
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: CARACTERÍSTICAS E PREFERÊNCIAS DE CONSUMO PARA CARNE OVINATÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: MEDICINA VETERINÁRIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JULIANA LOPES FRIASAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): THALITA OLIVEIRA CUCKIORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): LUCIANO EDUARDO POLAQUINICOLABORADOR(ES): 



1. Resumo 

A ovinocultura é uma importante atividade pecuária do Brasil. O modelo produtivo 

mais difundido no estado de São Paulo utiliza cordeiros precoces confinados como 

produto destinado à média e alta gastronomia. Mesmo o mercado no Brasil 

apresentando baixo consumo interno, é visto um excesso de demanda, sendo 

necessário comprar no mercado externo. Todavia, não deve ser discutido somente o 

mercado da carne de forma isolada, sem saber e entender primeiramente o que 

produzir, como produzir e para quem produzir. Neste contexto, o presente trabalho 

teve como objetivo identificar informações a respeito da preferência, satisfação 

quanto ao consumo e aquisição de carne ovina de forma a contribuir com os agentes 

da cadeia produtiva potencialmente demandados por consumidores. Foi elaborado 

um questionário eletrônico respondido por 502 pessoas, sendo a maioria mulheres 

residentes da região Sudeste. Do total de pessoas, 46% relataram consumir carne 

ovina, sendo que destes apenas 12% têm renda menor que 4.000 reais. A 

preferência na forma de consumo é churrasco, onde 36% relataram consumir em 

restaurantes e 32% em casa. Foi possível verificar que o baixo consumo atual 

poderia estar relacionado ao fato de que 43% dos consumidores apresentam 

insatisfação com o preço, e de que 39% teriam dificuldade no acesso ao produto. O 

fator “preço”, seguido da dificuldade no acesso ao produto são as maiores 

insatisfações relatadas. Desta forma, a cadeia produtiva deverá realizar ajustes no 

sistema de produção a fim de garantir a oferta do produto. A chave para o 

crescimento é o aperfeiçoamento sustentável na produtividade. A inovação na 

produção e na comercialização de carnes de ovinos, bem como o empenho na 

realização de pesquisas de satisfação com os consumidores pode ser uma 

estratégia para conhecer melhor os clientes. A inexistência de informações 

fidedignas sobre o consumo de carne ovina contribui significativamente como 

obstáculo ao investimento e expansão desse segmento pecuário. 

Palavras chave: carne; carne ovina; mercado consumidor 

2. Introdução 

A crescente demanda pela proteína animal é evidente e está sendo cada vez mais 

valorizada em todos os seus aspectos. Estimativas da Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) apontam que a população mundial 

possa chegar a 9,3 bilhões de pessoas em meados deste século. Como 

consequência necessitará de um aumento de 70% da produção de alimentos, sendo 



que o Brasil deverá ser responsável por 40% deste montante. Com isso, as cadeias 

produtoras de proteína animal no país terão papel fundamental em suprir uma 

parcela da alimentação da população mundial nos próximos anos 1, 2. 

A cultura gastronômica do Brasil é sabidamente voltada para a carne bovina e de 

frangos, sendo tradicionalmente consumidas em várias ocasiões e por todas as 

classes sociais. O mercado consumidor para a carne ovina no país é promissor, pois 

o mesmo possui atributos necessários que favorecem para o aumento no consumo 

interno e também para a exportação. No entanto, segundo Siqueira et al. (2002) 

alguns problemas que se interpõem à expansão dessa atividade, tais como: a 

qualidade do produto ofertado e a produção que não atende à demanda de mercado 

3. Contudo, para que a carne ovina possa ser competitiva com a de outras espécies, 

o produtor deve colocar no mercado carne de animais jovens (cordeiros), criados de 

maneira adequada, para obtenção de carcaças de primeira qualidade 4. 

A tendência da produção mundial da carne mudou de quantidade para qualidade 5. 

Um grande número de produtores parece desconhecer a necessidade de produzir 

carne com qualidade apreciável pelo consumidor, talvez porque não vislumbrem as 

vantagens financeiras de oferecer um produto padronizado que atenda aos 

requisitos do consumidor informado, que paga mais por um produto diferenciado. O 

consumidor moderno é muito preocupado com a saúde e deseja ter conhecimento 

sobre as características do produto que está ingerindo 6. Qualidade, produtividade e 

sustentabilidade são palavras-chaves que podem determinar a competitividade dos 

países produtores de alimento nos próximos anos 7.  

