferir que este era o atributo 

considerando um de atributo de sinal, como o preço. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

As profundas mudanças tecnológicas, socioculturais e demográficas alteram 

constantemente o comportamento do consumidor (FIGUEIREDO; CSILLAG, 2010). As 

decisões de escolha por alimentos são dinâmicas, porque podem mudar com as experiências 

dos indivíduos ao longo do tempo (SOBAL; BISOGNI, 2009). Como resposta a estas 

mudanças, as organizações têm buscado compreender as preferências, hábitos e atitudes dos 

indivíduos. (FIGUEIREDO; CSILLAG, 2010). O questionamento de “como as pessoas tomam 

decisões é fundamental para a ciência social e comportamental que foi confrontado por 

pensadores de praticamente todas as disciplinas e campos que examinam ações humanas” 

(SOBAL; BISOGNI, 2009, p. 38). 

As escolhas que as pessoas fazem em relação aos alimentos influenciam os sistemas 

de produção (FURST et al, 1996). Em um mercado de alta volatilidade e com diferentes 

tendências das preferências dos consumidores, a “exploração da percepção dos consumidores 

de novos produtos diferenciados para cada processo é fundamental” (EVANS et al, 2011, p. 

247). 

A competitividade em mercados de alimentos mais desenvolvidos é relacionada à 

capacidade de desenvolver novos produtos diferenciados, que explorem as diversas 

preferências e conquistem a fidelidade dos consumidores, ao invés da competição baseada 

apenas em preço e custo, comum nos mercados de commodities. Esse movimento de agregar 

valor na venda commodities pode ser explicado tanto pela maior competitividade do setor, como 

pelo aumento de renda da população (GRUNERT; BREDAHL; BRUNSØ, 2004). 

Por outro lado, com o crescimento da renda e com a diminuição da parcela gasta com 

alimentação, os consumidores esgotaram sua necessidade básica por alimento e passaram a 

considerar fatores adicionais como importantes (BECKER, 2000). Raimundo (2013) acrescenta 

que esse aumento tem sido um dos responsáveis pelo aumento da exigência do consumidor, que 

passa a buscar produtos mais sofisticados e que atendam às suas necessidades e expectativas.  

Neste contexto, os consumidores têm buscado mais informações sobre a qualidade dos 

alimentos, reflexo da crescente preocupação com o impacto ambiental, leis trabalhistas, 

segurança, saúde e nutrição e (GAO, 2007; RAIMUNDO, 2013). Desta forma, os consumidores 

acabam por incentivar medidas regulatórias dos governos, que passam a interferir no controle 

da qualidade dos produtos alimentícios destinados, estipulando regras para a produção e 

comercialização destes produtos para que satisfaçam as necessidades dos consumidores e 

reforcem a posição econômica da indústria alimentícia (FIGUEIREDO; CSILLAG, 2010).  
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A qualidade do alimento é identificada como um determinante da competitividade 

nacional e é importante tanto para produtores como para consumidores (STEEMKAMP, 1990). 

Em questões de qualidade, a carne bovina produzida a pasto tem benefícios tanto para a saúde 

humana, como para o meio-ambiente e bem-estar animal (EVANS, 2007).  

Assim, tem crescido a demanda por carne de boi e leite de vaca produzidos a pasto. Os 

motivos para este aumento são: a percepção de benefícios relacionados à saúde; a preocupação 

de onde e como o gado foi produzido; a intenção de apoiar os pequenos e médios produtores; e 

a concepção de que animais criados a pasto tem um papel importante na preservação do solo e 

da água (PIROG, 2004).  

Para Pirog (2004), os benefícios de saúde percebidos são: a carne e o leite produzidos 

por animais crescidos no pasto possuem menos gordura e colesterol e mais ácidos de Omega-3 

e ácido linoleico conjugado (gordura polisaturada auxilia na prevenção do câncer), que do que 

os produzidos em confinamento. Estes ácidos são conhecidos por reduzir o risco de ataques 

cardíacos. O apoio aos pequenos e médios produtores consiste no auxílio às famílias produtoras; 

a preocupação de onde e como os animais foram criados se refere ao conhecimento de se o 

animal foi alimentado por ração ou recebeu antibióticos e se ele foi criado considerando o bem-

estar animal. Por fim, a concepção ambiental considera que a criação de ruminantes auxilia na 

preservação do solo e da água das propriedades.  

O Brasil é o maior produtor, consumidor e o segundo maior exportador de carne bovina 

do mundo (USDA, 2015). maior parte da produção brasileira de carne bovina é produzida a 

pasto, com um rebanho próximo de 209 milhões de cabeças e com cerca de 20% de todo o 

território brasileiro ocupado por pastagens, enquanto apenas 3% de todo o rebanho são 

estimados que sejam terminados em sistema intensivo (ABIEC, 2015).  

Dado os benefícios da carne bovina produzida a pasto, considera-se uma alternativa 

desejável tanto para os produtores que desejam agregar valor ao produto, aumentando sua 

lucratividade, como para os consumidores e mercados externos mais exigentes, que o produto 

seja diferenciado no varejo, expondo os atributos que possuam maior preferência pelos 

consumidores. 

Observando a relevância deste contexto em que o consumidor passa a exigir mais por 

produtos que consideram as boas práticas ambientais e, ao mesmo tempo, os proporcione 

segurança, alterando sua tomada de decisão, o problema de pesquisa busca responder se: ao 

introduzir o bem-estar animal, um atributo de sinal, a preferência dos consumidores pelos 

demais atributos, que são independentes, se altera? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do estudo foi identificar o impacto marginal de introduzir um atributo 

de sinal de uma carne produzida a pasto na disposição a pagar (WTP) dos consumidores pelos 

demais atributos independentes. Os objetivos específicos foram: 

1. Investigar os valores dos consumidores em relação à produção animal; 

2. Identificar a percepção de especialistas em como a carne bovina produzida a pasto 

poderia ser um diferencial; 

3. Verificar se, com informações adicionais, a disposição a pagar do consumidor pelo 

atributo de sinal se altera. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O número de estudos realizados confirma a importância de identificar como os 

atributos dos produtos levam à decisão de compra dos consumidores (EVANS, 2007; HUBER; 

MCCAN, 1982).  Porém, os estudiosos não chegaram a um consenso de quais são os atributos 

mais relevantes. Além disso, para Sobal e Bisogni (2009, p.37) as “decisões de escolha por 

alimentos não tem sido bem examinadas pela diversidade de perspectivas utilizadas para estudar 

a tomada de decisão”. A contribuição do estudo será a sua proposta inovadora de decisão para 

os consumidores baseada em questões ambientais e de segurança. Os estudos de 

comportamento do consumidor contemplam a relação de aspectos econômicos, psicológicos e 

de marketing separadamente, embora todos estejam envolvidos na decisão dos consumidores. 

É importante salientar também que a pesquisa foi realizada com clientes de um local recém 

desenvolvido no varejo brasileiro. 

Para o produtor, processadores e varejistas de carne realizarem a produção e 

comercialização de carne de forma eficaz e para diferenciar seus produtos, eles precisam obter 

informações sobre como comercializar produtos de carne embalados de forma a atender as 

preferências dos consumidores (PARCELL; SCHROEDER, 2007). Porém, os varejistas 

enfrentam um dilema: se os produtores estão dispostos a produzir uma carne de qualidade 

superior e o consumidor está interessado nos atributos de qualidade, como esta mensagem pode 

ser assimilada pelos consumidores se eles podem não reconhecer ou até mesmo recusar o que 

é qualidade superior (GRUNERT, 1997).  

Para Grunert (1997) este dilema pode ser solucionado por meio do varejo 

especializado, pois o consumidor tende a confiar no especialista da loja. Assim, as boutiques 
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de carnes se desenvolvem como uma forma de se aproximar mais dos consumidores, 

compreender suas preferências e, ao mesmo tempo, poder proporcionar a eles informações 

sobre qualidade e segurança que ele não possuía ou que não tinha assimilado em outros tipos 

de varejos.  

No Brasil, diferente de outros países como Austrália e Estados Unidos, há poucas 

iniciativas que indicam, informam ou certificam, na embalagem de carne bovina, que esta foi 

produzida a pasto.  E, embora no Brasil a maior parte da carne bovina produzida seja oriunda 

de gado criado a pasto, a imagem central que o consumidor tem da produção é o confinamento 

(CHINI, 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Conforme “a carne bovina produzida a pasto tem ganhado atenção, mais estudos 

devem ser conduzidos para desenvolver um plano de marketing limpo e focado” (LIN, 2003, 

p.5), Além da originalidade do tema, o trabalho poderá contribuir para que os agentes 

envolvidos no setor possam trabalhar em estratégias de marketing mais eficientes, baseadas nas 

exigências dos consumidores em relação aos atributos estudados. Segundo Spers (2010), os 

agentes da cadeia possuem dificuldade de escolher as estratégias que melhor atendam às 

demandas dos consumidores, já que são eles que ditam majoritariamente as mudanças do 

sistema agroalimentar. 

Para os produtores que adotam o modo de produção a pasto, poderão averiguar se sua 

prática é aceita pelos consumidores e, em caso positivo, utilizar o certificado como forma de 

comunicar e prática. Para os gestores de casas de carnes, o estudo será utilizado para identificar 

como um atributo não conhecido pode influenciar nos restantes, podendo, assim, informá-los 

para os consumidores. Para o setor público, a importância do trabalho se refletirá na preferência 

dos consumidores em relação à carne produzida e alimentada a pasto, o que necessita de 

incentivos governamentais. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho está divido em cinco seções, além da introdução. O capítulo dois 

traz a revisão de literatura. Primeiramente, traz uma revisão de dois modelos conceituais de 

escolha de alimentos, depois aborda os valores que os consumidores possuem e influenciam 

suas decisões de compra, depois traz uma classificação dos tipos de atributos que eles avaliam 

no momento da compra: de busca, experiência, crença, verticalmente e horizontalmente 

diferenciados, de sinal e independentes.   
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O terceiro capítulo contempla a metodologia, na qual são descritos os procedimentos 

metodológicos, as entrevistas exploratórias com os especialistas, o modelo teórico da pesquisa 

quantitativa, desenho dos experimentos, dos questionários e definição da amostra. 

O capítulo quatro traz os resultados das três etapas em que foram divididas o estudo. 

A primeira, traz a análise do laddering aplicado com os consumidores brasileiros e 

estadunidenses, das duas entrevistas realizadas com os especialistas na etapa dois e seis 

experimentos realizados na última etapa. Por fim, as considerações finais contemplam as 

conclusões do estudo, as contribuições acadêmicas e implicações gerenciais, além das 

limitações e propostas para novas pesquisas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Esse capítulo traz a revisão necessária para embasar o estudo. Nele contém o 

referencial de modelos conceituais de escolha de alimentos, classificação de atributos, 

disposição do consumidor a pagar e hipóteses do estudo.  

 

2.1 MODELOS CONCEITUAIS DE ESCOLHA DE ALIMENTOS 

  

Os modelos de decisão são construídos por meio da relação da avaliação dos atributos 

com a preferência do consumidor. Em um modelo simples de escolha por produtos, o 

consumidor avalia um produto a partir dos atributos visíveis, processa a informação e forma a 

preferência ou realiza a escolha (HUBER; MCCANN, 1982). 

Furst et al (1996) criou um modelo de escolha por alimentos que incluía todo um 

processo presente no sistema alimentar dos indivíduos considerando desde fatores monetários, 

culturais e sensoriais. Sobal e Bisogni (2009), junto com sua equipe de um grupo de pesquisa 

da Cornell University atualizou o modelo de Furst et al (1996) e, por meio de perspectivas 

construtivistas, introduziu o fator comportamento alimentar. O modelo, representado na Figura 

2, considera três principais aspectos no processo de escolha que juntos produzem diversos tipos 

e sequências de comportamentos: percurso de vida, influências e sistema pessoal. 

O percurso de vida incluí as trajetórias, transições, pontos de mudanças, tempo e 

contexto que os indivíduos apresentam em suas decisões de compra por alimentos. As 

trajetórias na escolha de alimentos são construídas durante a vida das pessoas e são modificadas 

conforme sua experiência. Quando estas mudanças na trajetória ocorrem devido a eventos 

importantes na vida da pessoa, são consideradas “transições”. Os “pontos de mudança” ocorrem 

quando as transições levam a mudanças drásticas na escolha por alimentos desta pessoa. Estas 

transições e pontos de mudanças ocorrem em determinado “tempo” e “contexto” que incluí 

macro níveis, como condições sociais e culturais, e micro níveis, como a família, os amigos e 

a comunidade em que está inserido (SOBAL; BISOGNI, 2009). 
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Figura 1. Modelo conceitual de escolha e alimentos. 

Fonte: Sobal e Bisgogni (2009). 

 

As influências que dão continuidade no processo de escolhas são, desde o modelo de 

Furst et al (1996) agrupadas nas seguintes categorias: ideais culturais, fatores pessoais, recursos, 

fatores sociais e contexto presente. Os primeiros são oriundos de fatores simbólicos e culturais 

e incluem as expectativas, regras e crenças que um grupo de pessoas compartilham e que são 

utilizados como padrões para que os indivíduos avaliem e julguem sua escolha por alimentos. 

Os “fatores pessoais” são atributos dos indivíduos que influenciam seu comportamento e 

decisão de escolha por alimentos, como seu estilo de alimentação, gostos e emoções e incluem 

ainda os fatores fisiológicos, psicológicos e sociais (FURST et al, 1996; SOBAL; BISOGNI, 

2009). 

Ao fazer a escolha por alimentos, os indivíduos consideram, como influências, 

“recursos” como capital financeiro (renda), humano (conhecimento), social (relacionamentos) 

e cultural (valores). Os “fatores sociais” consistem na rede de relacionamentos que influenciam 

na decisão por alimentos, enquanto o “contexto presente” tem um sentido mais amplo deste tipo 

de influência, pois considera os ambientes sociais e físicos (SOBAL; BISOGNI, 2009). 

As influências dão continuidade aos “sistemas pessoais”, que são desenvolvidos pelos 

indivíduos por processos cognitivos e incluem o desenvolvimento dos valores que serão 
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considerados na escolha por alimentos, além de sentimentos e significados particulares. Além 

do desenvolvimento de valores, considera a classificação de alimentos e situações, 

desenvolvimento de estratégias, scripts e rotinas presentes na decisão (SOBAL; BISOGNI, 

2009). 

Todo este processo leva ao comportamento alimentar, no qual os indivíduos adquirem, 

preparam, servem, armazenam, jogam fora e limpam o alimento. Este modelo considera 

primordialmente o processo de decisão até a compra. É preciso entender também como os 

atributos presentes no momento e após (consumo) a compra são utilizados formam a percepção 

da qualidade dos alimentos e altera preferência dos consumidores (SOBAL; BISOGNI, 2009). 

Se o modelo proposto por Furst et al (1996) e aprimorado por Sobal e Bisogni (2009) 

propõe que a escolha por alimentos é resultado do processo presente no sistema alimentar dos 

indivíduos, o modelo de Grunert et al (1995) de qualidade total dos alimentos, representado na 

Figura 3, distingue as avaliações que são realizadas antes da compra, mas também depois, 

porque considera que o consumidor tem expectativas em relação à qualidade do produto no 

momento da compra, mas é após a compra, ou seja, ao consumi-lo, que irá determinar a 

qualidade experimentada (BRUNSØ; FJORD; GRUNERT, 2002).  

 

Figura 2. Modelo de qualidade total dos alimentos. 

Fonte: Grunert, Bredahl e Brunso (2004). 

Este modelo integra os multi-atributos e a abordagem hierárquica à percepção de 

qualidade (BRUNSØ; FJORD; GRUNERT, 2002). Nele, a qualidade percebida em geral é 
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composta pela pesquisa, experiência, qualidade e credibilidade (BERNUÉS, OLAIZOLA, 

CORCORAN, 2003). 

No momento anterior à compra, o consumidor utiliza os sinais disponíveis para basear 

sua expectativa de qualidade e realiza uma avaliação do produto (BRUNSØ; FJORD; 

GRUNERT, 2002). Após a compra, quando o consumidor consome o produto, ele terá uma 

experiência de qualidade, que pode ser diferente da qualidade esperada. A qualidade de 

experiência é influenciada por fatores como o alimento propriamente dito, o que inclui seus 

atributos sensoriais, bem como a forma como o mesmo foi preparado, fatores situacionais (hora 

do dia e o tipo de refeição), o humor do consumidor e experiências passadas. Os atributos de 

experiência incluem: sabor, cheiro, toque e certas características de segurança. A relação entre 

a qualidade esperada e de experiência são determinantes da satisfação do consumidor e da 

possibilidade de ele realizar a mesma compra novamente (GRUNERT; BREDAHL; BRUNSO, 

2004). 

Os dois modelos apresentados podem ser considerados complementares, como pode 

ser observado na Figura 4.  

 

Figura 3. Combinação dos modelos de Furst et al (1996) e Grunert, Bredahl e Brunso (2004). 

Fonte: Autora, com base em Furst et al (1996) e Grunert, Bredahl e Brunso (2004). 

 

 O de Furst et al (1996) considera os fatores que afetam a decisão de compra sob a 

ótica do indivíduo, que leva ao momento antes da compra, no qual ele adquire o alimento com 
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base nas avaliações propostas pelo modelo de Grunert et al (1995), e ao momento pós-compra, 

no qual ele prepare, serve e come, o que forma a qualidade de experiência. Por fim, ele armazena 

ou joga fora e limpa. Estes terminam por formar o comportamento alimentar. 

 O comportamento dos consumidores é influenciado pelo seu comportamento alimentar, 

sua percepção e avaliação de qualidade. Sob a ótica do indivíduo de Furst et al (1996), o 

presente estudo considerou a abordagem de valores e, para a avaliação de qualidade, utilizou o 

valor (WTP) que os consumidores atribuem aos atributos da carne bovina produzida a pasto no 

momento antes da compra. 

 

2.2 VALORES E O CONSUMIDOR  

 

Lancaster (1966) considera que as reações do consumidor a novos produtos e às 

variações de qualidade estão entre os aspectos relacionados ao comportamento do consumidor 

mais importantes de uma economia. Com o aumento da preocupação com sustentabilidade, 

aspecto nutricional e questões relacionadas à saúde, os padrões e consumo estão mudando 

rapidamente (HOPPE et al, 2012). Para Hope et al (2012, p.176), “o comportamento do 

consumidor de alimentos está diretamente ligado a sua cultura, a sua família, ao seu ambiente 

e também à sua realidade econômica”. 

Quando se trata de compreensão da cultura, o estudo de valores é essencial (PATO-

OLIVEIRA; TAMAYO, 2002). Para Schwartz (1992, p. 4), valores “(1) são conceitos ou 

crenças; (2) pertencem a estados finais desejáveis ou comportamentos; (3) transcendem 

situações específicas; (4) guiam a seleção ou desenvolvimento de comportamentos e eventos; 

(5) são ordenados por relativa importância”.  

Schwartz (1992) classificou os valores em dez tipos: poder, realização, hedonismo, 

estimulação, conformidade, auto direcionamento, universalismo, benevolência, tradição e 

segurança. O Quadro 1 relaciona os tipos com os principais valores relacionados aos mesmos. 
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Tipos e Valores 

Auto direcionamento Segurança 

 Liberdade  Segurança nacional 

 Criatividade  Reciprocidade de favores 

 Independente  Segurança familiar 

 Escolher os próprios objetivos  Senso de pertencimento 

 Curiosidade  Ordem Social 

 Auto respeito  Saúde 

Estimulação  Limpeza 

 Uma vida excitante Tradição 

 Uma vida com variedades  Respeito pelas tradições 

 Ousadia  Devoção 

Hedonismo  Aceitação pelo papel na vida 

 Prazer  Humildade 

 Aproveitar a vida  Moderação 

Realização Benevolência 

 Ambicioso  Prestativo 

 Influente  Responsável 

 Capaz  Clemente 

 Bem-sucedido  Honesto 

 Inteligente  Leal 

 Autoestima  Maduro no amor 

Poder    Amigo verdadeiro 

 Poder social Universalismo 

 Riqueza  Igualdade 

 Autoridade  Apreciador da natureza 

 Preservação da imagem pública  Sabedoria 

 Reconhecimento social  Justiça social 

    Tolerante 

    Protetor do meio ambiente 

      Um mundo de paz 

Quadro 1. Classificação de Valores segundo Schwartz. 

Fonte: Adaptado de Schwartz (1992). 

