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1. RESUMO 

O bem-estar animal vem sendo amplamente debatido pelos consumidores de carne, 

principalmente com o avançar das pesquisas sobre o tema. A população apresenta-

se cada vez mais exigente na criação e abate dos animais. Os produtos certificados 

têm grande importância na exportação, principalmente nos países da União Europeia. 

O Brasil, seguindo as normas de bem-estar tem grandes chances de se manter como 

grande produtor, consumidor e exportador. O presente estudo tem como objetivo 

avaliar a percepção do consumidor sobre a carne bovina e o bem-estar dos animais 

de produção através da aplicação de questionário. Trabalho desenvolvido de forma 

aleatória em centros de comércio de carnes e redes de supermercado de São Paulo, 

SP, Brasil. Palavras chave: bem-estar animal, percepção do consumidor, carne bovina 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente a preocupação com o bem-estar dos animais de produção tem sido 

amplamente debatida, fomentando novos estudos sobre o tema. As recentes 

descobertas sobre o assunto geram crescente interesse pelo consumidor, 

principalmente os modernos, que buscam produtos de boa qualidade, mas que seja 

produzido com ética (OLIVEIRA; BORTOLI; BARCELLOS, 2008). Segundo Queiroz 

(2014), no Brasil, pesquisas sobre o bem-estar animal (BEA) são recentes, mas tem 

ganhado evidencia devido as exigências dos países importadores de produtos de 

origem animal, principalmente os da União Europeia.    

 Oliveira et al. (2008), diz que é cada vez maior a preocupação com a 

certificação por parte dos consumidores de carne dos países compradores dos nossos 

produtos. Esta certificação engloba todas as etapas do processo produtivo, incluindo 

o cumprimento de normas de bem-estar, sanidade e origem dos produtos. 

 O bem-estar vem sido discutido desde os anos 1960, quando o comitê Brambell 

Report foi criado para intensificar a produção animal.  Este estabeleceu cinco 

exigências para o bem-estar: livre de fome e sede; livre de desconforto; livre de dor, 

maus-tratos e doenças; livre para expressar seu comportamento normal; e livre de 

medo e tristeza (GRANDIN; JOHNSON, 2010). Para que seja aplicado nas 

propriedades rurais é necessário aumento na demanda por este produto diferenciado.

 É essencial para o setor da pecuária o bem-estar animal, que inclui o tratamento 

de doenças, lesões e dor, acesso a alimento e água, e liberdade de expressão de 

comportamentos naturais (FAO, 2009). Para Molento (2005), à medida que a 



sociedade passa a reconhecer o sofrimento animal como um fator relevante, pode-se 

inferir ao bem-estar dele um valor econômico.      

 Para o Brasil se manter como um dos maiores produtores e exportadores 

mundiais de carne bovina, é imprescindível que métodos de criação e abate 

humanitário sejam mais utilizados. Porém somente é possível o aumento do uso 

destes com a interferência do consumidor, que dita o ritmo das cadeias. É de suma 

importância que estejam cada vez mais informados sobre o assunto. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é verificar a percepção do consumidor sobre a 

carne bovina e o bem-estar dos animais de produção, avaliando ao final se a 

população está realmente informada e interessada quanto ao tema. Os específicos, 

são de saber os atributos que levam em consideração na compra da carne, se 

conhecem a cadeia produtiva e se possuem interesse por produtos com certificação 

em bem-estar animal. 

4. METODOLOGIA 

Está sendo realizado entrevista individual, de forma aleatória em alguns centros 

de comércio de carnes e redes de supermercado de São Paulo, SP, Brasil. Todos os 

entrevistados recebem uma explicação sobre a pesquisa e quando concordam 

assinam o termo de consentimento livre e esclarecido.  

5. DESENVOLVIMENTO 

As entrevistas foram iniciadas em julho de 2017, com previsão de conclusão 

em setembro deste mesmo ano. Os dados ainda estão sendo tabulados e analisados. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram entrevistadas até o momento vinte pessoas, sendo 70% mulheres e 30% 

homens. Do total destes, 30% tinham idade entre 50 e 60 anos.   

 Com relação aos cinco atributos que os consumidores consideram no momento 

da compra da carne, o mais observado é a cor, seguida do cheiro, validade, preço e 

por último a certificação em BEA, sendo que grande parte das pessoas entrevistadas 

nunca pensaram sobre o modo de criação do animal no ato da compra.  

 A maioria não sabe como ocorre o abate bovino mas acredita que qualquer seja 

este método há sofrimento dos animais e que estes têm sentimentos e sentem 



emoções.A população desconhece os modos de criação dos bovinos destinados a 

carne, logo não souberam avaliar se algum dos sistemas citados em uma das 

questões oferece melhor qualidade de vida aos animais.   

 Observou-se um desconhecimento sobre o bem-estar animal (65%) e a 

certificação de produtos com BEA (75%), levando a uma alta contabilização de 

respostas “não sei” nas questões relacionadas a esse tema.   

 Dos 35% que já ouviram falar sobre BEA grande parte acredita que os bovinos 

darão um produto de melhor qualidade se viverem nestas condições. Sobre se 

existem leis no Brasil que exigem o bem-estar há predomínio da opção “sim”, porém 

quando perguntado sobre o respeito ao bem-estar pelas indústrias de carne a 

resposta é oposta.          

 Em nosso levantamento, 25% de pessoas alegaram saber sobre carnes com 

selo de BEA, prevalecendo entre estes que o custo deste produto é mais caro 

comparado a carne sem certificado. Se caso o valor fosse o mesmo, a maior parte 

dos indivíduos compraria apenas as carnes com selo. O restante era indiferente. 

 A pesquisa ainda está em andamento, porém já foram observadas tendências 

da população entrevistada. 
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