3. Objetivos 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo identificar informações a 

respeito da preferência, satisfação quanto ao consumo e aquisição de carne ovina 

de forma a contribuir com os agentes da cadeia produtiva potencialmente 

demandados por consumidores. 

4. Metodologia 

Para que o objetivo deste trabalho de caráter exploratório pudesse ser cumprido e a 

coleta de dados realizada foi elaborado um questionário eletrônico estruturado com 

questões fechadas de múltipla escolha envolvendo informações pessoais (sexo, 

idade, região de moradia e renda familiar); características preferenciais da carne 

(cor, sabor, maciez, suculência e gordura), percepção de alguns aspectos 

relacionados ao valor nutricional, segurança alimentar, disponibilidade e frequência 



de consumo, local de aquisição e satisfação com o produto (local e preço). O 

questionário foi compartilhado em redes sociais de forma aleatória atingindo um total 

de 502 respostas num período de 2 meses. Os resultados foram analisados através 

de técnicas descritivas e gráficos. 

5. Desenvolvimento 

5.1. Caracterização da Ovinocultura no Brasil e no Mundo 

A produção mundial é de aproximadamente 16,9 milhões de toneladas, sendo que o 

Brasil contribui com cerca de 0,5%, produzindo 85 mil toneladas provenientes de 5,3 

milhões de ovinos abatidos anualmente 8. 

A ovinocultura no Brasil tem-se apresentado como uma atividade promissora no 

agronegócio pelo fato do país possuir baixa oferta de consumo interno e dispor de 

requisitos necessários para exportação, tais como: extensão territorial para pecuária, 

clima tropical, pasto verde, mão-de-obra barata, e consequentemente produção de 

animais a baixo custo 9. 

5.2 Produção Sustentável 

O conceito de produção sustentável é amplo e segundo nos termos do Processo de 

Marrakech pode ser entendida como sendo a incorporação, ao longo de todo um 

ciclo de vida de bens e/ou serviços, das melhores alternativas possíveis para 

minimizar impactos ambientais e sociais. Acredita-se que esta abordagem reduz 

impactos ambientais e minimiza riscos à saúde humana, gerando efeitos 

econômicos e sociais positivos 10. 

Na produção sustentável é considerada uma diversidade de aspectos como os 

limites na oferta de recursos naturais e na capacidade do meio ambiente para 

absorver os impactos da ação humana 10.  

Os benefícios do crescimento sustentável para a agricultura do Brasil são vastos. A 

maior parte dos ganhos neste modelo de produção provirá de um aumento em 

produtividade, e o alivio na pressão sobre os recursos naturais – especialmente 

terra, e em algumas regiões também água 11. 

Simultaneamente, melhoram a disponibilidade de alimentos tanto para os 

consumidores internos como os internacionais, enquanto geram oportunidades para 

diversos agricultores.  Esses ganhos são plenamente compatíveis com a ênfase do 

governo na redução da pobreza, na desigualdade de renda e simultaneamente na 

melhoria da sustentabilidade ambiental do setor agrícola 11. 



5.3 Sistemas de Produção de Carne Ovina 

A produção de carne ovina é mais expressiva na região Sudeste e Centro-Oeste do 

Brasil principalmente pela proximidade com a cidade de São Paulo, que é o maior e 

a mais exigente no mercado consumidor do país 12. 

De maneira geral, o sistema de produção mais difundido no estado de São Paulo 

utiliza cordeiros precoces confinados como produto principal, com peso entre 25 e 

40kg e idade máxima de 150 dias, destinado à média e alta gastronomia, segmento 

explorado pela cadeia no atual estágio de desenvolvimento da atividade 13. 

Em qualquer sistema de produção agropecuário, a meta principal é a produtividade 

com lucratividade 14. Em um sistema de produção de animais de corte o 

conhecimento do potencial do animal em produzir carne é fundamental e uma das 

formas de avaliar esta capacidade é através do rendimento de carcaça. Para isto, 

devemos nos basear em três pontos importantes para o sucesso da ovinocultura: 

genética, nutrição e sanidade 15. 

Quando pensamos em produzir animais precoces, características relacionadas a 

crescimento, conversão alimentar, musculosidade, acabamento de carcaça e 

rusticidade são importantes para a escolha de uma raça paternal, enquanto 

características ligadas à fertilidade, prolificidade, rusticidade, produção de leite e 

principalmente capacidade de reprodução o ano inteiro, devem ser consideradas na 

escolha da raça maternal 14. 