Os valores são importantes para avaliar produtos e seus respectivos atributos. Para 

Lancaster (1966), um produto é composto por um conjunto de diversos atributos e são estes, e 

não o produto em si, que produzem utilidade para o consumidor. Os diferentes tipos de atributos 

são descritos na próxima seção. 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS ATRIBUTOS 

 

Os atributos, ou sinais são peças de informação que o consumidor utiliza para formar 

suas expectativas de qualidade. Alguns criam no consumidor um forte senso de preferência que 

afeta suas intenções de compra.  (STEENKAMP, 1990).   

Os atributos de qualidade de um alimento podem ser classificados como de atributos 

de busca, experiência e crença, pois a partir deles que é obtida a satisfação da compra e 

consumo. Os de busca podem ser observados antes da compra, como como a cor, marca, rótulo, 

local de compra, preço e até mesmo o país de origem, importantes para a seleção de qualidade 
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pelos consumidores. Os atributos de experiência só podem ser observados após a compra, como 

como a cor, textura, cheiro, sabor e suculência, que são importantes indicadores para a 

percepção organoléptica de qualidade pelos consumidores de experiência, como o sabor, 

maciez e suculência, após a compra. E, por fim, os de crença são atributos de qualidade que o 

consumidor se preocupa, mas que não estão disponíveis nem antes nem depois da compra ou 

consumo, como a consciência ambiental, bem-estar animal, hormônios, antibióticos, 

fertilizantes, defensivos, gordura e colesterol, alimentação dos animais, se é orgânico, fresco, 

onde é produzido. Como o consumidor não tem acesso a essas informações no momento de 

compra ou consumo, ele tem que confiar em outras fontes, como a mídia e amigos. (NELSON, 

1970; BECKER, 2000). 

Os atributos também podem ser classificados como intrínsecos ou extrínsecos. Os 

primeiros são facilmente percebidos pelos consumidores pois são relacionados às 

características físicas dos produtos. Os extrínsecos são relacionados aos esforços 

organizacionais para agregar e aumentar a percepção de valor ao consumidor, como a marca, 

etiquetas de preço, rótulos, selos e embalagem (BRUNSØ; FJORD; GRUNERT, 2002; 

FIGUEIREDO; CSILLAG, 2010).  

Os atributos intrínsecos são relacionados às características técnicas dos produtos, 

sendo que não podem ser alterados sem que mude as características físicas dos produtos em si, 

como o sabor, a cor, a textura e o grau de doçura (BRUNSØ; FJORD; GRUNERT, 2002; 

ZEITHAML, 1988; STEENKAMP; WIERENGA; MEULENBERG, 1986). Os atributos 

extrínsecos, por definição, são aqueles presentes do lado externo do produto, como a marca, 

preço, embalagem, nível de publicidade e até mesmo a imagem da loja onde o produto é vendido 

(BRUNSØ; FJORD; GRUNERT, 2002; ZEITHAML, 1988; STEENKAMP; WIERENGA; 

MEULENBERG, 1986). 

Os atributos intrínsecos são majoritariamente determinados pelo processo de 

produção, enquanto os extrínsecos pela estratégia de marketing (STEENKAMP; WIERENGA; 

MEULENBERG, 1986). Porém, Zeithaml (1988) considera que, em alguns casos, há uma 

dificuldade em classificar os atributos em extrínsecos e intrínsecos. A embalagem, por exemplo, 

pode ser considerada extrínseca por estar fora do produto, ou intrínseca por fazer parte da 

composição técnica do produto (STEENKAMP; WIERENGA; MEULENBERG, 1986). 

Porém, a qualidade esperada é influenciada apenas pelos atributos percebidos pelos 

consumidores, que pode ocorrer por meio de elementos incorporados ao produto, tais como 
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etiquetas, rótulos, embalagens, selos, balcões, entre outros (BRUNSØ; FJORD; GRUNERT, 

2002; FIGUEIREDO; CSILLAG, 2010). 

Bredahl (2003) argumenta que preço e marca são os sinais extrínsecos mais estudados, 

mas ressalta que os resultados têm mostrado que os sinais de preço são mais utilizados no caso 

de carne sem marca. Outros estudos sugerem que os atributos intrínsecos sabor e maciez podem 

ser os mais importantes na escolha (LUSK; FOX, 2000; FELDKAMP; SCHROEDER; LUSK, 

2003; GOSS; HOLCOMB; WARD, 2002).  

Atributos de saúde e segurança também têm ganhado importância nas decisões de 

compra dos consumidores (MCCLUSKEY, LOUREIRO 2005), assim como a origem da carne. 

Em estudos sobre a disposição dos consumidores americanos a pagar pela carne com garantia 

de origem, Umberger et al. (2003) averiguaram que, em média, eles pagariam 19% a mais por 

um bife com “EUA Garantido” no rótulo e, no caso de Loureiro e Umberger (2003), os 

consumidores se mostram dispostos a pagar, em média, de 38% a 58% a mais por produtos 

rotulados como “Bife Certificado dos EUA” e “Hamburguer Certificado dos EUA”. 

Evans (2007) destaca que até mesmo os atributos de processos, que são aqueles 

relacionados ao processo de produção e até que o produto chegue ao mercado (EVANS et. al., 

2011), estão ganhando maior reconhecimento. E o autor argumenta que a mudança nestes 

atributos de produção pode impactar em todos os outros atributos, como o sabor, aparência e 

aspectos nutricionais. 

Os rótulos surgem, assim, como uma forma de transformar atributos de processos, 

oriundos de produtos que envolvem técnicas de produção de valor agregado, em atributos 

observáveis. O rótulo assume que há um segmento da sociedade preocupada com a forma como 

o produto é produzido e cria, assim, um mercado potencial premium diferente do de 

commodities (EVANS, 2007). 

Estudos de Umberger et al. (2003) e Loureiro e Umberger (2003) mostraram que os 

consumidores também estavam dispostos a pagar mais pela carne que possui rótulo, pois 

acreditavam que este significa maior segurança e qualidade da carne, o que levou o autor a 

sugerir que, além da origem, os rótulos tenham atributos de segurança e qualidade.  

Porém, os estudos têm assumido que os atributos são independentes daqueles que não 

são fornecidos na survey ou experimento. Em pesquisas de disposição a pagar, apenas uma 

informação limitada de atributos pode ser fornecida ao respondente (GAO; SCHROEDER, 

2009). Para Johnson e Levin (1985), é comum encontrar situações em que a informação sobre 

um atributo importante não está disponível. Os autores sugerem como exemplo um cenário e 
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que o consumidor deseja comprar um aparelho de alto valor e lhe é apresentado informações 

sobre preço e garantia para algumas marcas e apenas preço para outras. Neste caso, não é 

possível assumir que este consumidor, que é consciente que uma marca é relativamente cara, 

não está preocupado com a garantia, visto que esta informação está ausente.  

O estudo de Gao e Schroeder (2009) investigou se o efeito de adicionar um atributo 

adicional de informação nas decisões de compra dos consumidores alterava sua disposição a 

pagar por atributos alimentares. Como resultados, ao adicionar progressivamente outro atributo 

de informação, a disposição a pagar mudou significantemente. Porém, os autores argumentam 

que, embora a disposição a pagar possa ser afetada por outras informações não prestadas aos 

consumidores, a classificação dos atributos não foi afetada por informações adicionais e, 

portanto, o atributo mais importante deve sempre ser considerado em primeiro lugar. 

O preço passa a dividir espaço com atributos de saúde, qualidade, segurança alimentar, 

consciência ambiental e bem-estar animal (NEVES, 2012), que estão relacionados com os 

atributos de processo e que, muitas vezes, desconhecidos pelos brasileiros, são essenciais. 

Porém, a dificuldade se encontra em garantir o processo de produção. Neste contexto, entra o 

papel da certificação. No Brasil, até março de 2014, esta não era possível na pecuária por não 

haver uma regulação necessária. Nesta data, porém, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) publicou no Diário da União (DOU) a Instrução Normativa (IN) n. 6, 

na qual regulamenta a certificação, utilizando como base as garantias da rastreabilidade 

individual (PORTAL BRASIL, 2014). 

A certificação é uma garantia, e pode ser explorada pelo ponto de vista social, 

econômico e ambiental. No caso deste último, os consumidores mostram-se cada vez mais 

preocupados com atributos relacionados às questões ambientais. Na Austrália, país conhecido 

internacionalmente por produzir carne bovina de qualidade e por apresentar iniciativas de 

marketing inovadoras, foi criado o Sistema de Garantia de Rebanho Criado a Pasto, ou 

Pasturefed Cattle Assurance System – PCAS (BEEFPOINT, 2013). Esta medida foi 

responsável por aumentar a oferta de carne a pasto no mercado australiano, bem como as 

exportações para os Estados Unidos, competindo com a carne doméstica deste país (SMITH, 

2014; CHARLES, 2013). 

Porém, quanto mais o produto é diferenciado, mais escolhas terá o desenvolvedor 

deste, sendo que estas podem ou não ir ao encontro das preferências dos consumidores, o que 

pode ser responsável por fazer com que o produto falhe no mercado. As decisões sobre o 
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desenvolvimento do produto devem ser realizadas por meio de informação sobre o mercado e, 

principalmente, considerando o comportamento do consumidor (GRUNERT et al, 2011).  

Assim, a indústria de carne bovina tem desenvolvido seus esforços em marketing, 

minimizando a utilização da abordagem de commodity (MENKHAUS et al, 1988), embora esta 

ainda seja a grande maioria. O aumento das iniciativas de marketing provoca uma maior 

demanda por informações do valor que o consumidor dá a diversos atributos no varejo, ou seja, 

no momento da compra (PARCELL; SCHROEDER, 2007). 

Neste contexto, o varejo de carne bovina ganha importância, pois, além de, geralmente, 

não possuir preços mais elevados do que os supermercados (PARCELL; SCHROEDER, 2007), 

também tem um papel decisivo na percepção do consumidor por vários motivos: a reputação 

da loja afeta aonde o consumidor irá comprar; produtos ou cortes específicos afetam o cardápio, 

a forma de cozinhar e a satisfação de comer esperada; a embalagem afeta a sanidade da carne; 

e rótulos especiais como “totalmente natural” e “qualidade garantida” pode informar os 

consumidores de medidas de tratamento ou produção especiais (WARD; LUSK; DUTTON, 

2008). 

Becker (2000) relacionou a classificação de busca, experiência e crença com a de 

extrínsecos e intrínsecos para a carne bovina, como pode ser observado no Quadro 2. 

  Atributos intrínsecos Atributos extrínsecos 

Busca                               
  (qualidade na compra) 

Cor, ausência de gordura, 

marmoreio 
marca/rótulo, preço, origem 

Experiência  
(qualidade ao comer) 

Cor, maciez, odor, sabor, 

suculência 
 Não há 

Crença 
(ex. segurança no alimento) 

Frescor 

origem, processo de produção, orgânico, 

alimentação do animal, hormônios, 

gordura/colesterol, antibióticos e 

salmonela 

Quadro 2. Classificação dos atributos para a carne bovina. 

Fonte: Becker (2000, p. 164). 

Porém, esta classificação pode ser alterada pela comunicação, segundo Figueiredo e 

Csillag: 

 

 Se os atributos extrínsecos se tornam fontes seguras amplamente difundidas em uma 

categoria de produtos anteriormente classificados como classificadas como bens de 

crença, tais produtos passarão a ser classificados como bens de busca, dado que sua 

qualidade poderá ser conhecida a priori, sem a necessidade de confiança ou consumo 

prévio do produto (FIGUEIREDO; CSILLAG, 2010, p. 104). 
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Baseada nas preferências dos consumidores, os atributos podem ser classificados em: 

vertical e horizontal. Os atributos verticalmente diferenciados são aqueles que os consumidores 

dão a mesma classificação, como segurança, enquanto os horizontalmente diferenciados 

possuem diferentes classificações para cada atributo (CASWELL, NOELKE; MOJDUSZKA, 

2002).  

Os atributos também podem ser classificados como independentes ou de sinal. A 

diferença entre eles é que os atributos de sinal são aqueles que fornecem informação sobre 

outros atributos ou sobre a qualidade total do alimento, enquanto os independentes não. Os 

atributos extrínsecos são atributos de sinais para os intrínsecos. Porém, é difícil para o 

consumidor identificar a diferença entre o atributo de sinal com o independente, pois depende 

do seu conhecimento científico (GAO, 2007).  

Gao (2007) reuniu estas classificações - atributos extrínsecos e intrínsecos; de sinal e 

independentes; e diferenciados vertical e horizontalmente – adaptados nos Quadros 3 e 4. 

Atributos Independentes 

Atributos verticalmente diferenciados e 

intrínsecos 

Atributos horizontalmente diferenciados e 

intrínsecos 

Atributos de segurança dos alimentos Atributos sensoriais/organolépticos 

Patogênicos Sabor e maciez 

Metais pesados e toxinas Cor 

Pesticidas ou resíduos de medicamentos Aparência/Deformidades 

Contaminantes do solo e água Frescor 

Aditivos de alimento, preservativos Suavidade 

Riscos físicos Cheiro/Aroma 

Deterioração e botulismo Outro 

Atributos de nutrição Atributos de valor/funcionais 

Calorias Integridade composicional 

Teor de gordura e colesterol Tamanho 

Sódio e Minerais Estilo 

Carboidratos e fibras Preparação/Conveniência 

Proteína Conservação 

Vitaminas   

Probióticos e flavonóides   

Outros   

Quadro 3. Classificação dos atributos independentes. 

Fonte: Adaptado de Gao (2007). 
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Atributos de sinal 

Atributos horizontalmente diferenciados 
Atributos verticalmente 

diferenciados e extrínsecos 

Intrínsecos Extrínsecos 
Sinais 

Proveniência Sinais 

Bem-estar animal Marca Preço 

Autenticidade do processo/lugar de origem Nome do fabricante Reputação 

Paós de origem Nome da loja Garantia 

Rastreabilidade Embalagem   

Biotecnologia/Bioquímica Publicidade   

Ôrganico/Impacto Ambiental Distribuidor   

Raça dos animais 
Outras informações 

fornecidas 
  

Segurança do trabalho Indicadores de teste   

Irradiação e fumigação Certificação   

Sistema de gestão da qualidade Registros   

  Rótulos   

  Qualidade mínima   

  Normas   

  Outros   

Quadro 4. Classificação dos atributos de sinal. 

Fonte: Adaptado de Gao (2007). 

Todos os atributos extrínsecos são de sinal e predominantemente horizontalmente 

diferenciados, com exceção de preço, reputação e garantia que possuem a mesma classificação 

pelos consumidores, já que estes preferem preço baixo, reputação alta e garantia duradoura. A 

discussão sobre o preço está relacionada ao valor que os consumidores atribuem aos produtos, 

que será melhor explicada na próxima seção. 

 

2.4 DISPOSIÇÃO A PAGAR DO CONSUMIDOR 

 

A disposição a pagar dos consumidores é o preço máximo que eles pagariam por um 

determinado produto, o que corresponde ao valor que eles atribuem ao mesmo (KALISH; 

NELSON, 1991). Compreender como os consumidores reagem a mudanças nos preços ou 

quanto ele se disporia a pagar por um produto ou serviço novo é considerado como um 

diferencial competitivo, pois além do caráter preditivo, a WTP permite que identificar o valor 

atribuído ao produto ou serviço. Para Gall-Ely (2009), se o preço pode ser personalizado, saber 

qual a WTP dos consumidores pode permitir a otimização no volume e margem de venda.  

Segundo Steward et al (2000), até o seu estudo, a literatura sobre WTP dos 

consumidores foi escassa e a maior parte dos estudos concentrou-se em examinar se há um 
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efeito de ordenação quando questões de múltiplas avaliações contigentes (contingent valuation) 

são solicitadas em um único instrumento de pesquisa.  

O termo apareceu na literatura no início do século XX, quando a WTP começou a ser 

utilizada para determinar os preços de bens e serviços públicos (GALL-ELY, 2009). A WTP é 

o preço máximo que um comprador está disposto a pagar para uma dada quantidade de um 

produto (WERTENBROCH; SKIERA, 2002; KALISH; NELSON, 1991). Para Kalish e Nelson 

(1991), este preço máximo é igual ao valor do produto para o consumidor e também é 

considerado como preço de reserva do consumidor para o produto. Segundo estes autores, o 

consumidor compara sua reserva com os preços de cada produto que compra, optando pelo que 

oferece o maior diferencial. 

Os consumidores compram um produto a partir de um conjunto de alternativas. O 

produto escolhido, em geral, é aquele no qual sua WTP excede o preço de compra 

(WERTENBROCH; SKIERA, 2002). Para Scholz et al (2015), a WTP é uma contribuição 

essencial para apoiar modelos de negócios e de previsão e otimização, pois ajuda os tomadores 

e decisão a definir estratégias de preços eficientes. Gall-Ely (2009) acrescenta que, quando não 

há informação ou dados disponíveis, como quando um produto ainda está em desenvolvimento 

ou bens públicos, a WTP representa uma alternativa interessante para as elasticidades de preço-

demanda. Para Gao e Schroeder (2009) a disposição do consumidor a pagar (WTP) para certos 

atributos de qualidade dos alimentos é um importante indicador da resposta do consumidor e 

sua compreensão e estimação é relevante para decisores políticos e produtores. As comparações 

entre as diferentes disposições a pagar em experimentos de escolha permitem investigar as 

preferências dos consumidores (GAO; SCHROEDER, 2009). 

Gall-ey (2009) relaciona o WTP com o preço de referência e o aceitável (Quadro 5). 

Para a autora, o WTP pode ser considerado como o limite superior da margem de aceitabilidade, 

mas argumenta que o preço aceitável não está relacionado a um preço em si, mas sim a uma 

margem de preço que corresponde a todos os preços que os consumidores estão dispostos a 

pagar por um bem ou serviço. Já o preço de referência é representado por uma margem preço 

mais estreita, que não está relacionada com a margem de aceitabilidade. A decisão de aceitação 

é distinta e posterior para formação do preço de referência. 
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Conceitos Definição Forma e tipo de julgamento 

WTP 

Preço máximo que um consumidor aceita 

pagar por uma determinada quantidade de 

bens ou serviços. 

Estimativa de julgamento periódica focada 

na utilidade de aquisição. 

Preço 

referencial 

Preço ou conjunto de preços que o 

consumidor usa para comparar e avaliar o 

preço de um bem ou serviço proposto. 

Estimação de um intervalo de julgamento 

focado na utilidade da transação (percepção 

do preço como um bom ou mau negócio). 

Preço 

aceitável 

Conjunto de preços que o consumidor está 

disposto a pagar por um bem ou serviço. 

Estimação de um intervalo de utilidade 

focado na utilidade de aquisição (prazer 

esperado derivado da compra) formulado 

após o julgamento do preço de referência. 

Valor 

Avaliação das experiências com um objeto 

ou classe de objetos (valor de uso), com 

base em todos os sacrifícios e benefícios 

associados a ele (valor de troca). 

Estimativa de julgamento periódica focada 

na utilidade de aquisição após o consumo 

Quadro 5. Diferença entre as definições de preço diferencial, aceitável, valor e WTP. 

Fonte: Gall-ely (2009, p. 21). 

 

Uma bibliometria foi realizada para verificar a evolução das pesquisas de disposição a 

pagar dos consumidores. A bibliometria pode ser utilizada para analisar indicadores visíveis e 

objetivos da produção acadêmica (CRONIN, 2001). Foi escolhida como unidade de análise a 

produção científica de artigos sobre disposição a pagar do consumidor de periódicos 

internacionais e nacionais que estivessem na base de dados Web of Science. O período de 

acesso ocorreu no mês de maio de 2015. Incialmente, optou-se por selecionar artigos científicos 

publicados a partir de 1980, década da epidemia da Encefalopatia espongiforme bovina, 

conhecida como “doença da vaca louca” que elevou a preocupação e exigência dos 

consumidores com os produtos alimentícios e elevou a produção acadêmica relacionada a 

pesquisas de comportamento e preferência dos consumidores.  

Como critério de seleção buscou-se as palavras que tivessem em seus títulos: 

“willingness to pay AND food”, “WTP AND food” e “disposição a pagar AND alimentos”. A 

busca nos tópicos também foi considerada, mas como resultava em um número elevado de 

resultados e muitos fugiam do tema de disposição a pagar ou de alimentos, optou-se por utilizar 

somente a busca nos títulos. As duas buscas em português não obtiveram nenhum resultado. As 
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buscas também só encontraram artigos a partir do ano 1991, que foi considerado no estudo 

como o início das publicações sobre o tema em periódicos de impacto.  

A busca “willingness to pay AND food” encontrou 73 artigos publicados em periódicos 

e em eventos e a “WTP AND food” encontrou 2 artigos publicados em evento e um em 

periódicos. Portanto, o total de artigos selecionados foram 75. Todos os resumos foram lidos 

para garantir que pertenciam ao tema em questão. 

Os dados coletados receberam tratamento estatístico no Microsoft Excel, sendo aplicada 

a estatística descritiva, atribuindo análise de frequência e construindo os seguintes indicadores 

bibliométricos: nome do autor, filiação, país de afiliação, nome do periódico, ano, país de 

publicação, palavras-chaves e número de páginas. Com os dados tratados, os resultados foram 

analisados.  

Primeiramente, os artigos foram distribuídos de acordo com seu respectivo periódico 

em que foi publicado (Tabela 1). Dos 45 periódicos, 15 tiveram mais que um artigo na área. Os 

que mais se destacaram em número de publicações foi o “American Journal of Agricultural 

Economics”, “Journal of Agricultural and Resource Economics” e “Food Policy”. Os dois 

primeiros estão concentrados nas áreas de Ciências Agrícolas e Biológicas e Economia, 

Econometria e Finanças, tem um H-index de 62 e 28, respectivamente, ambos são dos Estados 

Unidos. O terceiro é um periódico holandês, com H-index de 45 e também está relacionado 

nestas duas áreas, além de: ciência do meio-ambiente e ciências sociais.  

Tabela 1. Distribuição dos periódicos de 1991 a 2014. 

Periódico Número de 

artigos 

American Journal of Agricultural Economics 6 

Journal of Agricultural and Resource Economics 5 

Food Policy 4 

Agricultural Economics 3 

International Journal of Consumer Studies 3 

Canadian Journal of Agricultural Economics-revue Canadienne d agroeconomie 3 

Korean Journal of Agricultural Management and Policy 3 

British Food Journal 2 

Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu University 2 

European Review of Agricultural Economics 2 

Agribusiness 2 

Food Quality and Preference 2 

Consumer Acceptance of Genetically Modified Foods 2 

Journal of Consumer Affairs 2 

The Korean Journal of Agricultural Economics 2 

Outros 30 

Total 75 

Fonte: Autora. 
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O tipo da publicação dos artigos foi dividido conforme a classificação do Web of 

Science. A Tabela 2 mostra que a maior parte (78,7%) dos artigos encontrados são classificados 

por artigos, 6,7% como artigos e “proceedings paper”, 5% como “article; proceedings paper” 

e 4% como “meetings abstract”. O total dos “articles; proceedings paper” e “proceedings 

paper” foi de 13 publicações, cujos eventos foram realizados: 7 nos Estados Unidos, 3 na China 

e 3 na Itália. 

Tabela 2. Resumo dos principais resultados para os periódicos. 

Tipo N. Artigos 

Article 59 (78,7%) 

Proceedings Paper 8 (10,7%) 

Article; Proceedings Paper 5 (6,7%) 

Meeting Abstract 3 (4,0%) 

Período  

1991 – 1997 7 (9,3%) 

1998 – 2003 8 (10,7%) 

2004 – 2009 28 (37,3%) 

2010 – 2014 32 (42,7%) 

Região do periódico  

Europa 25 (33,3%) 

América 34 (45,3%) 

Ásia 15 (20,0%) 

África 1 (1,3%) 

Oceania  0 (0%) 

Número de páginas  

Menos que 10 páginas 28 (37,3%) 

De 10 a 19 páginas 38 (50,7%) 

De 19 a 30 páginas 6 (8,0%) 

Sem informação disponível 3 (4,0%) 

Fonte: Autora. 

Ao analisar os anos de publicação (Tabela 2), observa-se que além de ser um tema 

recente, pois não foram encontrados artigos anteriores a 1991, o ano de 2014 foi o com maior 

número de artigos, que representou 13,7% da produção no período entre 1991 e 2014, seguido 

por 2005, 2012 e 2007. Entre 1991 e 2000, foram publicados 10 artigos; entre 2001 e 2005, 18; 

entre 2006 e 2010, também 18; e de 2011 a 2014, 29, o que representou o período com maior 
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número de publicações e indica que há uma tendência no aumento de estudos relacionados ao 

tema. 

Em relação ao país nos quais os artigos foram publicados (país do periódico), os Estados 

Unidos apresentaram o maior número, que representou 44% dos achados, seguido pela 

Inglaterra (28%). Esta maioria (72%) pode ter ocorrido devido ao “mal da vaca louca”, que 

surgiu em meados da década de 80 na Inglaterra, e o consequente aumento da preocupação com 

a segurança dos alimentos. De todos os periódicos analisados, nenhum deles era brasileiro. 

A análise do número de páginas mostrou que metade dos artigos tem um número médio 

entre 10 e 19 páginas e cerca de 37% tem menos de 10 páginas, pois são artigos mais sucintos, 

que descrevem mais os métodos e resultados do que aprofundam o referencial teórico. 

As áreas que mais prevaleceram nos artigos (Tabela 3) foi a de “Economia Agrícola e 

Política”, “Ciências dos Alimentos e Tecnologia”, que estão relacionadas tanto à teoria 

econômica da disposição a pagar, como alimentos. 

Tabela 3. Classificação dos artigos por área. 

Área N. Artigos % 

Agricultural Economics & Policy 33 29,5% 

Food Science & Technology 14 12,5% 

Business 10 8,9% 

Agriculture 7 6,3% 

Nutrition & Dietetics 5 4,5% 

Multidisciplinary 4 3,6% 

Biotechnology & Applied Microbiology 4 3,6% 

Social Issues 3 2,7% 

Agronomy 3 2,7% 

Environmental Sciences 2 1,8% 

Outras 27 24,1% 

Total 112 100,0% 

Fonte: Autora. 

 

Em relação às palavras-chaves (Tabela 4), as que tiveram maior destaque foi 

“willingness-to-pay”, e “WTP”, consideradas como, objeto do estudo. Em seguida, a palavra-

chave que apareceu com maior frequência foi a “food safety”, ou segurança alimentar, o que 

reforça o argumento que os estudos de WTP em alimentos ganhou importância após o “mal da 

vaca louca”. Alimentos orgânicos e GM também apareceram como principais temas tratados 

nestes estudos. Em relação ao método, “contigent valuation” e “choice experiments” foram os 

tipos de medição de WTP mais utilizados para alimentos. 
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Tabela 4. Dez principais palavras-chaves utilizadas nos artigos. 

 Palavras-chaves Tipo Qntd. 

Willingness-to-pay ou WTP Método 33 

 Food safety Tema 10 

Organic food ou organic Tema 6 

Contingent Valuation Method Método 5 

Consumer Tema 4 

Choice Experiment Método 4 

Genetically modified food ou 

GM 

Tema 4 

Willingness to pay Método 3 

Experimental economics Método 3 

Local food Tema 3 

Consumer behavior Tema 3 

Fonte: Autora. 

 

Além das palavras-chaves, o Web of Science também contempla as que considera como 

“plus”, que são relacionadas ao estudo (Tabela 5). As que tiveram maior frequência foram 

“informação” e “qualidade”. A segurança mostrou-se relevante novamente e a carne bovina 

também teve uma frequência considerável, o que indica que foi um dos alimentos mais 

estudados. 

Tabela 5. Dez principais palavras-chaves “plus” utilizadas nos artigos 

Palavras-chaves “plus” Qntd. 

Information 8 

Quality 8 

Preferences 7 

Valuation 7 

Safety 6 

Behavior 6 

Beef 6 

Demand 6 

Values 5 

Market 5 

Risk perceptions 4 

Fonte: Autora. 

  

Em relação ao país dos autores, os Estados Unidos apresentaram 41 autores, seguido de 

Inglaterra e China, ambos com 12 autores, França (9), Japão (8) e Alemanha (7). Os resultados 

também mostraram uma diversidade considerável de países de origem dos autores. O Brasil, no 

entanto, não teve nenhum autor publicando sobre o tema. 

O número de citações foi o último aspecto considerado no estudo (Figura 4). A primeira 

citação ocorreu em 1993, dois anos após a publicação do primeiro artigo da área. Desde então, 

só aumentaram, chegando a 138 em 2014 e 43 até maio de 2015. Ressalta-se que dois artigos 

não tinham a informação disponível, então esta análise contemplou os 73 demais. A soma de 

citações deu 786, sendo a média de 10,77 por artigo e um h-index igual a 15. 
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Figura 4. Evolução no número de citações para os artigos de WTP de alimentos. 

Fonte: Autora. 

A revisão bibliográfica dos artigos de disposição a pagar do consumidor de alimentos 

apresentada neste estudo mostrou que o tema é recente pois possui cerca de 23 anos desde a 

publicação do primeiro artigo e apenas 21 desde a primeira citação. Esta abordagem ganhou 

importância com a maior preocupação com a segurança dos alimentos, decorrente tanto do 

aumento da exigência dos consumidores, como por medidas cautelosas após grandes 

acontecimentos de doenças de animais, como a “doença da vaca louca”, na década de 80, e a 

gripe aviária nos anos 2000. 

Apesar deste crescimento dos estudos na área por autores de diversos países, 

principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas também de países asiáticos e africanos, 

a América do Sul foi representada por apenas um autor chileno, sendo nenhum autor nem 

periódico brasileiro. Os resultados mostraram que, se a ausência de autores e periódicos 

brasileiros por um lado representa que esta abordagem carece de referências locais, por outro 

demonstra que é um estudo inovador e potencial para publicações. 

A revisão da literatura considerou dois modelos conceituais de escolha de alimentos, os 

valores dos consumidores, as diferentes, porém complementares, classificações de atributos e, 

por fim, a disposição a pagar dos consumidores. A Figura 5 traz o percurso teórico desenvolvido 

e como estes tópicos se relacionam entre si. 

Como pode ser observado na figura, o consumidor avalia alimentos, que possuem 

atributos, que geram consequências e valores que ele possui. Estes compõem o comportamento 

alimentar e relacionam-se com a Etapa 1 do estudo. Os atributos, por sua vez, possuem diversas 

classificações, como independentes e de sinal, sendo aqueles que se relacionam com a carne 
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produzida a pasto investigados na Etapa 2 e 3 do estudo, esta última que estimou a WTP por 

estes atributos conforme as hipóteses do estudo. 

 

Figura 5. Percurso teórico do estudo. 

Fonte: Autora. 

A revisão da literatura de comportamento alimentar, valores, atributos e disposição a 

pagar formaram o arcabouço teórico necessário para sustentar as hipóteses do estudo, abordadas 

no próximo item.  

 

2.5 HIPÓTES DO ESTUDO 

 

Pesquisas tem mostrado que a alteração na dieta dos animais tem provocado também 

mudanças relevantes no perfil de gordura dos mesmos (RULE et al., 2002). Conforme pode ser 

observado na Tabela 6, estudos mostram que a razão entre Ômega 6/3 difere conforme a 

alimentação do gado e que é menor em animais terminados em pasto. Segundo a World Health 

Organization (2003), coloca que uma razão de consumo de ômega 6/3 deve estar abaixo de 4. 
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Tabela 6. Diferença na razão entre ômega 6/ômega 3 de bovinos terminados em confinamento e pasto. 

Razão Ômega 6/3  

Pastagem Confinamento Fonte 

1,32 

1,82 

9,20 

2,85 

Enser et al, 1998 

Varela et al, 2004 

2,33 4,14 French et al, 2000 

1,14 4,58 Purchas et al, 2005 

1,72 10,38 Garcia et al, 2008 

1,57 

1,95 

5,61 

6,38 

Bressan et al, 2011 

Rule et al, 2002 

Fonte: Autora com base nos autores citados.  

Outros estudos têm mostrado que animais criados e alimentados a pasto possuem 

maior quantidade de vitamina E (SCHOLLAN et al, 2006; WARREN et al, 2008) e menos 

gordura, por apresentarem carcaças mais magras e por terem sido abatidos com peso mais baixo 

(ABIEC, 2015). Por outro lado, com o tempo de abate em animais criados a pasto e as 

consequências climáticas são maiores, a carne destes animais podem apresentar menos maciez 

do que as do gado de confinamento (BRIDI; CONSTANTINO; TARTASITANO, 2011). Vaz 

et al. (2007) argumentam que, apesar desta possibilidade, estudos mostraram que a maciez está 

mais relacionada a outros aspectos da produção do que com a alimentação (VAZ et al, 2007). 

Para Pirog (2004), os consumidores percebem, na carne bovina produzida a pasto, 

benefícios de saúde e de bem-estar animal. E estão cada vez mais estão atentos aos rótulos dos 

produtos em relação às informações de saúde e nutrição. Eles passaram a buscar os ingredientes 

dos alimentos conforme as pesquisas terem mostrado que o consumo de alimentos nutritivos 

está relacionado ao bem-estar dos indivíduos, enquanto o consumo de alimentos não nutritivos 

aos problemas de saúde (RADAM; ABU; YACUB, 2010). Entre atributos que os consumidores 

têm valorizado estão a redução de gordura da carne, vitaminas, ômega 3 (UNNEVEHR; BARD, 

1993; MCCLUSKEY et al, 2005; XUE et al., 2009). 

O bem-estar animal relaciona-se à crescente procura dos consumidores a atributos 

relacionados à produção natural, verde, orgânica e que preservem o meio ambiente, cada vez 

mais presentes na decisão de escolha dos consumidores (GIL ET AL. 2000; HOPPE ET AL, 

2012, LOUREIRO; HINE, 2002; GOSS, HOLCOMB; WARD, 2002; WANDEL; BUGGE; 

1996; CONNER; OPPENHEIM, 2008). A produção a pasto, embora possua impactos negativos 

no meio-ambiente dependendo do manejo, quando comparada ao confinamento, possui a 

vantagem de ser integrada ao meio-ambiente (HEITSCHMIDT; VERMEIRE; GRINGS, 2004).  
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Para os consumidores, animais criados e alimentos a pasto são ambientalmente 

amigáveis (LIN, 2013). E estudos têm mostrado que os consumidores estão dispostos a pagar 

mais por carne bovina natural (ZIEHL apud LIN, 2013; EVANS et al. 2011). O estudo de 

Umberguer et al (2003) mostrou que os consumidores estavam dispostos a pagar U$1.36 a mais 

por libra (aproximadamente 453 gramas) de carne produzida a pasto e que 23% dos 

consumidores a preferiam, em detrimento da produzida em confinamento. No estudo de Conner 

e Oppenheim (2008) os consumidores se mostraram dispostos a pagar cerca de 35% a mais por 

leite e carne de bois produzidos a pasto. Estudos de Harper e Henson (2001) revelaram que 77% 

dos consumidores irlandeses, 70% dos alemães, 64% dos franceses, 53% dos britânicos e 38% 

dos italianos preferiam alternativas relacionadas ao bem-estar animal. 

Segundo Harper e Makatouni (2002), o bem-estar animal é utilizado como uma sugestão 

para outros atributos, como segurança e impacto na saúde. E o estudo de Gao (2007) mostrou 

que, conforme os atributos adicionais são apresentados aos consumidores, mais a disposição a 

pagar pelo atributo de sinal se altera. Dessa forma, as primeiras hipóteses do estudo são as 

seguintes: 

 

𝑯𝟏𝒂: A disposição do consumidor a pagar pelo atributo “Bem-estar animal Garantido” 

é maior do que os demais atributos em um mesmo bife. 

 

𝑯𝟏𝒃: A disposição do consumidor a pagar do atributo de sinal “Bem-estar animal 

Garantido” diminui quando atributos independentes são adicionados. 

 

Estudos de encontraram como resultados que a maciez é o atributo mais importante na 

escolha de carne bovina (LUSK; FOX, 2000; GOSS; HOLCOMB; WARD, 2002; 

FELDKAMP; SCHROEDER; LUSK, 2003; HUFFMAN et al., 1996). Com base nestes 

trabalhos, o presente estudo também busca testar a seguinte hipótese: 

 

𝑯𝟐: A disposição do consumidor a pagar pelo atributo “Maciez Garantida”, presente 

tanto em carne produzida a pasto como em confinamento, é maior do que pelo atributo 

de sinal “Bem-estar animal Garantido”. 

 

O referencial estudado forneceu o embasamento do presente trabalho. O próximo 

capítulo se refere aos procedimentos metodológicos. 
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3 METODOLOGIA 

Esse capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que foram utilizados na 

pesquisa. São eles: métodos utilizados e modelo teórico. 

A pesquisa foi dividia em três etapas: duas qualitativas e uma quantitativa, resumidas 

na Figura 3. Na primeira qualitativa, foi realizado a aplicação de questionários com 

consumidores de carne bovina do Brasil, nas cidades de Piracicaba e Campinas (São Paulo), e 

nos Estados Unidos, em Columbus (Ohio), onde foi utilizado o laddering. 

 

3.1 ETAPA 1: PESQUISA QUALITATIVA COM CONSUMIDORES  

 

A primeira etapa foi realizada com consumidores de carne bovina do Brasil e Estados 

Unidos com o objetivo geral de investigar os valores desses consumidores em relação à 

produção de carne bovina. Para tal, utilizou-se o laddering como técnica, esta que é utilizada 

para compreender como os indivíduos traduzem os atributos em associações significativas e 

envolve uma série de perguntas “por que é importante para você?”. O objetivo desta técnica é 

determinar conjuntos de ligações entre os elementos chaves entre todos os atributos (A), 

consequências (C) e valores (V). (REYNOLDS; GUTMAN, 1988). 

Reynolds e Gutman (1988), propõem uma sequência de fases para a análise dos dados. 

Primeiramente, é necessário fazer um levantamento da percepção do consumidor, por meio da 

pergunta “por que isso é importante para você?” de forma repetitiva. Depois, devem realizadas 

a análise de conteúdo e a padronização dos elementos-chave. Em seguida, cria-se uma tabela, 

conhecida como matriz de implicação, que apresenta a quantidade de conexões entre os 

elementos-chaves, contabilizando as relações diretas e indiretas entre estes elementos. Por fim, 

as cadeias meios-fins são estruturadas, por meio de um mapeamento, um diagrama que com as 

conexões entre os atributos, consequências e valores. (PINTO, et al., 2012; VELUDO-DE-

OLIVEIRA; REYNOLDS; GUTMAN, 1988).  

No questionário aplicado, utilizou-se a primeira parte para o entrevistado citar palavras 

que caracterizassem a produção de carne bovina, como, por exemplo, produção, produtor, 

consumidor e marketing. Depois, o mesmo deveria ordenar conforme a importância que atribuía 

a cada atributo e, o mais importante de cada pergunta era direcionado para o laddering. Por 

exemplo, se na primeira parte, quando questionado sobre palavras que caracterizam a produção, 

o entrevistado respondeu que “boi” era a principal, na segunda parte era perguntado “por que a 
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palavra “boi” é a mais importante para você?”, seguida de mais duas perguntas “por que a 

resposta acima é importante para você?”. 

Para a análise dos dados, primeiramente foi examinado o conteúdo das entrevistas, 

com a construção de uma tabela que o dividia as respostas em atributos (A), três consequências 

(C) e valores (V). Os atributos e consequências foram agrupados em espécies de códigos, 

conforme a similaridade. A partir dessa tabela foi construído o mapa hierárquico de valor 

(HVM), por meio do software MECanalyst, desenvolvido especialmente para o uso do 

laddering. Foram desconsideradas as relações com baixa incidência, sendo estabelecido o ponto 

de corte 2, que contempla cerca de 80% das relações, consistente com Reynolds e Gutman 

(1988), que recomendaram entre 75% e 80%. Por fim, os valores foram classificados conforme 

os dez tipos de domínios motivacionais de Schwartz (1992): poder, realização, hedonismo, 

estimulação, auto direcionamento, universalismo, benevolência, tradição, conformidade e 

segurança.  

A amostra da pesquisa contou com um total de 58 entrevistados, sendo 32 

consumidores brasileiros e 26 norte-americanos. No entanto, como no laddering não aceita 

respostas incompletas, estas foram excluídas, resultando em um total de 52 entrevistados, sendo 

30 consumidores do Brasil e 22 dos Estados Unidos. A aplicação dos questionários (Apêndice 

A) com os o consumidores norte-americanos foi realizada em fevereiro de 2013, na cidade de 

Columbus, no Estado de Ohio, sendo a amostra composta de estudantes e funcionários da Ohio 

State Univeristy. Em Julho e Agosto deste mesmo ano, a pesquisa foi realizada com os 

consumidores finais de Campinas e Piracicaba, por ser uma região conhecida pelo alto nível de 

exigência dos consumidores. Em Campinas a aplicação de questionários ocorreu nas ruas do 

centro da cidade e em um parque de lazer. Em Piracicaba, o questionário foi aplicado com 

estudantes universitários e conhecidos dos pesquisadores.  

A pesquisa de caráter qualitativo foi utilizada tanto nesta primeira etapa com 

consumidores, como na segunda etapa com especialistas de carne. 