Na busca pela diminuição da idade ao abate e melhorias da qualidade de carcaça, 

têm-se introduzido raças de corte precoces, para a obtenção de cordeiros com 

pesos mais elevados em menor espaço de tempo, com altos rendimentos de 

carcaça, de modo que atendam às exigências crescentes do mercado consumidor 

por qualidade 16. 

Por melhor que seja a composição genética do rebanho o inadequado manejo 

nutricional irá impedir o aproveitamento pleno da genética adquirida. Por isso, alguns 

aspectos no âmbito da nutrição são importantes, tais como o planejamento da 

produção forrageira na propriedade, maximizando a produção e a utilização das 

pastagens no verão, além de produzir volumosos de forma eficiente e 

economicamente viável para suplementação do rebanho nos meses de inverno, 

período em que ocorre a redução da capacidade produtiva das pastagens 14. 



Com a intensificação dos sistemas de produção o controle sanitário torna-se um 

grande desafio. Por isso, medidas sanitárias deverão ser adotadas para evitar 

possíveis agravos a saúde dos animais e do meio ambiente 14. 

5.4. Mercado consumidor nacional de Carne Ovina 

O consumo anual per capita de carne ovina no país é ao redor de 700 gramas, 

índice considerado muito baixo em comparação ao consumo anual per capita de 39 

kg de carne bovina, 44,5 kg carne de frango e 13 kg carne suína. Esta desigualdade 

é resultado do empenho destas cadeias mais eficientes nas últimas décadas por 

meio da estruturação, tecnificação e ampliação de suas receitas 17.  

Mesmo o mercado da carne ovina no Brasil apresentando baixo consumo interno em 

comparação aos demais tipos de carne, é visto um excesso de demanda, 

determinando, assim, a necessidade de compra do produto no mercado externo. Foi 

possível observar um incremento da participação das importações no total 

consumido, passando de 4% em 2003 para 8% em 2009, sendo o Uruguai 

praticamente o único fornecedor de carne ovina para o Brasil 18, 19.  

Com isso é possível observar uma existência de mercado com grande potencial para 

consumo da carne ovina e de seus coprodutos. Todavia, não deve ser discutido 

somente o mercado da carne de forma isolada, sem saber e entender primeiramente 

o que produzir, como produzir e para quem produzir 20.  

Os consumidores representam o último segmento da cadeia, sendo responsáveis 

por diversas mudanças que ocorrem ao longo de toda cadeia produtiva. É o 

consumidor quem determina o peso de um corte especial ou a cobertura de gordura 

na carne. Isso, geralmente, tem implicações profundas nos sistemas de produção 

vigentes, conduzindo o criador a utilizar uma raça específica que apresente níveis de 

cobertura de gordura desejados 21. 

O critério de qualidade da carne é extremamente variado no espaço (país, região, 

cultura) e no tempo (época, ano), sendo estabelecido em função da adequação das 

características do produto às exigências da demanda. Assim, não é simples definir 

“qualidade” na cadeia produtiva da carne. Do produtor até o consumidor, o conceito 

de qualidade adquire significado diferente 22. 

As pessoas vêm se adaptando a novos hábitos de consumo, o que tem favorecido o 

crescimento da demanda pelas carnes de ovinos e seus derivados. Porém é 

necessário que essa carne apresente padrões de qualidade. Para que o consumidor 

tenha uma boa aceitação em relação a esse produto, deve-se procurar produzir um 



tipo de animal que atenda às necessidades de mercado. A inexistência de 

informações fidedignas sobre o consumo de carne ovina contribui significativamente 

como obstáculo ao investimento e expansão desse segmento pecuário 23. 

6. Resultados 

Dos 502 participantes, 21% são homens e 79% mulheres, sendo a maioria residente 

da região Sudeste (78%) do Brasil seguidos da região Sul (11%), Centro Oeste 

(6%), Nordeste (3%) e Norte (2%). 

Do total de pessoas, 46% relataram consumir carne ovina, 31% relataram ter 

interesse em consumir, ou seja, essas pessoas não possuem hábito de consumo, 

mas manifestaram curiosidade em experimentar, e apenas 23% relataram não ter 

interesse em consumir. Dentre as pessoas que citaram consumir, 41% têm entre 15 

a 41 anos, sendo que destes apenas 12% têm renda menor que R$ 4.000 reais e 

28% renda maior que R$ 4.000 reais. Jesus Junior et al. (2010) corroboram com o 

presente estudo dizendo que os consumidores de carne ovina das regiões Sul e 

Sudeste são principalmente das classes econômicas A e B 24. Martins et al. (2008) 

também identificaram que 36% dos consumidores no estado e Alagoas possuem 

renda familiar superior a 10 salários mínimos, em geral possuem nível superior 

completo (48%) e compram por ser saudável (26%) ou com o intuito de variar o 

cardápio na alimentação da família (19%) 25. 