 

3.2 ETAPA 2: PESQUISA QUALITATIVA COM ESPECIALISTA DE CARNE 

 

Na segunda etapa análise foi realizada uma pesquisa de campo de caráter exploratório, 

caracterizado por ser uma fase breve e preliminar da pesquisa que possibilita criar um caminho 

para o objetivo real (STEBBINS, 2001). A abordagem escolhida foi a qualitativa, cujos 
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objetivos são “descrever e, possivelmente, explicar eventos e experiências, mas nunca prevê-

los” (WILLIG, 2013, p.9). Para Aratangy: 

 

Na pesquisa qualitativa os resultados, basicamente, não são expressos numericamente, 

mas sim por adjetivos, imagens, observações feitas pelo pesquisador de acordo com o 

que lhe foi possível captar durante a execução do trabalho. Um aspecto característico 

da pesquisa qualitativa é a subjetividade na interpretação dos resultados 

(ARATANGY, 2007, p. 24). 

 

As entrevistas foram em profundidade e a investigação contemplou dois especialistas 

de carne bovina. O questionário, com perguntas não estruturadas, encontra-se no Apêndice B. 

Esta etapa teve como objetivo apurar o conhecimento desses especialistas em relação aos 

atributos da carne bovina, com enfoque para os atributos utilizados no estudo, a importância 

deles e como que eles se relacionam às escolhas de compra dos consumidores no momento da 

compra, de acordo com a percepção destes especialistas.  

As entrevistas foram feitas e gravadas (áudio) por Skype no mês de setembro de 2015. 

O Especialista 1 é Engenheiro Agrônomo, com experiência na produção e comercialização de 

carne bovina, em especial de alto valor agregado, sendo um dos precursores do movimento do 

varejo premium e, atualmente, é consultor na área, além de coordenar o abastecimento de 15 

boutiques de carne. A Especialista 2 é Doutora em Tecnologia dos Alimentos, Membro titular 

do Conselho do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, professora e 

pesquisadora. Possui reconhecido destaque na área de produtos cárneos, principalmente com 

embalagens e análise sensorial. Os dois entrevistados, embora sejam especialistas em carne 

bovina, trabalham em partes distintas da cadeia, o que traz uma contribuição mais completa 

para a análise. 

Para o tratamento de dados, foi realizada a tabulação e análise de conteúdo das 

entrevistas. Diferentemente desta etapa, foi utilizado o experimento para verificar a disposição 

a pagar dos consumidores pelos atributos presentes na carne bovina produzida a pasto na 

terceira do estudo. 

 

3.3 ETAPA 3: PESQUISA QUANTITATIVA: EXPERIMENTO NO BRASIL 

 

O experimento é caracterizado pela manipulação de uma ou mais variáveis, sendo as 

independentes manipuladas e as dependentes observadas. A pesquisa causal é “indicada quando 
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se deseja verificar se existe relação entre duas ou mais variáveis” (HERNANDEZ; BASSO; 

BRANDÃO, 2014, p. 97). Pesquisadores de ciências sociais têm utilizado o experimento para 

identificar, controlar e medir quantitativamente muitas importantes variáveis que afetam a 

motivação de um indivíduo ou grupo” (HOLLOWAY; WHITE, 1963, p. 63).  

Para Lusk e Schroeder (2004), o uso frequente de experimentos em estudos de 

comportamento do consumidor pode ser explicado porque é uma abordagem mais flexível, são 

consistentes com as teorias da utilizada aleatória de Ben-Akiva e Lerman, e da demanda do 

consumidor de Lancaster e porque suas perguntas geralmente são formuladas de forma que se 

assemelha com as decisões de compra dos consumidores. O experimento também é utilizado 

em comportamento do consumidor porque possui pequena influência nas respostas dos 

participantes (VENKATESAN, 1967).  

Há diversos motivos para acreditar que conhecimentos valoráveis em comportamento 

do consumidor crescerá com os experimentos (HALLOWAY; WHITE, 1963). Este aumento 

tem sido explicado pela vantagem da técnica em avaliar múltiplos atributos e estimar o tradeoff 

entre diferentes atributos (GAO; XIAOHUA; HOUSE, 2009). Apesar disso, este método 

participou, entre 2000 e 2008, com menos de 5% dos artigos publicados na área de marketing 

no Brasil (MAZZON; HERNANDEZ, 2003). 

Entre as técnicas de desenhos experimentais, há de preferência revelada (revealed 

preference), na qual as decisões dos indivíduos são utilizadas para obter sua preferência em 

relação ao produto em mercados reais; devem explicitar sua preferência; e declarada (stated 

preference), na qual os indivíduos devem declarar sua preferência em situações hipotéticas de 

mercados (MAHIEU et al, 2014). A técnica que será utilizada no presente trabalho será a de 

preferência declarada. 

A técnica de preferência declarada tem possui diversas abordagens, como a análise 

conjunta (conjoint analysis) a avaliação contigente (contingent valuation) e o experimento de 

escolha (choice experimente). Neste estudo foi utilizado o experimento de escolha (EC), no 

qual atributos pré-determinados são escolhidos de forma que se acredite que estes irão ter um 

impacto considerável na decisão de escolha dos consumidores.  

Os experimentos de escolha simulam situações de compra da vida real e assim espera-

se que forneçam estimativas de disposição a pagar mais confiáveis que questões hipotéticas de 

avaliação (TONSOR et al. 2005). Os respondentes devem escolher uma alternativa entre as 

demais de forma a maximizar sua utilidade, baseada na Teoria da Utilidade Aleatória (GAO; 

YOU; HOUSE, 2009). Eles possuem alternativas de escolha na qual os produtos são definidos 
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por seus atributos, sendo um deles o preço e, ao tomar a sua decisão, “eles implicitamente 

realizam trade-offs entre os níveis de atributos das diferentes alternativas presentes em um 

conjunto de escolhas” (ALPIZAR; CARLSSON; MARTINSSON, 2001). 

Por meio dos experimentos de escolha é possível medir a Disposição a Pagar 

(Willingness To Pay) das escolhas realizadas (MAHIEU et al, 2014). Para Gao e Schroeder 

(2009) a disposição a pagar do consumidor para certos atributos de qualidade dos alimentos é 

um importante indicador da resposta do consumidor e sua compreensão e estimação é relevante 

para decisores políticos e produtores. As comparações entre as diferentes disposições a pagar 

em experimentos de escolha permitem investigar as preferências dos consumidores (GAO; 

SCHROEDER, 2009). 

 

3.3.1 Modelo teórico e estimativa 

 

Gao e Schroeder (2009) desenvolveram um modelo teórico baseado na utilidade do 

consumidor que mostra que quando há uma alteração no número de atributos na função de 

utilidade, a disposição do consumidor a pagar por um atributo em particular também muda. Os 

autores, assim, definem uma função linear e aleatória da utilidade como a seguinte equação: 

(1) 

𝑈𝑖𝑗 = ∝𝑖  ∙  𝑝𝑖𝑗 +  ∑ 𝛽𝑖𝑘

𝑇

𝑘=1

 ∙ 𝑥𝑖𝑗𝑘 +  𝜀𝑖𝑗 

Onde ∝𝑖 é a utilidade marginal do preço pela pessoa i, 𝑝𝑖𝑗 é o preço da  alternativa j pela 

pessoa i, 𝛽𝑖𝑘 é a utilidade marginal do k-ésimo atributo, 𝑥𝑖𝑗𝑘 é o k-ésimo atributo da alternativa 

j pela pessoa i,  𝜀𝑖𝑗 é a perturbação estoclástica da alternativa j pela pessoa i e o T é o número 

de atributos da alternativa j (GAO; SCHROEDER, 2009). 

A disposição a pagar do consumidor (i) é a quantidade que ele irá pagar para que 

permanecer em seu nível de utilidade quando o k-ésimo atributo mudar (GAO; SCHROEDER, 

2009). Para os autores, assumindo que o k-ésimo na alternativa j mude de zero (não há o atributo 

k, sobrescrito 0 do atributo x) para um (com o atributo k, sobrescrito 0 do atributo x), a 

disposição a pagar do consumidor i de aceitar um preço que ele pagaria a mais para essa 

mudança teria a seguinte equação: 
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(2) 

∝𝑖∙ 𝑝𝑖𝑗 + ∑ 𝛽𝑖𝑘

𝑇

ℎ=1
ℎ≠𝑘

∙ 𝑥0
𝑖𝑗𝑘 =∝𝑖∙ (𝑝𝑖𝑗 + 𝑊𝑇𝑃𝑘) + ∑ 𝛽𝑖𝑘

𝑇

ℎ=1
ℎ≠𝑘

∙ 𝑥𝑖𝑗𝑘 + 𝛽𝑖𝑘 ∙ 𝑥1
𝑖𝑗𝑘 

 

Resolvendo a equação (2): 

(3) 

𝑊𝑇𝑃𝑘 = − 
𝛽𝑖𝑘

∝𝑖
 (𝑥1

𝑖𝑗𝑘 − 𝑥0
𝑖𝑗𝑘) 

Assim, a função linear de utilidade da disposição a pagar do consumidor pelo k-ésimo 

atributo é a razão negativa do parâmetro do atributo de ordem k com o preço (GAO; 

SCHROEDER, 2009): 𝑊𝑇𝑃𝑘 = −
𝛽𝑖𝑘

∝𝑖
 

Como o objetivo do estudo é testar o efeito de adicionar atributos adicionais na 

disposição do consumidor a pagar pelo atributo de ordem k, assume-se na equação (1) que a 

alternativa j tem M – T (sendo M>T) atributos adicionais, o que altera a função linear e aleatória 

da utilidade do consumidor i para:  

(4) 

𝑈𝑖𝑗
∗ = ∝𝑖

∗ ∙  𝑝𝑖𝑗 +  ∑ 𝛽𝑖𝑘
∗

𝑇

𝑘=1

 ∙ 𝑥𝑖𝑗𝑘 + ∑ 𝛽𝑖𝑘
∗

𝑀

𝑘=𝑇+1

∙ 𝑥𝑖𝑗𝑘 + 𝜀𝑖𝑗 

 

Assim, ao adicionar atributos na função, a utilidade marginal do preço e os atributos 

mudam de ∝𝑖 para ∝𝑖
∗ e de 𝛽𝑖𝑘 para 𝛽𝑖𝑘

∗ , alterando a disposição do consumidor a pagar (WTP) 

pelo atributo k de 𝑊𝑇𝑃𝑘 = −
𝛽𝑖𝑘

∝𝑖
 para 𝑊𝑇𝑃𝑘∗

= −
𝛽𝑖𝑘

∗

∝𝑖
∗ . Este modelo foi então utilizado para 

verificar se o “𝑊𝑇𝑃𝑘 é diferente do “𝑊𝑇𝑃𝑘∗
”.  

Para a estimativa, utilizou-se o Modelo Logit Misto (Mixed Logit Model), também 

conhecido como Modelo Logit de Parâmetros Aleatórios (Random Parameters Logit Model - 

RPL devido aos seus benefícios de flexibilidade de simular qualquer modelo de utilidade 

aleatória, de não possuir as limitações de outros modelos logit, como a preferência homogênea 
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entre os indivíduos, o padrão de substituição restrito entre as alternativas e a não permissão da 

correlação em fatores não observáveis por meio das opções de escolha para cada indivíduo. No 

RPL, “a média dos parâmetros aleatórios é estimada, junto com sua variância, enquanto no logit 

padrão, a variância é definida igual a zero” (NAHUELHUAL; LOUREIRO; LOOMIS, 2004, 

p. 544). Dessa forma, a distribuição dos atributos com coeficientes aleatórios é em torno da 

média. 

O procedimento de bootstrapping de Krinsky e Robb (1986) foi utilizado para gerar 

1.000 parâmetros que possibilitaram calcular 1.000 WTP para cada atributo em todos os 

experimentos de escolha, além de estimar sua média e variância. Como os coeficientes dos 

atributos da carne possuem distribuição normal e o coeficiente preço é um parâmetro não 

aleatório, a razão entre os coeficientes dos atributos e o preço também possui distribuição 

normal. Dessa forma, as médias do WTP para cada experimento de escolha foram calculadas 

por meio do Teste T de comparação de médias. Todas as análises estatísticas foram realizados 

com o Software STATA 13, exceto as descritivas, para as quais utilizou-se o SPSS 19. 

3.3.2 Desenho dos experimentos e questionários 

Na primeira, parte os questionários foram aplicados com 14 clientes da “Beef Passion”, 

na própria boutique de São Paulo; na segunda, os questionários foram distribuídos em forma de 

uma survey, por meio do Qualtrics, que aleatoriamente alternava entre os quatro questionários 

conforme cada respondente acessava o link, sendo este compartilhado nas mídias sociais do 

“Blog da Carne”; e, na terceira parte, 54 estudantes do curso de Administração da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ-USP) responderam o questionário.  

A amostra contemplou 267 consumidores. Segundo Ward, Lusk e Dutton (2008) as 

amostras podem ser pequenas, médias e grandes, sendo o número de respondentes 

aproximadamente 250, 500 e 1000, respectivamente. Utilizou-se como pergunta filtro “você é 

vegetariano?”, sendo informado que apenas os que respondessem “não” poderiam continuar a 

responder o questionário. 

Um pré-teste foi realizado com quatro alunos do mestrado profissional em 

comportamento do consumidor. Esta etapa é importante para evitar possíveis falhas no 

experimento principal (PERDUE; SUMMERS, 1986). Como resultados desta aplicação, foi 

constatado que os questionários tinham perguntas socioeconômicas em excesso e que os preços 

escolhidos, embora tivessem com base a pesquisa mensal da cesta básica do Procon, eram 

menores do que os praticados nas boutiques de carne. Desta forma, foi realizada uma pesquisa 
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de preços em uma boutique e os preços foram alterados. Com os questionários alterados, um 

novo pré-teste foi realizado com 10 alunos do mestrado acadêmico. 

Para os experimentos, dois conjuntos de atributos de um bife de primeira foram 

utilizados baseados no estudo de Gao e Schroeder (2009). O primeiro conjunto é utilizado para 

testar o efeito da informação de um atributo adicional na disposição do consumidor a pagar 

quando um atributo de sinal foi apresentado. Em um experimento de escolha, o número mínimo 

de atributos deve ser de no mínimo dois e no máximo cinco, pois um número maior acarreta 

em excesso de informação para os respondentes (GAO; YOU; HOUSE, 2009).  

Foram escolhidos cinco atributos, diretamente relacionados com a carne bovina 

produzida e alimentada a pasto, conforme as hipóteses do estudo. O sexto atributo é o preço. 

Como mostra o Quadro 6, o primeiro conjunto é formado por: preço por bife de 100 

gramas, ômega 3 garantido, magreza garantida e Vitamina E garantida. O segundo, que foi 

utilizado para testar qual o efeito adicional na disposição a pagar do consumidor no caso de 

nenhum atributo de sinal ser apresentado, inclui: ômega 3 garantido, magreza garantida e 

maciez garantida.   

Quadro 6. Atributos por conjunto a ser analisados. 

Fonte: Autora. Adaptado de Gao e Schroeder (2009). 

A definição para cada atributo apresentada aos respondentes foi a seguinte: 

Preço: o preço por 1 kg que você pagaria por um bife de primeira; 

Bem-estar animal garantido: é garantido que este bife foi produzido de um animal 

que cresceu livre na natureza. 

Ômega 3 garantido: este bife possui maior nível de ômega 3 garantido; 

Magreza garantida: este bife possui menor nível de gordura e colesterol garantidos. 

Vitamina E garantida: este bife possui maior nível de Vitamina E garantido.  

Atributos do Primeiro Conjunto Atributos do Segundo Conjunto 

Preço por 1kg de bife de primeira 

Ômega 3 garantido 

Magreza garantida 

Vitamina E garantida 

Atributo de sinal: Bem-estar animal 

Ômega 3 garantido 

Magreza garantida 

Vitamina E garantida 

Maciez garantida 

Atributo de sinal: nenhum 
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Maciez garantida: este bife possui garantia de maciez. 

Foram utilizados quatro preços diferentes para o bife de primeira, considerando o 

preço médio, dois preços superiores e um inferior. O preço médio de R$40 foi sugerido pelo 

gestor de uma boutique de carne. Os preços superiores foram calculados considerando um 

aumento de 33% e 66% em relação ao preço médio, obtendo, assim, R$53,20 e R$66,40, 

respectivamente. O preço inferior de R$26,80 foi calculado com a redução de 33% no preço 

médio. 

Para os atributos bem-estar animal, ômega 3, vitamina E, magreza e maciez garantidos, 

foram utilizados dois níveis: sim e não, que se referem a estarem presentes ou não (Quadro 7). 

Preço R$/Kg 

Bem-estar 

animal 

Garantido 

Ômega 3 

Garantido 

Vitamina E 

Garantida 

Magreza 

Garantida 

Maciez 

Garantida 

26,80 Sim Sim Sim Sim Sim 

40,00 Não Não Não Não Não 

53,20          

66,40          

Quadro 7. Atributos e níveis a serem utilizados nos experimentos. 

Fonte: Autora. 

 

Para testar o efeito de adicionar a informação do atributo bem-estar animal (atributo 

não conhecido) foi construída uma sequência de experimentos de escolha com três, quatro e 

cinco atributos da carne que foram apresentadas aos consumidores para os dois grupos, como 

pode ser observado na Tabela 8. A partir disto, foram construídos três experimentos para cada 

grupo, totalizando seis experimentos: A11, A12(21), A22 (com o atributo não conhecido), B11, 

B12 (B21) e B22 (sem o atributo não conhecido).  

  Pesquisa A12 Pesquisa A23 Pesquisa B12 Pesquisa B23 

Experimento A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22 

Preço por 1kg de bife de primeira √ √ √ √ √ √ √ √ 

Bem-estar animal garantido √ √ √ √     

Ômega 3 garantido √ √ √ √ √ √ √ √ 

Vitamina E garantida  √ √ √ √ √ √ √ 

Magreza garantida    √  √ √ √ 

Maciez garantida               √ 

Quadro 8.Atributos em experimentos de escolha e esboço da pesquisa. 

Fonte: Adaptado de Gao e Schroeder (2009). 

O primeiro experimento possuía 3 atributos, o segundo 4 e o terceiro 5. O número 

começa com três porque indica o número de atributos presentes em cada experimento de 
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escolha. Os três experimentos tiveram o mesmo número de escolhas para reduzir a 

complexidade que pode afetar a decisão dos respondentes. Foi escolhido o desenho fracional 

fatorial ortogonal para reduzir o número de alternativas do experimento de escolha. Para Gao 

(2007, p. 38), esta “estratégia é plausível, pois assumimos que as funções de utilidade aleatória 

do consumidor são lineares em atributos de produtos”. 

Foram escolhidos três conjuntos de alternativas com o número de atributos das 

alternativas sendo três, quatro e cinco. O primeiro atributo tem quatro níveis, referente aos 

quatro preços correspondentes, e os outros atributos têm apenas dois níveis, “sim” ou “não” 

(0,1). Assim, haverá 3 conjuntos de alternativas, cada um com 8 alternativas originais, sendo 

que o número de alternativas em cada conjunto será 3, 4 e 5, respectivamente e estes desenhos 

com todos os 3 conjuntos de alternativas possuem uma eficiência-D de 100% (GAO, 2007). 

Na segunda etapa, as 8 alternativas originais em cada grupo foram aleatoriamente 

ordenadas de forma a criar 8 pares de alternativas, ou seja, conjuntos de escolhas, junto com as 

alternativas originais, gerando 3 experimentos de escolha. No último passo, foi rotulado os 

níveis de atributos numéricos com níveis de atributos correspondentes dos bifes. E para cada 

conjunto de escolha foi adicionada a alternativa “nenhuma”, de forma a tornar a escolha mais 

realista, já que os consumidores poderiam esta opção ao fazer compras (GAO E SCHROEDER, 

2009; LUSK; SCHROEDER 2004). 

Na etapa 3 foram geradas três alternativas de experimento de escolha. Assim, houve 

seis experimentos no total, três com o atributo desconhecido e três sem o mesmo, como pode 

ser observado no Quadro 9. 

Experimento 
Núm. de 

atributos 
Atributo 

A1 3 Preço 
Bem-estar animal 

garantido 

Ômega 3 

garantido 
  

A2 4 Preço 
Bem-estar animal 

garantido  

Ômega 3 

garantido 

Vitamina E 

garantida 
 

A3 5 Preço 
Bem-estar animal 

garantido 

Ômega 3 

garantido 

Vitamina E 

garantida 

Magreza 

garantida 

Experimento 
Núm. de 

atributos 
Atributo 

B1 3 Preço Ômega 3 
Vitamina E 

garantida 
  

B2 4 Preço Ômega 3 
Vitamina E 

garantida 
Magreza garantida 

 

B3 5 Preço Ômega 3 
Vitamina E 

garantida 
Magreza garantida 

Maciez 

garantida 

Quadro 9. Atributos e níveis do primeiro conjunto a serem utilizados no experimento. 

Fonte: Autora. 
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Para cada uma das 8 escolhas em cada experimento havia as três alternativas (opção 

A, B ou nenhuma das duas). Foram selecionados dois dos três experimentos (A1, A2, A3 ou 

B1, B2 e B3) para construir uma série de questionários: o primeiro, A12, incluiu os 

experimentos A11 e A12; o segundo A23, incluiu os experimentos A21 e A22; o terceiro, B12, 

incluiu os experimentos B11 e B12; e o quarto, B23, incluirá o B21 e o B22, como pode ser 

observado no Quadro 10. 

Questionário Experimentos de escolha 

A12 A11 A12 

A23 A21 A23 

B12 B11 B12 

B23 B21 B21 

Quadro 10. Organização dos questionários. 

Fonte: Autora. 

Por meio destes questionários, foi possível conduzir comparações intra-sujeitos, ao 

comparar a disposição a pagar dos consumidores no mesmo questionário, como, por exemplo, 

comparar A11 e A11 no questionário A12. Assim, também foi possível fazer a comparação 

entre-sujeitos, ao comparar a disposição a pagar em questionários diferentes (A12 do 

questionário A12 com o A21 do questionário A23). Por meio destes desenhos, foram feitos os 

questionários para cada experimento. Os mesmos se encontram nos Apêndices C, E, F e G.  

As três etapas, os principais autores de cada método adotado e seus respectivos 

apêndices em que se encontram os questionários podem ser observados no Quadro 11. 

Etapa Autor (es) Apêndice (s) 

1. Laddering Reynolds e Gutman (1988); Schwartz (1992) A 

2. Entrevistas com especialistas Stebbins (2001), Willig (2013)  B 

3. Experimentos Gao (2007); Gao e Schoeder (2009), Nahuelhual, 

Loureiro e Loomis (2004); Train (1988), Tonsor et al 

(2005); Lusk e Fox (2003). 

C, D, E e F 

Quadro 11.Etapas da pesquisa. 

Fonte: Autora.  

Realizada a revisão teórica e com os procedimentos metodológicos já estabelecidos e 

organizados, o próximo capítulo traz os resultados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo contempla os resultados e está organizado em conforme as três etapas: 

laddering, entrevista com especialistas e experimento. 

 

4.1 ETAPA 1: LADDERING 

 

Os valores dos consumidores em relação à produção de carne bovina foi o objeto de 

investigação nesta primeira etapa.  A análise de conteúdo permitiu identificar: 4 atributos, 6 

consequências e 3 valores para os consumidores brasileiros; 4 atributos, 8 consequências e 5 

valores para os consumidores dos EUA. O Quadro 12 traz estes elementos organizados 

conforme o país dos consumidores. 

Atributos Consequências  Valores 

Brasil   

1. Aspectos da Produção 

2. Segurança 

3. Animal 

4. Qualidade 

5. Sentimento 

6. Qualidade 

7. Alimentação 

8. Saúde 

9. Acessibilidade 

10. Aspectos da produção 

11. Realização 

12. Universalismo 

13. Segurança 

Estados Unidos 

1. Necessidade 

2. Aspectos da produção 

3. Negativo 

4. Animal 

 

 

5. Animal 

6. Aspectos da produção 

7. Origem 

8. Aspectos financeiros / 

econômicos 

9. Escolha 

10. Sentimento 

11. Alimentação 

12. Necessidade 

 

13. Poder 

14. Auto direcionamento 

15. Universalismo 

16. Segurança 

17. Realização 

Quadro 12. Atributos, consequências e valores para a produção. 

Fonte: Autora.  

O Quadro 12 foi elaborado a partir dos mapas hierárquicos de valor (MHV) para cada 

país, sendo que ambos abrangeram 80% das ligações totais. Quanto mais grossas as setas, mais 

fortes as relações entre os itens. No caso dos consumidores do Brasil, o mapa apresentou 14 

cadeias. Para os dos EUA, o número de cadeias foi 12. As Figuras 6 e 7 trazem os dois MHV. 

É importante salientar que o código de numeração dos elementos é diferente para cada país.  
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Figura 6. MHV para consumidores do Brasil. 

Fonte: Autora. 

 

 
Figura 7. MHV para consumidores dos EUA. 

Fonte: Autora. 
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O Quadro 13 apresenta as cadeias formadas pelos MHV, ou seja, as sequências de 

ligações entre os atributos, consequências e valores, além dos significados, que trazem a 

explicação para estas ligações. 

(Continua) 

Consumidores de carne bovina do Brasil 

Atributo Cadeias 

formadas 

Significado 

1. Aspectos da 

produção 

1 – 5 – 12 

 

 

 

 

Os aspectos da produção, como o tratamento com os animais e com o meio 

ambiente influenciam os sentimentos das pessoas e está ligado ao valor: 

12 - Universalismo: preocupação com o meio ambiente 

 

1 – 6 – 8 – 11  

1 – 6 – 8 – 13  

Os aspectos da produção são responsáveis pela qualidade da carne bovina, 

que possui um conjunto de características que são necessárias para não 

prejudicar a saúde das pessoas e está ligada aos seguintes valores: 

11 – Realização: sentir-se bem, saudável e feliz. 

13 – Segurança: ter a certeza de que está consumindo um produto seguro 

para a saúde; 

2. Segurança 2 – 8 – 11 

2 – 8 – 13  

A segurança do alimento (carne) na produção está ligada à saúde do 

indivíduo que o consome e aos valores: 

11 – Realização: sentir-se bem, saudável e feliz. 

13 – Segurança: ter a certeza de que está consumindo um produto seguro 

para a saúde; 

3. Animal 3 – 6 – 11 

3 – 6 – 13  

O tratamento com os animais influencia na qualidade da carne bovina e 

está ligada aos seguintes valores: 

11 – Realização: sentir-se bem, saudável e feliz. 

13 – Segurança: ter a certeza de que está consumindo um produto seguro 

para a saúde; 

3 – 9 – 12  A produção animal fornece um alimento é acessível a todos e ligada ao 

valor: 

12 – Universalismo: pensar na sociedade como um todo. 

3 – 10 – 12  

3 – 10 – 13  

O tratamento do animal está relacionado com os aspectos da produção e 

ligada aos seguintes valores: 

12: Universalismo: pensar no bem-estar animal. 

13: Segurança: consciência de que a carne não fará mal. 

Quadro 13. Análise das cadeias. 

Fonte: Autora.  
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(Continuação) 

4. Qualidade 4 – 8 – 11  

4 – 8 – 13  

 

4 – 7 – 8 -11 

4 – 7 – 8 – 13 

A qualidade da produção de carne bovina diretamente à saúde, ou a 

questões da  alimentação, sendo que, em ambos os casos, está relacionada 

aos seguintes valores:  

11 – Realização: sentir-se bem, saudável e feliz. 

13 – Segurança: ter a certeza de que está consumindo um produto seguro 

para a saúde; 

Consumidores de Carne Bovina dos Estados Unidos 

1. Necessidade 1 – 8 – 13  A produção de carne bovina é uma atividade necessária aos produtores, 

que precisam obter lucros e está ligada ao valor: 

13 – Poder: obter rentabilidade, riqueza. 

2. Aspectos da 

Produção 

2 – 9 - 14 Os aspectos da produção se relacionam à escolha do consumidor e ao 

valor: 

14 – Auto direcionamento: ser independente para fazer as próprias 

escolhas. 

2 – 11 – 15 

2 – 5 – 11 – 15  

Os aspectos da produção estão diretamente ligados à alimentação, ou 

primeiramente ao tratamento do animal, sendo, em ambos os casos, 

relacionados ao valor: 

15 - Universalismo: querer que as pessoas tenham uma boa alimentação. 

3. Negativo 3 – 6 – 9 – 14  

3 – 6 – 10 – 14 

Aspectos negativos da produção estão ligados à escolha e à sensibilidade, 

sentimento dos consumidores, relacionados ao valor: 

14 – Auto direcionamento: cabe ao consumidor buscar informações sobre 

a produção e cada um possui suas razões pessoais. 

3 – 6 – 12 – 15  

3 – 6 – 12 – 16 

A produção apresenta aspectos negativos, mas é necessária e relaciona-se 

aos seguintes valores: 

15 – Universalismo: para que as pessoas tenham acesso ao alimento. 

16 – Segurança: necessidade de proteínas e nutrientes.  

4. Animal 4 – 12 – 15  

4 – 12 – 16 

 

4 – 7 – 12 – 15 

4 – 7 – 12 – 16  

O consumo do animal é necessário, assim como saber sua origem, o que 

estão ligados aos valores: 

15 – Universalismo: para que as pessoas se alimentem; 

16 – Segurança: alimentar-se de uma carne que seja segura e não cause 

problemas de saúde. 

Quadro 13. Análise das cadeias. 

Fonte: Autora.  

 

Observa-se na Figura 6 e no Quadro 13 que, para os consumidores brasileiros, os 

valores mais importantes relacionados à produção pecuária são: universalismo e segurança. O 

primeiro apresentou um maior número de incidências e mostra que os entrevistados veem na 
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produção uma forma de prover alimentos para a população em geral. Por outro lado, o valor 

segurança mostrou que eles ligam a produção à saúde e segurança do alimento. 

No caso dos consumidores dos EUA, como mostra a figura 7 e Quadro 13, o principal 

valor foi o auto direcionamento, seguido da segurança. O primeiro está ligado à escolha dos 

consumidores. Para os entrevistados, por mais que a produção apresente aspectos negativos, 

cabe ao consumidor a decisão se vai consumir, o que vai consumir e de buscar informações 

sobre a origem e forma de produção. Porém, eles consideraram a carne como uma necessidade 

para a alimentação das pessoas e que a mesma deve ser segura para tal. 

Por fim, tanto os consumidores do Brasil, como os dos Estados Unidos consideram, 

por detrás dos valores que possuem em relação à produção de carne bovina, aspectos da criação 

do animal, que se relaciona a atributos de sinal e no caso do presente estudo, ao bem-estar 

animal.  No caso dos brasileiros, tanto a preocupação com a saúde, como o valor de segurança 

foram importantes na análise realizada. Estes fatores relacionam com o presente estudo, no qual 

foi identificada a preferência por atributos como bem-estar animal, ômega 3, magreza e 

vitamina E. Além desta análise de abordagem qualitativa, outra foi realizada com especialistas 

de carne bovina. 

 

4.2 ETAPA 2: ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE 

 

As entrevistas com os especialistas foram realizadas em setembro de 2015 via Skype. 

As durações foram de 30 minutos com o Entrevistado 1, e 26 minutos com o Entrevistado 2. 

Antes da entrevista, foi informado apenas que se tratava de um estudo sobre consumidor de 

carne bovina. Nenhuma outra informação foi fornecida para que não enviesasse a resposta dos 

entrevistados.  

Primeiramente, foi perguntado o que seria uma peça de carne bovina ideal. O 

Entrevistado 1 respondeu que depende muito do momento. Segundo ele, as exigências dos 

consumidores variam entre: durante a semana e final de semana.  O consumidor busca uma 

carne macia, com níveis baixos de gordura e baixos níveis de marmoreio para o dia-a-dia, 

enquanto que, para o final de semana, busca uma carne com nível de gordura, nível de 

marmoreio, uma carne que dê sabor, suculência, geralmente para o churrasco. Ainda, segundo 

ele, apesar de ambas serem carne bovina, não é o mesmo animal que produz a carne de segunda 

a sexta-feira que produz a carne de fim de semana. 
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Para a Entrevistada 2, um corte ideal começa pela aparência, com características como 

a cor, se é brilhante, se aparenta ser fresca, condição em que se encontra, como embalagem e, 

na hora do consumo, maciez.  

Em seguida, foi questionado aos entrevistados quais sobre as principais características 

que o consumidor busca no produto carne bovina no momento da compra. O Entrevistado 1 

respondeu que o preço ainda tem uma influência muito forte, mas que ele busca o que a carne 

commodity não oferece, a maciez. Esta que, segundo ele, atende em 90% a expectativa do 

consumidor em relação à carne e que a qualidade, muitas vezes, é associada à maciez. Esta 

percepção do especialista condiz com os resultados encontrados por Lusk e Fox (2000), Goss, 

Holcomb e Ward (2002), Huffman et al (1996), Feldkamp, Schroeder e Lusk (2003), de que a 

maciez é o atributo mais importante na escolha. Segundo o Entrevistado 1: 

 

“A partir do momento que você entrega uma carne macia, conquista 

esse cliente com uma característica que ele não consegue achar no dia-

a-dia, na carne comum. Só que aí existe a barreira do preço”. 

  

Segundo a Entrevistada 2, a carne bovina é a mais aceita no Brasil, comparada com 

aves e suínos, e o consumidor a aprecia muito, mas não compra com muita frequência porque 

é cara. Ela acredita que o consumidor busca atributos como maciez, cor e aroma.  

Quando perguntados se eles acreditavam que os consumidores estão preocupados com as 

questões relacionadas ao modo de produção no momento da compra, o Entrevistado 1 

respondeu que muito pouco, que fora do Brasil as questões relacionadas à segurança dos 

alimentos são determinantes da qualidade. Segundo ele, há uma tendência de crescimento dessa 

preocupação, mas que, por enquanto, aparece para alguns nichos de mercado somente. O 

entrevistado também acrescentou que, os consumidores que possuem rendas mais baixas estão 

mais distantes de ter este tipo de preocupação. 

A Entrevistada 2 respondeu de forma semelhante. Segundo ela, em um país de cerca 

de 200 milhões de habitantes, há classes sociais para este tipo de demanda. Mas, argumentou 

que seriam para as classes de renda mais altas e com maiores níveis de conhecimento. Citou 

que para ela, por exemplo, interessaria saber se tem ômega 3, se foi criado a pasto, se tem menor 

uso de antibióticos ou hormônios. 

Na pergunta realizada ao Entrevistado 1, se nas boutiques de carne, por ser um público 

com um poder aquisitivo um pouco maior, este consumidor teria tendência de se preocupar com 
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estas questões, ele respondeu que ainda é um pouco distante, mas que já existem algumas 

iniciativas de diferenciação de carne a pasto para carne em confinamento e de raças. Também 

citou um projeto que realizou com uma empresa de carnes, no qual seu grupo de trabalho dava 

um status ambiental e social para a fazenda. Além disso, todo corte de carne que produziam 

possuía um QR CODE na embalagem, por meio do qual o consumidor poderia acessar para ter 

informações sobre a origem. Segundo o entrevistado, os consumidores gostaram, mas“não era 

o ponto fundamental da decisão de compra, o que, para ele, difere muito do consumidor 

europeu, que coloca essas questões em primeiro lugar. Acrescentou ainda que o consumidor 

brasileiro está mais próximo do americano, que coloca a qualidade em primeiro lugar, do que 

do europeu. Porém, argumentou que, como em outros países há doenças do gado que atingem 

a saúde da população e, que no Brasil, não há nenhum problema muito grave, a não ser alguns 

casos de intoxicação alimentar, por isso a preocupação dos outros países é maior. 

A Entrevistada 2 não respondeu essa pergunta porque foi feita fora do roteiro, mas 

optou-se por incluir a resposta no estudo devido a relevância da mesma para o estudo. 

A pergunta seguinte foi se os consumidores estão preocupados com questões 

ambientais no momento da compra. O Entrevistado 1 respondeu que é uma tendência de 

crescimento, mas atualmente não é um motivo para a tomada de decisão, esta que se mostra 

mais ligada ao preço. Segundo ele, pode ser que em 5 ou dez anos haja um amadurecimento do 

perfil do consumidor nesse sentido, mas não neste momento. A Entrevistada 2 seguiu a mesma 

linha de resposta, considerando que muitas pessoas só tem o interesse de comprar a carne para 

fazer churrasco, sem se importar com as demais questões, mas que essa consciência só vai ser 

conquistada com a educação, desde as escolas. 

Relacionada a pergunta anterior, a seguinte questionou se eles acreditavam que os 

consumidores estão preocupados com as questões de saúde e segurança no momento da compra. 

Para o Entrevistado 1, como o Brasil não possui um problema grave relacionado à segurança 

dos alimentos, como em outros países, onde chega a ocorrer mortes, estes aparecem como 

últimos quesitos na tomada de decisão. A Entrevistada 2 respondeu semelhante ao dizer que se 

tivesse uma doença como a vaca louca, que causa mortes, as pessoas parariam até de consumir 

ao saber pelos meios de comunicação. Acrescentou, porém, que a preocupação com essas 

questões de saúde e segurança também dependem da classe econômica. 

Sobre quais as principais dúvidas e preocupações em relação ao rótulo que você 

acredita que os consumidores relatam no momento da compra,  Entrevistado 1 respondeu que 

algum dos Ministérios exige que o rótulo tenha os níveis nutricionais dos cortes, mas que duvida 
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que alguém já os tenha lido. Ele argumentou ainda que as boutiques de carnes possuem um 

público que está aprendendo a consumir. Estes consumidores “querem fazer experiências, 

querem descobrir o novo, querem avaliar o produto. Então, se o rótulo for com este objetivo, 

vai atrair atenção com certeza. O Entrevistado faz uma analogia com a fase de aprendizado de 

consumo da carne e a do vinho há cerca de 15 anos, na época que ainda era considerado 

commodity no Brasil e finalizou argumentando que o aprendizado é irreversível, pois a partir 

do momento que a pessoa consumir um produto bom, dificilmente volta a consumir um ruim. 

Para a Entrevistada 2, no entanto, o problema está na rotulagem, já que, para ela, a 

rotulagem não indica muita coisa, pois argumenta que deveriam colocar o que realmente tem 

na carne e citou o caso em que há aplicação de monóxido de carbono para deixar a carne mais 

vermelha, mas não informam no rótulo, e argumentou que falta fiscalização. 

Em relação à carne bovina produzida a pasto, foi questionado se eles acreditavam que, 

assim como acontece nos outros países, como Austrália e Estados Unidos, poderia ser um 

atributo que a diferenciasse no Brasil. Para o Entrevistado 1, ele acredita que pode diferenciar, 

mas que somente a definição “produzido a pasto” ou “confinamento” é superficial porque não 

há regras nem padrões que os diferenciem. Acrescentou ainda que seriam iniciativas pontuais 

porque há frigoríficos que abatem por dia gado de vinte a trinta origens distintas. Porém, alegou 

que “sempre vai ter, dentro do universo de consumidores, pessoas que vão valorizar esse 

“produzido a pasto” e que possa ter em uma boutique, em breve, uma geladeira com animais 

produzidos a pasto. 

A Entrevistada 2 respondeu que sim, porque considera muito importante e acredita que 

o Brasil não explora a carne bovina produzida a pasto e nem o ômega 3. Para ela, o país exporta 

quantidade, e por isso a carne é considerada como “de segunda” ou “dura” no exterior.  

A penúltima pergunta questionou se os entrevistados conheciam algum produto de 

carne bovina no Brasil no qual o rótulo possuísse as informações: “Bem-estar animal 

Garantido”, “Ômega 3 Garantido”, “Vitamina E Garantida”, “Maciez Garantida”, “Magreza 

Garantida” e “Animal criado a pasto”. O Quadro traz o resumo das respostas. 
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 Entrevistado 1 Entrevistada 2 

Bem-Estar Animal Não. Não. 

Ômega 3 “Especificamente não, mas eu já vi 

alguns trabalhos de suplementação de 

bovinos com sementes de oleaginosas 

onde se comprovou presença maior de 

ômega 3, mas nunca vi isso chegar ao 

consumidor como informação”. 

Não. 

Vitamina E “Vitamina E a gente tem alguns 

trabalhos de uso de Vitamina E, mas 

com o intuito de eliminar o gosto 

desagradável do excesso de óleo em 

algumas dietas, especialmente com 

caroço de algodão. O pessoal faz uso 

da Vitamina E como antioxidante. 

Mas também não chega essa 

informação ao consumidor. É mais 

uma estratégia de produção”. 

Não. 

Magreza Garantida “Isso a gente já vê”. O Entrevistado 

citou exemplo de uma grande rede 

varejista que possui uma marca de 

carne mais light.  

Em produto processado eu já vi, mas in 

natura não.  

Maciez Garantida “É uma tendência”. “Sei que em boutiques de carne que garantem 

para nós que essa carne está com tal maciez”. 

Mas o vendedor. 

Animal a pasto “No Brasil não (...)não existe um 

critério de definição do que é "a pasto" 

 

Não. 

Quadro 14. Respostas dos especialistas sobre atributos de carne bovina produzida a pasto. 

Fonte: Autora. 