No que diz respeito a preferência de consumo 76% preferem consumir na forma 

grelhada ou assada na brasa (churrasco), sendo que 51% destes preferem “ao 

ponto”. Vários trabalhos sugerem que o consumo de carne ovina está principalmente 

associado a datas comemorativas, tais como festas de fim de ano, churrascos e 

outras confraternizações 19, 26. 

Dentre as pessoas que citaram consumir carne ovina, 36% relataram consumir em 

“Restaurantes”. Apesar da predominância do consumo estar atrelado as datas 

comemorativas, 32% das pessoas que disseram consumir “Em casa”. 

Quanto às características da carne ovina as pessoas julgam importante que a carne 

apresente: 32% preferem sabor, 28% maciez, 24% suculência e apenas 16% das 

pessoas citaram de nenhuma ou pouca quantidade de gordura. 

Analisando as respostas sobre a frequência atual do consumo, apenas 6% relataram 

consumir carne ovina toda semana. Entretanto quando questionado sobre a 

frequência com que os mesmos gostariam de consumir esse número se elevou para 

20% (Gráfico 01 e Gráfico 02). 



 

A baixa frequência do consumo atual poderia ser explicada pelo fato de que 43% 

dos atuais consumidores apresentam alguma insatisfação com o preço de venda da 

carne, e de que 39% teriam algum tipo de dificuldade em ter acesso ao produto, uma 

vez que o mesmo não seria comercializado em rede varejista próximo a sua 

residência. Para Pérez (1995), o rendimento de carcaça é que determina o maior ou 

menor custo da carne para o consumidor, motivo relevante para despertar o 

interesse em produzir de forma intensificada, com eficiência e sustentabilidade 27. 

Bánkurti (2013) em seu estudo ressaltou que o mercado em estudo apresenta 

algumas restrições do varejo, tais como falhas na disposição do produto ao cliente e 

promoção ineficaz 19. FIRRETI et al. (2013) concluíram que há possibilidade de 

expansão ou aumento na frequência de consumo da carne ovina desde que 

aspectos negativos, tais como disponibilidade e preço, sejam contornados 20. 

Benevides e Nassu (2012) observaram que o aumento das exigências do 

consumidor tem se traduzido recentemente em demanda por carne de boa 

qualidade, o que implica carcaça de boa conformação, carne de sabor e odor suaves 

e pouca cobertura de gordura. Os autores enfatizam ainda a demanda por cortes 

específicos, associada a nichos de mercado 28. 

A carne de cordeiro, animal jovem, é uma excelente fonte de proteína, aminoácidos 

essenciais, baixa concentração de lipídios e de gordura saturada. É caracterizada 

por ser mais macia e rosada, textura lisa, consistência firme e quantidade de gordura 

adequada, sendo que está gordura é rica em graxos monoinsaturados que ajudam a 

reduzir os níveis de colesterol ruim no sangue, LDL 29.  

7. Considerações finais 

Foi possível observar um grande potencial de mercado para o consumo de carne 

ovina. No entanto, alguns aspectos negativos devem ser aprimorados. O fator 

“preço”, seguido da dificuldade no acesso ao produto são as maiores insatisfações 

relatadas. Desta forma, a cadeia produtiva deverá realizar ajustes no sistema de 



produção a fim de garantir a oferta do produto, bem como oferecer um produto com 

qualidade e uniformidade. 

A inovação na produção e na comercialização de carnes de ovinos, bem como o 

empenho na realização de pesquisas de satisfação com os consumidores pode ser 

uma estratégia para conhecer melhor os clientes. A inexistência de informações 

fidedignas sobre o consumo de carne ovina contribui significativamente como 

obstáculo ao investimento e expansão desse segmento pecuário. 

A chave para o crescimento é o aperfeiçoamento sustentável na produtividade, que 

será proveniente de uma combinação de melhorias na produção agrícola, conversão 

de terras de pastagem degradadas e abandonadas para terra fértil, e produção 

pecuária mais intensa. 
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