Por fim, os entrevistados foram questionados se as características citadas na última 

pergunta seriam importantes para o consumidor no momento de decisão de compra. O 

Entrevistado 1 respondeu que são projetos para nichos e para médio prazo. A Entrevistada 2 

respondeu que seria importante, mas que é necessário educar os consumidores, pois nem todos 

têm conhecimento dos atributos citados. 

De forma geral, os entrevistados concordaram nas respostas. Ao analisá-las, concluiu-

se que a carne bovina produzida a pasto pode ser um diferencial para nichos de mercado, que 

possuam conhecimento, exigência e poder aquisitivo altos. Para eles, por um lado ainda é 



63 

 

necessário um aprendizado maior da população sobre a carne e, por outro, regras que possam 

distinguir e padronizar as definições de “a pasto” e “confinamento”, além da melhoria das 

informações contidas na embalagem e fiscalização. 

A Etapa 2 possibilitou identificar a percepção dos especialistas sobre a carne bovina 

produzida a pasto e como ela poderia ser um diferencial no mercado. A terceira e última etapa 

traz os resultados dos experimentos realizados com os consumidores.  

 

 

4.3 ETAPA 3: EXPERIMENTOS DE ESCOLHA 

 

Em outubro de 2015, as três etapas do experimento foram realizadas. Primeiramente, 

aplicou-se os questionários com 14 clientes da boutique de carne Beef Passion, em São Paulo. 

Uma survey foi compartilhada nas mídias sociais pelo “Blog da Carne”, no qual foram 

respondidos 210 questionários, sendo 199 completos e aplicáveis à análise. Por fim, os 54 

questionários foram respondidos por alunos do curso de Administração da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, o campus de Piracicaba da Universidade de São Paulo.  

 

4.3.1 Análise descritiva 

 

No total, 267 questionários foram completados, sendo 78 do A12, 62 do A23, 60 do 

B12 e 67 do B23. A Tabela 19 apresenta a análise descritiva para cada um dos quatro 

questionários. Entre o total de respondentes, 49,4% foram mulheres e 50,6% homens. A idade 

média foi de 29,88. Os estudantes representaram 37,5%, enquanto 62,5% do total de 

respondentes se declararam empregados, aposentados ou outros (consultores, autônomos etc). 

A pergunta “com que frequência você costuma comprar em boutiques?” foi utilizada para 

identificar se  os respondentes já tiveram acesso e se costumam frequentar esse tipo de varejo 

premium de carne, o que pode ser um indício de que eles conhecem as diferenciações do produto 

que são oferecidas por estas lojas, como diferentes marcas e cortes. Do total, 30,3% 

responderam que nunca compraram, 57,3% que compram com pouca frequência e 11,6% que 

compram com muita frequência em boutiques de carne. 
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Variável A12 A23 B12 B23 TOTAL 

Idade 31,6¹ 30,82 27,15 26,49 29,88 

 (12,96)² (11,99) (8,98) (8,01) (11,02) 

14-25 33 (42,3%) 25 (40,32%) 35 (58,3%) 29 (43,3%) 122 (45,7%) 

26-36 21 (26,9%) 24 (38,71%) 16 (26,7%) 23 (34,3%) 84 (31,5%) 

37-47 11 (14,1%) 4 (6,45%) 7 (11,7%) 12 (17,9%) 34 (12,7%) 

48-58 8 (10,3%) 7 (11,29%) 1 (1,7%) 3 (4,5%) 19 (7,1%) 

59-69 4 (5,1%) 2 (3,23%) 1 (1,7%) 0 (0%) 7 (2,6%) 

Gênero      

Feminino 48 (61,5%) 34 (54,8%) 24 (40%) 26 (38,8%) 132 (49,4%) 

Masculino 30 (38,5%) 28 (45,2%) 36 (60%) 41 (61,2%) 135 (50,6%) 

Renda      

Menos que R$1.000 11 (14,1%) 2 (3,2%) 8 (13,3%) 4 (6,0%) 25 (9,4%) 

De R$1.000 a R$5.000 21 (26,9%) 24 (38,7%) 19 (31,7%) 29 (43,3%) 93 (34,8%) 

De R$5.000 a R$9.999 25 (32,1%) 15 (24,2%) 16 (26,7%) 14 (20,9%) 70 (26,2%) 

De R$10.000 a R$14.999 14 (17,9%) 10 (16,1%) 6 (10,0%) 15 (22,4%) 45 (16,9%) 

Mais que R$15.000 7 (9,0%) 11 (17,7%) 11 (18,3%) 5 (7,5%) 34 (12,7%) 

Ocupação      

Empregado 24 (30,8%) 30 (48,4%) 22 (36,7%) 39 (58,2%) 115 (43,1%) 

Desempregado 3 (3,8%) 1 (1,6%) 3 (5,0%) 2 (3,0%) 9 (3,4%) 

Estudante 32 (41,0%) 20 (32,3%) 26 (43,3%) 22 (32,8%) 100 (37,5%) 

Aposentado 3 (3,8%) 3 (4,8%) 1 (1,7%) 0 (0%) 7 (2,6%) 

Outros 16 (20,5%) 8 (12,9%) 8 (13,3%) 4 (6,0%) 36 (13,5%) 

Estado Civil      

Solteiro 45 (57,7%) 37 (59,7%) 41 (68,3%) 40 (59,7%) 163 (61,0%) 

Casado 22 (29,2%) 24 (38,7%) 16 (26,7%) 27 (40,3%) 89 (33,3%) 

Divorciado/Separado 10 (12,8%) 1 (1,6%) 3 (5%) 0 (0%) 14 (5,2%) 

Viúvo 1 (1,3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,4%) 

Formação      

Ensino Médio Completo 7 (9,0%) 1 (1,6%) 4 (6,7%) 1 (1,5%) 13 (4,9%) 

Ensino Superior Incompleto 28 (35,9%) 24 (38,7%) 24 (45%) 19 (28,4%) 98 (36,7%) 

Ensino Superior Completo 18 (23,1%) 19 (30,6%) 16 (26,7%) 20 (29,9%) 73 (27,3%) 

Pós-Graduação Completa 25 (32,1%) 18 (29,0%) 13 (21,7%) 27 (40,3%) 83 (31,1%) 

Frequência que compra 

em boutiques 
     

Nunca comprei 32 (41,0%) 12 (19,4%) 14 (23,3%) 23 (34,3%) 81 (30,3%) 

Compro com pouca 

frequência 
37 (47,4%) 41 (66,1%) 36 (60%) 39 (58,2%) 153 (57,3%) 

Compro com muita 

frequência 
8 (10,3%) 9 (14,5%) 9 (15,0%) 5 (7,5%) 31 (11,6%) 

N. de respondentes 78 62 60 67 267 

¹Média 

²Desvio-padrão 

Tabela 7. Análise descritiva da amostra. 

Fonte: Autora. 

4.3.2 Resultados dos Modelos Econométricos 

 

Oito modelos logit de parâmetros aleatórios foram estimados para cada um dos oito 

experimentos de escolha, sendo para os questionários A12 e A23: 

A11: 𝑈𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗+∝∙ 𝑝𝑖𝑗 + 𝛽𝑖1 ∙ 𝑥𝑖𝑗1 + 𝛽𝑖2 ∙ 𝑥𝑖𝑗2 + 𝜀𝑖𝑗 

A12: 𝑈𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗+∝∙ 𝑝𝑖𝑗 + 𝛽𝑖1 ∙ 𝑥𝑖𝑗1 + 𝛽𝑖2 ∙ 𝑥𝑖𝑗2 + 𝛽𝑖3 ∙ 𝑥𝑖𝑗3 + 𝜀𝑖𝑗 
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A21: 𝑈𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗+∝∙ 𝑝𝑖𝑗 + 𝛽𝑖1 ∙ 𝑥𝑖𝑗1 + 𝛽𝑖2 ∙ 𝑥𝑖𝑗2 + 𝛽𝑖3 ∙ 𝑥𝑖𝑗3 + 𝜀𝑖𝑗 

A22: 𝑈𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗+∝∙ 𝑝𝑖𝑗 + 𝛽𝑖1 ∙ 𝑥𝑖𝑗1 + 𝛽𝑖2 ∙ 𝑥𝑖𝑗2 + 𝛽𝑖3 ∙ 𝑥𝑖𝑗3 + 𝛽𝑖4 ∙ 𝑥𝑖𝑗4 + 𝜀𝑖𝑗 

Nas quais 𝑏𝑖𝑗 é uma constante alternativa específica, ∝ é a utilidade marginal do preço, 

𝛽𝑖1 − 𝛽𝑖4 é a utilidade marginal dos atributos 𝑥𝑖𝑗1 − 𝑥𝑖𝑗4, respectivamente e 𝜀𝑖𝑗 é o erro aleatório 

independentemente distribuído com a distribuição de Gumbel, 𝑝𝑖𝑗 é a alternativa do preço j, 

𝑥𝑖𝑗1 − 𝑥𝑖𝑗4 são os atributos “bem-estar animal”, “ômega 3 garantido”, “magreza garantida” e 

“vitamina E garantida”.  

As funções de utilidade aleatória para os experimentos de escolha dos questionários 

B12 e B23 são: 

B11: 𝑈𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗+∝∙ 𝑝𝑖𝑗 + 𝛽𝑖1 ∙ 𝑞𝑖𝑗1 + 𝛽𝑖2 ∙ 𝑞𝑖𝑗2 + 𝜀𝑖𝑗 

B12: 𝑈𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗+∝∙ 𝑝𝑖𝑗 + 𝛽𝑖1 ∙ 𝑞𝑖𝑗1 + 𝛽𝑖2 ∙ 𝑞𝑖𝑗2 + 𝛽𝑖3 ∙ 𝑞 + 𝜀𝑖𝑗 

B21: 𝑈𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗+∝∙ 𝑝𝑖𝑗 + 𝛽𝑖1 ∙ 𝑞𝑖𝑗1 + 𝛽𝑖2 ∙ 𝑞𝑖𝑗2 + 𝛽𝑖3 ∙ 𝑞𝑖𝑗3 + 𝜀𝑖𝑗 

B22: 𝑈𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗+∝∙ 𝑝𝑖𝑗 + 𝛽𝑖1 ∙ 𝑞𝑖𝑗1 + 𝛽𝑖2 ∙ 𝑞𝑖𝑗2 + 𝛽𝑖3 ∙ 𝑞𝑖𝑗3 + 𝛽𝑖4 ∙ 𝑞𝑖𝑗4 + 𝜀𝑖𝑗 

Onde 𝑏𝑖𝑗, 𝛽𝑖1 − 𝛽𝑖4 , 𝑝𝑖𝑗 e 𝜀𝑖𝑗 possuem a mesma definição, e 𝑞𝑖𝑗1 − 𝑞𝑖𝑗4 são os atributos 

“ômega 3 garantido”, “magreza garantida”, “vitamina E garantida” e “maciez garantida”, 

respectivamente.  

O coeficiente de preço alternativo é um parâmetro não aleatório (nonrandom 

parameter), pois, caso fosse assumido que os coeficientes de preço possuem distribuição 

normal, implicaria que algumas pessoas teriam coeficientes de preço positivos, o que não 

condiz com a relação preço-demanda. Ademais, não permitir que o coeficiente de preço varie 

aleatoriamente também “assegura que a disposição a pagar para um determinado bife tenha 

distribuição normal” (TONSOR et al, 2005).  

Os coeficientes dos atributos da carne utilizados no estudo foram definidos como 

parâmetros aleatórios com distribuição normal de forma a permitir preferências heterogêneas 

dos consumidores por estes atributos. A suposição de que os parâmetros aleatórios possuem 

distribuição normal é a mais utilizada (NAHUELHUAL; LOUREIRO; LOOMIS, 2004). A 

distribuição normal possibilita que os coeficientes sejam positivos ou negativos e, 

consequentemente, que as estimativas da disposição a pagar possam ser positivas ou negativas 

(NAHUELHUAL; LOUREIRO; LOOMIS, 2004; TONSOR et al., 2005; LUSK; FOX, 2003; 
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TRAIN, 1988). E a proporção da amostra para cada sinal é determinado pela média e desvio-

padrão estimados (TRAIN, 1988).  

Os coeficientes também foram classificados como correlacionados “Porque em 

experimentos de escolha cada respondente realiza uma sequência de decisões com diversos 

(oito no nosso caso) conjuntos de escolhas, as preferências individuais são perfeitamente 

correlacionadas por meio dos conjuntos de escolha para um dado respondente” (GAO, 2007, p. 

55). A Tabela 8, apresenta os coeficientes dos atributos dos produtos para os quatro 

questionários A12, A23, B12 e B23.  

Tabela 8. Coeficientes estimados para os questionários A12, A23, B12 e B23. 

Variável Independente do Experimento 

de Escolha 
A11 A12 A21 A22 

  Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente 

Preço -0,169* -0,778* -0,097* -0,122* 

Bem-Estar Animal Garantido 6,492* 1,733* 1,576* 2,494* 

Ômega 3 Garantido 1,309* 0,811* 0,695* 0,982* 

Magreza Garantida  0,976* 0,657* 1,069* 

Vitamina E Garantida    0,673 

 Desvio-padrão dos parâmetros da distribuição 

Bem-estar Animal Garantido 5,572* 1,535* 1,239* 3,389* 

Ômega 3 Garantido 1,778* 0,602 0,409 1,987* 

Magreza Garantida  0,8255* 1,432* 1,116 

Vitamina E Garantida    1,420* 

Variável Independente do Experimento 

de Escolha 
B11 B12 B21 B22 

  Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente 

Preço -0,103* -0,829* -0,113* -0,104* 

Ômega 3 Garantido 2,538* 1,063* 0,900* 0,098 

Magreza Garantida 1,092* 1,928* 1,435*  1,300* 

Vitamina E Garantida  1,127* 0,746* -0,124 

Maciez garantida    3,171* 

 Desvio-padrão dos parâmetros da distribuição 

Ômega 3 Garantido 1,926* 0,747* 0,993* 3,591* 

Magreza Garantida 1,906* 1,955* 2,090* 2,675* 

Vitamina E Garantida  0,774 1,132* 0,801 

Maciez garantida 

   

3,492* 

*Nível de significância de 5%. 

Fonte: Autora. 

 

Com exceção do ômega 3 garantido e da vitamina E garantida, ambos na situação de 

escolha A22, todos os coeficientes foram diferentes de zero a um nível de significância de 5%. 

O coeficiente preço foi negativo em todas as situações de escolha e os coeficientes dos demais 

atributos foram positivos, consistente com a relação preço-demanda. As distribuições do 

desvio-padrão de cada atributo mostram que as preferências heterogêneas existem para os 

atributos estudados da carne. No entanto, o atributo “Ômega 3 Garantido” no experimento de 
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escolha A12 e A21, e o atributo “Magreza Garantida” na escolha A22 não foram 

estatisticamente significativos ao nível de significância de 5%. 

Para os quatro experimentos de escolha dos questionários B12 e B23, todos coeficientes 

dos atributos, exceto “Ômega 3 Garantido” e “Vitamina E garantida”, ambos na escolha B22, 

foram diferentes de zero a um nível de significância de 5%, como mostra a Tabela 20. Os 

coeficientes do preço foram negativos em todas as escolhas e os dos demais atributos positivos. 

Embora o coeficiente da “Vitamina E Garantida” tenha apresentado um sinal negativo na 

escolha B22, este não apresentou significância estatística. 

A covariância negativa entre “Bem-Estar Animal Garantido” e “Ômega 3 Garantido” 

(A12) apresentada na matriz de parâmetros aleatórios para os questionários A12 e A23, na 

Tabela 9, indica que a presença de “Bem-Estar Animal Garantido” no bife, diminuiria a 

utilidade marginal do consumidor por “Ômega 3 Garantido” e vice-versa. A covariância 

negativa também ocorreu com “Magreza Garantida” e “Ômega 3 Garantido” (A12); “Bem-

Estar Animal Garantido” e “Ômega 3 Garantido” (A21); “Magreza Garantida” e “Ômega 3 

Garantido” (A21); “Magreza Garantida” e “Bem-Estar Animal Garantido” (A21); “Magreza 

Garantida” e “Ômega 3 Garantido” (A22); “Magreza Garantida” e “Bem-Estar Animal 

Garantido” (A22). A covariância positiva entre os demais atributos indica que a utilidade 

marginal de um atributo do bife afetaria positivamente os outros atributos. 

Tabela 9. Matriz de covariâncias de parâmetros aleatórios para os questionários A12 e A23. 

A11 

Bem-Estar Animal 

Garantido 

Ômega 3 

Garantido     

Bem-Estar Animal 

Garantido 31,046    

Ômega 3 Garantido 5,414 3,160   

A12 

Bem-Estar Animal 

Garantido 

Ômega 3 

Garantido 

Magreza 

Garantida  

Bem-Estar Animal 

Garantido 2,357    

Ômega 3 Garantido -0,285 0,362   

Magreza Garantida 0,474 -0,094 0,682  

A21 

Bem-Estar Animal 

Garantido 

Ômega 3 

Garantido 

Magreza 

Garantida  

Bem-Estar Animal 

Garantido 1,535    

Ômega 3 Garantido -0,104 0,167   

Magreza Garantida -0,519 -0,430 2,051  

A22 

Bem-Estar Animal 

Garantido 

Ômega 3 

Garantido 

Magreza 

Garantida 

Vitamina E 

Garantida 

Bem-Estar Animal 

Garantido 11,487    

Ômega 3 Garantido 2,600 3,948   

Magreza Garantida -0,219 -0,231 1,245  

Vitamina E Garantida 3,987 2,817 -0,172 2,015 

Fonte: Autora.  
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Para os questionários B12 e B23 as covariâncias da matriz demostraram que a maioria 

dos parâmetros aleatórios possuíam uma relação positiva entre si (Tabela 10). Os atributos 

“Ômega 3 Garantido” e “Vitamina E Garantida” nas escolhas B12 e B21, e “Vitamina E 

Garantida” e “Magreza Garantida” apresentaram covariâncias negativas, o que indica uma 

relação negativa entre estes atributos nas escolhas apresentadas. Os respondentes mostraram 

preferências heterogêneas para todos os atributos das escolhas B11 e B21. O atributo “Vitamina 

E Garantida” não apresentou significância estatística nas escolhas B12 e B22. 

Tabela 10. Matriz de covariâncias de parâmetros aleatórios para os questionários B12 e B23. 

B11 Ômega 3 Garantido Magreza Garantida     

Ômega 3 Garantido 3,710    

Magreza Garantida 1,204 3,631409   

B12 Ômega 3 Garantido Magreza Garantida Vitamina E Garantida  

Ômega 3 Garantido 0,559    

Magreza Garantida -0,357 3,823   

Vitamina E Garantida 0,358 0,876 0,600  

B21 Ômega 3 Garantido Magreza Garantida Vitamina E Garantida  

Ômega 3 Garantido 0,985    

Magreza Garantida -0,586 4,367   

Vitamina E Garantida 0,758 1,181 1,281  

B22 Ômega 3 Garantido Magreza Garantida Vitamina E Garantida Maciez garantida 

Ômega 3 Garantido 12,894    

Magreza Garantida 1,709 7,153   

Vitamina E Garantida 0,860 -0,195 0,641  

Maciez garantida 7,598 2,932 -0,573 12,194 
Fonte: Autora.  

 

Além da análise dos coeficientes dos atributos, foi realizada a estimativa da disposição 

a pagar para cada atributo em cada experimento de escolha.  

 

4.3.3 A disposição a pagar e influência do atributo de sinal 

Com as estimativas da disposição a pagar dos consumidores por cada atributo, é 

possível medir os impactos de inserir atributos adicionais para cada experimento de escolha. A 

disposição a pagar do consumidor para um atributo da carne é a razão entre o coeficiente do 

atributo e preço: 𝑊𝑇𝑃𝑘 =  
𝛽𝑘

∝
, em que 𝛽𝑘 é o coeficiente do k-ésimo atributo de uma alternativa 

e ∝ é o coeficiente de preço. Um procedimento bootstrap foi utilizado para gerar 1000 valores 

de coeficientes para cada atributo da carne que possibilitou que 1000 WTP fossem simuladas 

para cada atributo de cada bife e em cada experimento de escolha. 
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As Tabelas 11 e 12 apresentam as médias do WTP simulado para cada atributo de cada 

escolha dos questionários A12 e A23, B12 e B23, respectivamente. O WTP total representa o 

valor em reais que um consumidor estaria disposto a pagar por um bife que tivesse todos os 

atributos presentes em cada escolha.  

Todas as estimativas da WTP foram diferentes de zero a um nível de significância de 

5% para os questionários A12 e A23 (Tabela 11). Os resultados mostraram que a disposição a 

pagar foi maior para o atributo “Bem-estar Animal Garantido”, seguido de “Magreza 

Garantida”, “Ômega 3 Garantido” e, por fim, “Vitamina E Garantida”. 

As tabelas 11 e 12 também trazem a proporção da disposição a pagar do consumidor 

por cada atributo de uma escolha, calculada pela fórmula: 𝑊𝑇𝑃𝑝 =
𝑊𝑇𝑃𝑘

𝑊𝑇𝑃 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 . Quanto maior a 

proporção, maior a importância de tal atributo. Por exemplo, em um bife no qual apenas os 

atributos “Bem-Estar Animal Garantido” e “Ômega 3 Garantido” são apresentados (A11), o 

primeiro representou 87,1% da disposição a pagar total por este bife. O “Bem-Estar Animal 

Garantido” foi o atributo mais importante em todas as escolhas, o que confirma a Hipótese 

𝐻1𝑎 , a disposição do consumidor a pagar pelo atributo “Bem-estar animal Garantido” é maior 

do que os demais atributos em um mesmo bife. 

Com as proporções da WTP é possível fazer comparações within e between. Na 

primeira, calcula-se que, ao adicionar o atributo (A12), a importância da disposição a pagar por 

“Bem-estar animal Garantido” diminui entre A11 e A12 (“Magreza Garantida” como atributo 

adicional”), como em A21 e A22 (“Vitamina E Garantida” como atributo de sinal). A 

disposição a pagar pelo “Ômega 3 Garantido” ganha importância entre A11-A12 (within) e 

A12-A21 (between), mas perde entre A12-A22 (within) e A21-A22 (between). 

Tabela 11. Estimativas para a WTP dos questionários A12 e A23. 

  A11 A12 A21 A22 A11 A12 A21 A22 

Bem-Estar Animal 

Garantido 
3906* 26,61* 15,93* 17,52* 87,4% 54,0% 53,7% 45,0% 

Ômega 3 Garantido 5,63* 10,98* 6,52* 7,57* 12,6% 22,3% 22,0% 19,4% 

Magreza Garantida  11,70* 7,23* 9,67*  23,7% 24,4% 24,8% 

Vitamina E garantida    4,18*    10,7% 

WTP Total 44,69 49,29 29,68 38,95 100% 100% 100% 100% 

*Nível de significância de 5%. 

Fonte: Autora. 

Na Tabela 12, todas as estimativas das escolhas B11, B12 e B21 mostrara-se diferentes 

de zero a um nível de significância de 5%. Observa-se que sem o atributo de sinal “Bem-estar 

Animal Garantido”, o “Ômega 3 Garantido” ganha maior importância em detrimento de 
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“Magreza Garantida” no experimento de escolha B11. No entanto, as análises within (B11-

B12) e between (B11-B21) e B11 mostram que, conforme o atributo “Vitamina E Garantida” é 

adicionado, a “Magreza Garantida” passa a ter maior importância na disposição a pagar do 

consumidor.  

Tabela 12. Estimativas para a WTP dos questionários B12 e B23. 

  B11 B12 B21 B22 B11 B12 B21 B22 

Ômega 3 Garantido 22,21* 14,80* 8,77* -25,25 67,6% 29,0% 32,8% -135,8% 

Magreza Garantida 10,66* 23,44* 12,93* 9,72* 32,4% 45,9% 48,3% 52,3% 

Vitamina E Garantida  12,79* 5,04* -0,12  25,1% 18,9% -0,7% 

Maciez Garantida    34,24*     

WTP Total 32,87 51,02 26,75 18,59 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Nível de significância de 5%. 

Fonte: Autora. 

No experimento B22, embora ao adicionar o atributo “Maciez Garantida”, as WTP e, 

consequentemente, suas proporções, tenham sido negativas para os atributos “Ômega 3 

Garantido” e “Magreza Garantida”, não houve significância estatística. Os consumidores, no 

entanto, se mostraram dispostos a pagar R$34,24 reais a mais, a um nível de significância de 

5%, por uma carne bovina que apresente “Maciez Garantida”. 

Ao comparar os resultados entre os questionários A12 e A23 (Tabela 11) com os dos 

questionários B12 e B23 (Tabela 12), observa-se que o atributo de sinal “Bem-Estar Animal 

Garantido” foi o que apresentou a maior proporção (importância) entre os experimentos de 

escolha. A “Maciez Garantida” apresentou uma participação de 184,2% no experimento de 

escolha B22, mas dois dos atributos não tiveram significância estatística, o que faz desta 

porcentagem pouco concisa, o que pode ter ocorrido devido a dois fatores. Primeiro, ao 

considerar os resultados encontrados por Lusk e Fox (2000), Goss, Holcomb e Ward (2002), 

Feldkamp, Schroeder e Lusk (2003), Huffman et al (1996), de que a maciez é o atributo mais 

importante na escolha, a disposição a pagar pelos demais atributos pode ter sofrido uma espécie 

de “rejeição”. Em segundo, a “tirania da escolha” descrita por Sobal e Bisogni (2009) como o 

excesso, confusão de informações, pode ser uma explicação para este resultado, a medida que 

são atributos diferentes e um deles (maciez) possui uma preferência que estatisticamente se 

confirmou alta. 

Por fim, foram realizadas comparações within-subjects entre os experimentos de 

escolha A11-A12, B11-B12, A21-A22, B21-B22; e comparações between-subjects entre os 

experimentos A11-A21, B11-B21, A12-A22 e B12-B22. Para ambos os tipos de comparações 

foi utilizado o Teste T de comparação de médias, que realizou a diferença entre a média do 

WTP entre os experimentos de escolha. Por exemplo, o valor 12,45 na Tabela 13 foi calculado 
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a partir da diferença entre as médias 39,06 (A11) e 23,61 (A12), apresentados na Tabela 11, por 

meio do Teste T com grau de significância de 5%. 

Na Tabela 13, os valores em positivo significam que houve decréscimo na WTP entre 

os experimentos em questão, enquanto em negativo, um aumento. Os resultados mostraram que 

a disposição a pagar pelo atributo “Bem-estar animal Garantido” diminui ao adicionar o 

“Ômega 3 Garantido” entre os experimentos de escolha A11-A12, A11-A21, A12-A22, mas 

apresentou um pequeno acréscimo do experimento A21, com a introdução da “Vitamina E 

Garantida” no experimento A22. De maneira geral, conforme são adicionados atributos, a WTP 

por “Bem-Estar Animal Garantido” diminui e por “Ômega 3 Garantido aumenta”. Assim, ao 

adicionar atributos independentes, o atributo de sinal, que serve como uma proxy para outros 

atributos de qualidade, perde WTP, o que confirma a 𝐻1𝑏 do estudo A disposição do 

consumidor a pagar pelo atributo “Bem-estar animal Garantido” é maior do que os demais 

atributos em um mesmo bife.  

Tabela 13. Comparações within e between-subjects. 

Tipo de Comparação Within-Subject Between Subject Within-Subject Between Subject 

Experimento de escolha 

A11-

A12 

A21-

A22 

A11-

A21 

A12-

A22 

B11-

B12 

B21-

B22 

B11-

B21 

B12-

B22 

Bem-estar Animal 

Garantido 12,45 -1,59 23,13 9,09     

Ômega 3 Garantido -5,35 -1,05 -0,89 3,41 7,41 34,02 13,44 40,05 

Magreza Garantida  -2,44  6,09 -12,78 3,21 -2,27 13,72 

Vitamina E Garantida      5,16  12,92 

Fonte: Autora. 

Na Tabela 13, os valores em positivo significam que houve decréscimo na WTP entre 

os experimentos em questão, enquanto em negativo, um aumento. Os resultados mostraram que 

a disposição a pagar pelo atributo “Bem-estar animal Garantido” diminui ao adicionar o 

“Ômega 3 Garantido” entre os experimentos de escolha A11-A12, A11-A21, A12-A22, mas 

apresentou um pequeno acréscimo do experimento A21, com a introdução da “Vitamina E 

Garantida” no experimento A22. De maneira geral, conforme são adicionados atributos, a WTP 

por “Bem-Estar Animal Garantido” diminui e por “Ômega 3 Garantido aumenta”. Assim, ao 

adicionar atributos independentes, o atributo de sinal, que serve como uma proxy para outros 

atributos de qualidade, perde WTP, o que confirma a H1b do estudo, de que a disposição do 

consumidor a pagar pelo atributo “Bem-estar animal Garantido” é maior do que os demais 

atributos em um mesmo bife. 

Nas comparações dos experimentos de escolha dos questionários B12 e B23, a 

disposição a pagar pelo atributo “Ômega 3 Garantido” também diminui com os atributos 

adicionais. Esta constatação vai de encontro com o estudo de Gao (2007), que encontrou como 
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resultado que, conforme informações adicionais são passadas aos consumidores, a disposição a 

pagar pelos atributos adicionais diminui. 

Por fim, foi realizado um teste T de comparação de médias entre a WTP do atributo 

“Bem-estar animal Garantido” do experimento A22 e “Maciez Garantida” do B22 (Tabela 14). 

Esses experimentos foram escolhidos por ter a mesma quantidade e os mesmos atributos. E, em 

ambos, tanto “Bem-estar animal Garantido” como “Maciez Garantida” apresentaram a WTP 

com um nível de significância de 5%.  

Tabela 14. Comparação entre a WTP por bem-estar animal e maciez. 

 WTP Desvio 

“Bem-estar animal Garantido” (A22) 17,52 4,83 

“Maciez Garantida” (B22) 34,24 8,53 

Diferença  - Teste T (5% de significância) -16,72  

Fonte: Autora. 

Como resultado, a disposição a pagar pelo atributo “Maciez Garantida” foi 

estatisticamente maior que pelo “Bem-estar animal Garantido”, apresentando uma diferença de 

16,72, o que confirma a 𝐻2 do estudo, de que disposição do consumidor a pagar pelo atributo 

“Maciez Garantida”, presente tanto em carne produzida a pasto como em confinamento, é maior 

do que pelo atributo de sinal “Bem-estar animal Garantido”. Encerrados os resultados, o 

próximo capítulo traz as considerações finais do presente estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste estudo foi identificar o impacto marginal de introduzir um atributo 

de sinal de uma carne produzida a pasto na disposição a pagar (WTP) dos consumidores pelos 

demais atributos independentes. 

Desta forma, foram traçados três objetivos específicos: i) investigar os valores dos 

consumidores em relação à produção animal; ii) identificar a percepção de especialistas em 

como a carne bovina produzida a pasto poderia ser um diferencial; e iii) verificar se, com 

informações adicionais, a disposição a pagar do consumidor pelo atributo de sinal se altera. 

Conforme os objetivos específicos, o estudo foi dividido em três etapas.  

O primeiro objetivo foi alcançado na primeira etapa, na qual foram realizadas 52 

entrevistas, sendo 30 com consumidores do Brasil e 22 dos Estados Unidos. Os resultados 

mostraram que tanto consumidores do Brasil, como os dos Estados Unidos consideram, por 

detrás dos valores que possuem em relação à produção de carne bovina, aspectos da criação do 

animal. Para os brasileiros, o valor segurança foi o mais importante, resultado da preocupação 

com as questões de saúde e segurança dos alimentos. No caso dos consumidores dos EUA, a 

produção está ligada às escolhas dos consumidores e ao valor de auto direcionamento, além de 

a considerarem como uma necessidade, mas que deve ser realizada com segurança. 

O segundo objetivo foi alcançado na Etapa 2, que contemplou as entrevistas com dois 

especialistas de carne bovina. Ambos concordaram que a carne bovina produzida a pasto pode 

ser um diferencial, mas que deve atender a nichos que sejam exigentes e tenham poder 

aquisitivo mais alto. 

O terceiro e último objetivo foi alcançado na terceira etapa do estudo, na qual 267 

consumidores de carne bovina participaram de experimentos de escolha distribuídos na forma 

de questionário físico e survey. Os resultados encontrados mostram que a disposição a pagar 

pelo atributo “Bem-estar animal Garantido” foi a que teve maior importância em todos os quatro 

experimentos de escolha dos questionários A12 e A23, o que permitiu confirmar a H1a.  

Ao adicionar atributos independentes, a disposição a pagar pelo atributo de sinal 

diminuiu, confirmando a H1b. Este resultado foi de encontro com o do Gao (2007), cujo estudo 

encontrou que, conforme informações adicionais são passadas aos consumidores, a disposição 

a pagar pelos atributos adicionais diminui.  

Por fim, a comparação entre a WTP do atributo “Bem-estar animal Garantido”, do 

experimento de escolha A22, e “Maciez Garantida”, do experimento B22, mostrou que a 

disposição a pagar dos consumidores foi maior por maciez do que por bem-estar animal. Assim 
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como nos estudos de Lusk e Fox (2000), Goss, Holcomb e Ward (2002) e Feldkamp, Schroeder 

e Lusk (2003), Huffman et al. (1996), e nas respostas dos dois especialistas, a maciez se mostrou 

como um importante atributo na decisão de compra.  

 

5.1 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E GERENCIAIS 

 

O presente estudo cobriu uma lacuna para estudos de disposição a pagar dos 

consumidores de alimentos no Brasil. Como mostraram os resultados bibliométricos da seção 

2.3, há uma tendência de crescimento de pesquisas relacionadas a esse tema no mundo, mas os 

pesquisadores brasileiros precisam melhorar sua contribuição. 

O estudo também utiliza uma metodologia de experimentos de escolha pouco utilizada 

no Brasil. A revisão sobre o modelo de parâmetros aleatórios e as etapas para a construção do 

experimento podem servir de base para outros pesquisadores interessados em utilizar esta 

abordagem.  

Ao tratar da preferência do consumidor por carne bovina produzida a pasto, um estudo 

inovador o estudo trouxe uma contribuição tanto teórica quanto prática. Primeiro, porque foram 

encontrados poucos estudos sobre o tema no Brasil. Aliada a essa constatação, também foram 

encontradas apenas iniciativas isoladas de distinguir a carne a pasto da carne de confinamento 

no Brasil, como o Nelore Natural e a Alianza del Pastizal.  

Assim como os resultados de Umberguer et al (2003), Conner e Oppenheim (2008) e 

Harper e Henson (2001) realizados no exterior, o presente estudo mostrou que os consumidores 

estão dispostos a pagar a mais por atributos da carne bovina produzida a pasto, em especial o 

bem-estar animal. Estes resultados oferecem uma alternativa de diferenciação da carne bovina, 

possibilitando que a mesma possa ser vendida com maior valor agregado ao integrar esses 

produtos.  

A pesquisa vai de encontro com a produção brasileira, pois segundo a ABIEC (2011), 

estima-se que 97% do rebanho sejam de pastagens. Porém, como observou o Entrevistado 1, 

boa parte dos frigoríficos abatem animais provenientes de diferentes fazendas, o que dificulta 

o controle. Além disso, segundo ele, faltam regras e a padronização do que de fato é 

confinamento ou pasto. Outra questão colocada pelos dois entrevistados é que essa 

diferenciação seria possível desde que para públicos exigentes e com poder aquisitivo alto. 

A partir destas constatações, o presente estudo considera que a carne produzida a pasto 

é um diferencial e que o consumidor está disposto a pagar por seus atributos. No entanto, 

aliando com a experiência dos entrevistados, é um produto potencial para o varejo premium, 
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que tenha total controle sobre a produção ou que ele mesmo produza e que atenda a um público 

exigente e de alto poder aquisitivo. Assim, conclui-se que, a curto prazo, é um produto ideal 

para boutiques de carne.  

Quanto à estratégia de comunicação, enquanto os termos não forem padronizados e 

não houver regras, a sugestão é que se utilize termos como os que as marcas Korin, Granfine e 

Seara já trabalham com a carne de frango, como “criados soltos na natureza”.  

É importante destacar que a diferenciação sugerida não tem como objetivo substituir a 

carne de confinamento pela produzida a pasto, mas atender a um nicho de mercado. Segundo o 

presidente da JBS, ao se referir à nova marca de frango “Da Granja” da Seara, “há espaço para 

os dois tipos de consumo e, com os itens Da Granja, queremos atender os consumidores que 

querem itens leves, saudáveis e práticos” (VAZ, 2015, p.1). 

Por fim, o estudo traz como contribuição que, quanto mais atributos são inseridos para 

os consumidores, menor a disposição a pagar por aqueles considerados mais importantes. Desta 

forma, aqueles que compõem embalagem devem ser quantitativa e qualitativamente escolhidos, 

principalmente quando houver uma informação importante a ser passada. 

 

5.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O presente estudo possuiu limitantes nas etapas realizadas. Na primeira, embora mais 

da metade da amostra tenha sido obtida de forma aleatória, no centro e em um parque de 

Campinas, a outra parte foi de conveniência. Com os consumidores dos Estados Unidos, a 

limitação consistiu na amostra ser em parte composta de estudantes do nível da graduação.  

Na segunda etapa, embora tenha sido uma pesquisa exploratória, foram entrevistados 

apenas dois especialistas. Na Etapa 3, como parte dos entrevistados responderam por meio de 

survey, apesar de serem distribuídos principalmente por um blog especializado de carne, a 

amostra acaba sendo um pouco abrangente. Os questionários aplicados com os universitários 

também possuem a limitação de que os estudantes possuem, muitas vezes, menor poder 

aquisitivo, embora eles possam ter maior acesso a informação. A amostra como um todo 

também poderia ter sido maior.  

 

5.3 SUGESTÃO PARA ESTUDOS FUTUROS 

A partir dos resultados deste estudo, sugere-se diversas outras pesquisas relacionadas. 

Primeiramente, a sugestão é de aplicar outros métodos, como análise conjunta e avaliação 

contingente para verificar as diferenças dos resultados entre os diferentes métodos. Também 
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em relação à metodologia, propõe-se que estudos semelhantes repliquem o modelo com uma 

amostra maior e mais concentrada e que utilizem este modelo com outros alimentos.  

Sugere-se também que novos estudos identifiquem as diferenças entre renda, gênero e 

ocasião de compra, como final de semana e durante a semana, e como estas variáveis 

influenciam na decisão de compra. A última sugestão é que seja realizada uma análise de 

conteúdo para identificar se os atributos do estudo têm sido considerados em materiais de 

comunicação do setor e como são comunicados, considerando a relação de utilidade marginal 

entre eles, se o material possui muitos atributos de forma a fazer com que a informação principal 

possa perder importância, se o valor “segurança” tem sido contemplado e, a partir desta análise 

e do presente estudo, realizar uma proposta de comunicação. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO LADDERING 

 

PARTE I – IDENTIFICANDO OS ATRIBUTOS 

 

1) Por favor, dê pelo menos 5 (cinco) palavras que descrevam a PRODUÇÃO DE 

CARNE BOVINA, em geral. 

a. __________________ (   ) 

b. __________________ (   ) 

c. __________________ (   ) 

d. __________________ (   ) 

e. __________________ (   ) 

f. __________________ (   ) 

 

PARTE II – VALORES DE ATRIBUTOS 

 

2) Voltando para a questão 6, por favor coloque em ordem de importância para descrever 

o PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA em geral. Baseado na palavra mais importante, 

por que isto é importante para você? (15.1) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Por que a resposta acima é importante para você? (15.2) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Por que a resposta acima é importante para você? (15.3) 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Gostaria de receber os resultados da pesquisa? 

Não. 

Sim. E-mail: ________________________________@________________________. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ESPECIALISTAS 

  

Introdução 

Prezado respondente, sou uma estudante de mestrado da ESPM e estou conduzindo um experimento 

sobre as preferências do consumidor por carne bovina. Porém, para maior validade da pesquisa, estou entrevistando 

também os donos/gestores/especialistas de boutique de carne. As respostas serão consideradas anônimas. 

 

1. Você ou sua família está ou já esteve envolvido em alguma atividade de produção agropecuária? 

  (  ) Sim. Qual?                                                                    (  ) Não 

 

2. O que significa carne bovina para você? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Para você, o que seria uma peça de carne bovina ideal? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Na sua opinião, quais são as principais características que o consumidor busca no PRODUTO carne 

bovina? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Você acredita que os consumidores estão preocupados com as questões relacionadas ao modo de 

produção no momento da compra? Comente. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Você acredita que os consumidores estão preocupados com as questões ambientais no momento da 

compra? Comente. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

7. Você acredita que os consumidores estão preocupados com as questões de saúde e segurança no 

momento da compra? Comente. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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8. Quais as principais dúvidas e preocupações em relação ao rótulo que você acredita que os 

consumidores relatam no momento da compra? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

9. Você acredita que a carne bovina a pasto, assim como acontece em outros países com Austrália e 

Estados Unidos, poderia ser um atributo que a diferenciasse no Brasil? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

10. Você conhece algum produto de carne bovina no Brasil no qual o rótulo possua as seguintes 

informações? 

a. Ômega 3                                        (  ) SIM   (  )NÃO 

b. Vitamina E                                     (  ) SIM   (  )NÃO 

c. Magreza garantida                         (  ) SIM   (  )NÃO 

d. Maciez garantida                           (  ) SIM   (  )NÃO 

e. Criado a pasto                                (  ) SIM   (  )NÃO 

f. Alimentados a pasto                       (  ) SIM   (  )NÃO 

 

11. Quando o consumidor está decidindo pela compra de uma carne bovina, o quão importante estas 

características para ele? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Gostaria de fazer algum comentário sobre a pesquisa? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela atenção! Caso queira receber os resultados da pesquisa, por favor, deixe seu e-mail: 

_____________________________  
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO CONSUMIDORES A12 

 

INTRODUÇÃO 

Prezado respondente, sou estudante de mestrado da ESPM e estou conduzindo um experimento sobre 

as preferências do consumidor por carne bovina. Nesta pesquisa, há questões tanto demográficas quanto de decisão 

de compra e as respostas serão consideradas anônimas. O tempo estimado para completar a pesquisa é de 10 

minutos. 

Antes de começar, você é vegetariano?  

(  ) Não. Prossiga no questionário.             

(  ) Sim. Agradeço a atenção, mas este questionário é exclusivo para consumidores de carne bovina.  

Com que frequência você costuma comprar em boutiques de carne? 

(  ) Nunca comprei. (  ) Compro com pouca frequência. 

(  ) Compro com muita frequência. 

SITUAÇÃO DE COMPRA 1 

Considere que você está comprando um bife de primeira qualidade em uma boutique de carne e que há 

uma variedade do mesmo nas prateleiras com diferentes preços e atributos. Nas próximas questões, você deverá 

comparar dois bifes e decidir qual você iria preferir comprar (Opção A ou Opção B), ou, caso não ficar satisfeito 

com nenhuma das opções, poderá escolher para não comprar nenhuma delas (Nenhuma das duas). 

Atributos:  

Preço: o preço por 1 kg que você pagaria por um bife de primeira; 

Bem-estar animal garantido: este bife foi produzido de um animal que cresceu livre na natureza. 

Ômega 3 garantido: este bife possui um nível de ômega 3 garantido. 

Escolha 1: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 26,80 

Bem-estar animal garantido Sim Sim 

Ômega 3 garantido: Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 2: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 26,80 

Bem-estar animal garantido Sim Não 

Ômega 3 garantido: Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 3: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 53,20 66,40 

Bem-estar animal garantido No Não 

Ômega 3 garantido: No Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 4: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 40,00 

Bem-estar animal garantido Sim Sim 

Ômega 3 garantido: Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 5: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 53,20 

Bem-estar animal garantido Sim Sim 

Ômega 3 garantido: Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 6: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 53,20 

Bem-estar animal garantido Não Sim 

Ômega 3 garantido: Sim Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 7: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 66,40 

Bem-estar animal garantido Não Sim 

Ômega 3 garantido: Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 8: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 53,20 40,00 

Bem-estar animal garantido Sim Não 

Ômega 3 garantido: Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

 

Características demográficas e experiências de compra 

 

Em que ano você nasceu? ______              Gênero?______  

Cidade?______________________             Estado?_______ 

 

Qual a sua formação? 

 Ensino Médio Completo. 

 Ensino Superior Incompleto. 

 Ensino Superior Completo. 

 Pós-Graduação Completa. 

 

Qual o seu estado civil? 

 Solteiro. 

 Casado. 

 Divorciado ou separado. 

 Viúvo. 

 

O que melhor descreve sua ocupação? 

 Empregado. 

 Desempregado. 

 Estudante. 

 Aposentado. 

 Outro? Por favor, especifique:_______________ 

 

Sua renda mensal é: 

 Menos que R$1.000,00 

 De R$1.000 a R$4.999. 

 De R$5.000 a R$9.999. 

 De R$10.000 a R$14.999. 

 Mais que R$15.000. 
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Situação de compra 2 

Agora imagine que mais de uma informação está disponível no momento de sua compra. Por favor, 

escolha novamente entre a Opção A, Opção B, ou Nenhuma das duas. 

Atributos:  

Preço: o preço por 1 kg que você pagaria por um bife de primeira; 

Bem-estar animal garantido: este bife foi produzido de um animal que cresceu livre na natureza. 

Ômega 3 garantido: este bife possui um nível de ômega 3 garantido. 

Magreza garantida: este bife possui menor nível de gordura e colesterol garantidos. 

Escolha 1: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 53,20 

Bem-estar animal garantido Não Sim 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Sim Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

  

Escolha 2: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 53,20 

Bem-estar animal garantido Sim Não 

Ômega 3 garantido Não Não 

Magreza garantida Não Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 3: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 26,80 

Bem-estar animal garantido Sim Não 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Não  Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 4: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 53,20 

Bem-estar animal garantido Sim Não 

Ômega 3 garantido Sim Sim 

Magreza garantida Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 5: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 66,40 

Bem-estar animal garantido Não Sim 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Não Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 6: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 26,80 

Bem-estar animal garantido Sim Sim 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Sim  Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 7: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 53,20 66,40 

Bem-estar animal garantido Não Não 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Não  Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 8: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 26,80 

Bem-estar animal garantido Não Sim 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Sim  Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

O que a carne bovina significa para você? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Muito obrigada pela sua atenção! Sua colaboração vai ser muito importante para a pesquisa!  

Caso queira os resultados, deixe seu e-mail: _________________________________ 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO CONSUMIDORES A23 

 

INTRODUÇÃO 

Prezado respondente, sou estudante de mestrado da ESPM e estou conduzindo um experimento sobre 

as preferências do consumidor por carne bovina. Nesta pesquisa, há questões tanto demográficas quanto de decisão 

de compra e as respostas serão consideradas anônimas. O tempo estimado para completar a pesquisa é de 10 

minutos. 

Antes de começar, você é vegetariano?  

(  ) Não. Prossiga no questionário.             

(  ) Sim. Agradeço a atenção, mas este questionário é exclusivo para consumidores de carne bovina.  

Com que frequência você costuma comprar em boutiques de carne? 

(  ) Nunca comprei.  

(  ) Compro com pouca frequência. 

(  ) Compro com muita frequência. 

 

SITUAÇÃO DE COMPRA 1 

Considere que você está comprando um bife de primeira qualidade em uma boutique de carne e que há 

uma variedade do mesmo nas prateleiras com diferentes preços e atributos. Nas próximas questões, você deverá 

comparar dois bifes e decidir qual você iria preferir comprar (Opção A ou Opção B), ou, caso não ficar satisfeito 

com nenhuma das opções, poderá escolher para não comprar nenhuma delas (Nenhuma das duas). 

Atributos:  

Preço: o preço por 1 kg que você pagaria por um bife de primeira; 

Bem-estar animal garantido: este bife foi produzido de um animal que cresceu livre na natureza. 

Ômega 3 garantido: este bife possui um nível de ômega 3 garantido. 

Magreza garantida: este bife possui menor nível de gordura e colesterol garantidos. 

Escolha 1: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 53,20 

Bem-estar animal garantido Não Sim 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Sim Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 2: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 53,20 

Bem-estar animal garantido Sim Não 

Ômega 3 garantido Não Não 

Magreza garantida Não Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 3: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 26,80 

Bem-estar animal garantido Sim Não 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Não  Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 4: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 53,20 

Bem-estar animal garantido Sim Não 

Ômega 3 garantido Sim Sim 

Magreza garantida Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 5: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 66,40 

Bem-estar animal garantido Não Sim 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Não Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 6: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 26,80 

Bem-estar animal garantido Sim Sim 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Sim  Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 7: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 53,20 66,40 

Bem-estar animal garantido Não Não 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Não  Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 8: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 26,80 

Bem-estar animal garantido Não Sim 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Sim  Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

Características demográficas e experiências de compra 

 

Em que ano você nasceu? ______              Gênero?______  

Cidade?______________________             Estado?_______ 

 

Qual a sua formação? 

 Ensino Médio Completo. 

 Ensino Superior Incompleto. 

 Ensino Superior Completo. 

 Pós-Graduação Completa. 

 

 

Qual o seu estado civil? 
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 Solteiro. 

 Casado. 

 Divorciado ou separado. 

 Viúvo. 

 

O que melhor descreve sua ocupação? 

 Empregado. 

 Desempregado. 

 Estudante. 

 Aposentado. 

 Outro? Por favor, especifique:_______________ 

 

Sua renda mensal é: 

 Menos que R$1.000,00 

 De R$1.000 a R$4.999. 

 De R$5.000 a R$9.999. 

 De R$10.000 a R$14.999. 

 Mais que R$15.000. 

 

Situação de compra 2 

Agora imagine que mais de uma informação está disponível no momento de sua compra. Por favor, 

escolha novamente entre a Opção A, Opção B, ou Nenhuma das duas. Atributos:  

Preço: o preço por 1 kg que você pagaria por um bife de primeira; 

Bem-estar animal garantido: este bife foi produzido de um animal que cresceu livre na natureza. 

Ômega 3 garantido: este bife possui um nível de ômega 3 garantido. 

Magreza garantida: este bife possui menor nível de gordura e colesterol garantidos. 

Vitamina E garantida: este bife possui maior nível de Vitamina E garantido.  

Escolha 1: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 53,20 66,40 

Bem-estar animal garantido Não Sim 

Ômega 3 garantido Não Não 

Magreza garantida Não Sim 

Vitamina E garantida Não Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 2: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 53,20 

Bem-estar animal garantido Sim Sim 

Ômega 3 garantido Sim Sim 

Magreza garantida Não Sim 

Vitamina E garantida Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 3: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 53,20 

Bem-estar animal garantido Não Não 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Não Não 

Vitamina E garantida Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 4: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 53,20 

Bem-estar animal garantido Não Não 

Ômega 3 garantido Sim Sim 

Magreza garantida Sim Não 

Vitamina E garantida Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

Escolha 5: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 53,20 26,80 

Bem-estar animal garantido Sim Sim 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Sim Não 

Vitamina E garantida Sim Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 6: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 40,00 

Bem-estar animal garantido Sim Não 

Ômega 3 garantido Não Não 

Magreza garantida Sim Sim 

 Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 7: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 40,00 

Bem-estar animal garantido Sim Sim 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Não Não 

Vitamina E garantida Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 8: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 26,80 

Bem-estar animal garantido Não No 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Sim Sim 

Vitamina E garantida Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

O que a carne bovina significa para você? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Muito obrigada pela sua atenção! Sua colaboração vai ser muito importante para a pesquisa!  

Caso queira os resultados, deixe seu e-mail: _________________________________ 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO CONSUMIDORES B12 

 

INTRODUÇÃO 

Prezado respondente, sou estudante de mestrado da ESPM e estou conduzindo um experimento sobre 

as preferências do consumidor por carne bovina. Nesta pesquisa, há questões tanto demográficas quanto de decisão 

de compra e as respostas serão consideradas anônimas. O tempo estimado para completar a pesquisa é de 10 

minutos. 

Antes de começar, você é vegetariano?  

(  ) Não. Prossiga no questionário.             

(  ) Sim. Agradeço a atenção, mas este questionário é exclusivo para consumidores de carne bovina.  

Com que frequência você costuma comprar em boutiques de carne? 

(  ) Nunca comprei.  

(  ) Compro com pouca frequência. 

(  ) Compro com muita frequência. 

 

SITUAÇÃO DE COMPRA 1 

Considere que você está comprando um bife de primeira qualidade em uma boutique de carne e que há 

uma variedade do mesmo nas prateleiras com diferentes preços e atributos. Nas próximas questões, você deverá 

comparar dois bifes e decidir qual você iria preferir comprar (Opção A ou Opção B), ou, caso não ficar satisfeito 

com nenhuma das opções, poderá escolher para não comprar nenhuma delas (Nenhuma das duas). 

Atributos:  

Preço: o preço por 1 kg que você pagaria por um bife de primeira; 

Ômega 3 garantido: este bife possui um nível de ômega 3 garantido. 

Magreza garantida: este bife possui menor nível de gordura e colesterol garantidos. 

Escolha 1: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 26,80 

Ômega 3 garantido: Sim Sim 

Magreza garantida: Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 2: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 26,80 

Ômega 3 garantido: Sim Não 

Magreza garantida: Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 3: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 53,20 66,40 

Ômega 3 garantido: Não Não 

Magreza garantida: Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 4: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 40,00 

Ômega 3 garantido: Sim Sim 

Magreza garantida: Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 5: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 53,20 

Ômega 3 garantido: Sim Sim 

Magreza garantida: Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 6: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 53,20 

Ômega 3 garantido: Não Sim 

Magreza garantida: Sim Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 7: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 66,40 

Ômega 3 garantido: Não Sim 

Magreza garantida: Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 8: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 53,20 40,00 

Ômega 3 garantido: Sim Não 

Magreza garantida: Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Características demográficas e experiências de compra 

 

Em que ano você nasceu? ______              Gênero?______  

Cidade?______________________             Estado?_______ 

 

Qual a sua formação? 

 Ensino Médio Completo. 

 Ensino Superior Incompleto. 

 Ensino Superior Completo. 

 Pós-Graduação Completa. 

 

Qual o seu estado civil? 

 Solteiro. 

 Casado. 

 Divorciado ou separado. 

 Viúvo. 

 

O que melhor descreve sua ocupação? 

 Empregado. 

 Desempregado. 

 Estudante. 

 Aposentado. 
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 Outro? Por favor, especifique:_______________ 

Sua renda mensal é: 

 Menos que R$1.000,00 

 De R$1.000 a R$4.999. 

 De R$5.000 a R$9.999. 

 De R$10.000 a R$14.999. 

 Mais que R$15.000. 

Situação de compra 2 

Agora imagine que mais de uma informação está disponível no momento de sua compra. Por favor, 

escolha novamente entre a Opção A, Opção B, ou Nenhuma das duas. 

Atributos:  

Preço: o preço por 1 kg que você pagaria por um bife de primeira; 

Ômega 3 garantido: este bife possui um nível de ômega 3 garantido. 

Magreza garantida: este bife possui menor nível de gordura e colesterol garantidos. 

Vitamina E garantida: este bife possui maior nível de Vitamina E garantido 

Escolha 1: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 53,20 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Não Sim 

Vitamina E garantida Sim Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

Escolha 2: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 53,20 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Não Não 

Vitamina E garantida Não Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

Escolha 3: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 26,80 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Sim Não 

Vitamina E garantida Não  Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 4: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 53,20 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Sim Sim 

Vitamina E garantida Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 5: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 66,40 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Sim Não 

Vitamina E garantida Não Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 6: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 26,80 

Ômega 3 garantido Sim Sim 

Magreza garantida Não Sim 

Vitamina E garantida Sim  Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 7: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 53,20 66,40 

Ômega 3 garantido Não Não 

Magreza garantida Não Sim 

Vitamina E garantida Não  Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 8: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 26,80 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Sim Não 

Vitamina E garantida Sim  Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

As últimas duas questões são relacionadas à importância dos seguintes atributos em sua decisão de compra 

O que a carne bovina significa para você? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Muito obrigada pela sua atenção! Sua colaboração vai ser muito importante para a pesquisa!  

Caso queira os resultados, deixe seu e-mail: _________________________________ 
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO CONSUMIDORES B23 

 

INTRODUÇÃO 

Prezado respondente, sou estudante de mestrado da ESPM e estou conduzindo um experimento sobre 

as preferências do consumidor por carne bovina. Nesta pesquisa, há questões tanto demográficas quanto de decisão 

de compra e as respostas serão consideradas anônimas. O tempo estimado para completar a pesquisa é de 10 

minutos. 

Antes de começar, você é vegetariano?  

(  ) Não. Prossiga no questionário.             

(  ) Sim. Agradeço a atenção, mas este questionário é exclusivo para consumidores de carne bovina.  

Com que frequência você costuma comprar em boutiques de carne? 

(  ) Nunca comprei.  

(  ) Compro com pouca frequência. 

(  ) Compro com muita frequência. 

 

SITUAÇÃO DE COMPRA 1 

Considere que você está comprando um bife de primeira qualidade em uma boutique de carne e que há 

uma variedade do mesmo nas prateleiras com diferentes preços e atributos. Nas próximas questões, você deverá 

comparar dois bifes e decidir qual você iria preferir comprar (Opção A ou Opção B), ou, caso não ficar satisfeito 

com nenhuma das opções, poderá escolher para não comprar nenhuma delas (Nenhuma das duas). 

Atributos:  

Preço: o preço por 1 kg que você pagaria por um bife de primeira; 

Ômega 3 garantido: este bife possui um nível de ômega 3 garantido. 

Magreza garantida: este bife possui menor nível de gordura e colesterol garantidos. 

Vitamina E garantida: este bife possui maior nível de Vitamina E garantido.  

Escolha 1: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 53,20 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Não Sim 

Vitamina E garantida Sim Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 2: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 53,20 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Não Não 

Vitamina E garantida Não Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

Escolha 3: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 26,80 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Sim Não 

Vitamina E garantida Não  Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

Escolha 4: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 53,20 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Sim Sim 

Vitamina E garantida Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

Escolha 5: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 66,40 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Sim Não 

Vitamina E garantida Não Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 6: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 26,80 

Ômega 3 garantido Sim Sim 

Magreza garantida Não Sim 

Vitamina E garantida Sim  Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 7: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 53,20 66,40 

Ômega 3 garantido Não Não 

Magreza garantida Não Sim 

Vitamina E garantida Não  Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 8: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 26,80 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Sim Não 

Vitamina E garantida Sim  Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Características demográficas e experiências de compra 

 

Em que ano você nasceu? ______              Gênero?______  

Cidade?______________________             Estado?_______ 

 

Qual a sua formação? 

 Ensino Médio Completo. 

 Ensino Superior Incompleto. 

 Ensino Superior Completo. 

 Pós-Graduação Completa. 

 

Qual o seu estado civil? 
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 Solteiro. 

 Casado. 

 Divorciado ou separado. 

 Viúvo. 

 

O que melhor descreve sua ocupação? 

 Empregado. 

 Desempregado. 

 Estudante. 

 Aposentado. 

 Outro? Por favor, especifique:_______________ 

 

Sua renda média mensal é: 

 Menos que R$1.000,00 

 De R$1.000 a R$4.999. 

 De R$5.000 a R$9.999. 

 De R$10.000 a R$14.999. 

 Mais que R$15.000. 

 

Situação 2 

Agora imagine que mais de uma informação está disponível no momento de sua compra. Por favor, 

escolha novamente entre a Opção A, Opção B, ou Nenhuma das duas. 

Atributos:  

Preço: o preço por 1 kg que você pagaria por um bife de primeira; 

Ômega 3 garantido: este bife possui um nível de ômega 3 garantido. 

Magreza garantida: este bife possui menor nível de gordura e colesterol garantidos. 

Vitamina E garantida: este bife possui maior nível de Vitamina E garantido.  

Maciez garantida: este bife possui garantia de maciez. 

Escolha 1: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 66,40 

Ômega 3 garantido Não Sim 

Magreza garantida Não Não 

Vitamina E garantida Não Sim 

Maciez garantida Não Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 2: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 53,20 

Ômega 3 garantido Sim Sim 

Magreza garantida Sim Sim 

Vitamina E garantida Não Sim 

Maciez garantida Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

Escolha 3: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 53,20 

Ômega 3 garantido Não Não 

Magreza garantida Sim Não 

Vitamina E garantida Não Não 

Maciez garantida Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

Escolha 4: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 53,20 

Ômega 3 garantido Não Não 

Magreza garantida Sim Sim 

Vitamina E garantida Sim Não 

Maciez garantida Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 5: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 53,20 26,80 

Ômega 3 garantido Sim Sim 

Magreza garantida Sim Não 

Vitamina E garantida Sim Não 

Maciez garantida Sim Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 
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Escolha 6: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 66,40 40,00 

Ômega 3 garantido Sim Não 

Magreza garantida Não Não 

Vitamina E garantida Sim Sim 

Maciez garantida Não Sim 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 7: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 26,80 40,00 

Ômega 3 garantido Sim Sim 

Magreza garantida Não Sim 

Vitamina E garantida Não Não 

Maciez garantida Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

Escolha 8: 

ATRIBUTO: Opção A Opção B 

Preço (R$/Kg): 40,00 26,80 

Ômega 3 garantido Não Não 

Magreza garantida Não Sim 

Vitamina E garantida Sim Sim 

Maciez garantida Sim Não 

Eu escolho:   

(  ) Nenhuma das duas (  ) Opção A (  ) Opção B 

 

As últimas duas questões são relacionadas à importância dos seguintes atributos em sua decisão de compra 

O que a carne bovina significa para você? 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Muito obrigada pela sua atenção! Sua colaboração vai ser muito importante para a pesquisa!  

Caso queira os resultados, deixe seu e-mail: _________________________________ 


