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Resumo: A pecuária de corte no Brasil tem evoluído significativamente, pois o Brasil atualmente é o                
maior exportador mundial de carne bovina, e está entre os maiores produtores desta, dispondo de uma                
grande capacidade de desenvolver a produção, para que possa atender a demanda exigida. Os              
consumidores estão cada vez mais exigentes quando se fala em alimentação, e é muito comum observar                
as pessoas priorizarem qualidade, mesmo que isso tenha um custo mais elevado; diante disto, a demanda                
por uma carne de alta qualidade, ou seja, uma carne premium, tem aumentado exacerbadamente no país,                
o que requer obrigatoriamente que os pecuaristas ajustem-se, adotando sistemas que padronizem seus             
animais e sejam terminados precocemente, aderindo programas de bonificação que visam tipificar as             
carcaças com bons acabamentos de gordura e de animais mais jovens. Esta revisão tem o objetivo de                 
abordar o aumento da demanda por qualidade de carne no mercado brasileiro e as expectativas dos                
consumidores sobre esses produtos e elencar quais fatores interferem na escolha de uma carne superior.  
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PREMIUM MEAT: A NEW  MODIFICATION AGENT IN THE BRAZILIAN BEEF 

CATTLE 
 

Abstract: The beef cattle in Brazil has evolved significantly, as Brazil is currently the world's largest                
exporter of beef, and is among the largest producers of this, with a great ability to develop production,                  
so that it can meet the demand required. Consumers are increasingly demanding when it comes to food,                 
and it is very common to observe people prioritise quality, even if it has a higher cost; on this, the                    
demand for high-quality beef, or a beef premium, has increased exaggeratedly in the country, which               
requires the cattlemen must adjust, adopting systems that standardize their animals and are terminated              
prematurely, joining bonus programs that seek to criminalize the carcasses with good fat and finishes of                
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younger animals. This review is intended to address the increasing demand for meat quality in the                
brazilian market, and the expectations of consumers about these products and list what factors interfere               
with the choice of a superior meat. 

Keywords: beef cattle, meat quality, consumers, brazilian market.  

INTRODUÇÃO 
 

O Brasil situa-se entre os maiores produtores mundiais de carne bovina, sendo considerado o              
maior exportador, destinando cerca de 20% da sua produção ao mercado externo e grande parte, cerca                
de 80%, ao mercado interno (ABIEC, 2018). O mercado nacional da carne brasileira, nos últimos anos,                
vem passando por mudanças com o surgimento de novas tendências e nichos de mercado, mais               
exigentes por carnes de alta qualidade, forçando o sistema produtivo a buscar novas estratégias de               
produção como investimento em genética e estratégias de cruzamento, nutrição e manejo dos animais,              
além de investimentos em tecnologias pré e pós abatem para melhoria da qualidade dos produtos               
entregues à mesa dos consumidores.  

A maior parte da carne brasileira produzida é considerada commodity, ou seja, uma carne              
comum, proveniente de produções heterogêneas, distinguindo entre raças, idades, sexo, alimentação e            
sistemas de produção, logo, esse produto é vendido de forma semelhante sem diferenciação alguma,              
independente dessas características (Aguiar, 2018). Convém lembrar que uma carne commodity não é             
impalatável, o termo baixa qualidade somente é atribuído por conta desses fatores que fazem com que                
não tenha padronização e alto valor agregado, portanto, este produto é fiscalizado e inspecionado pelo               
SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual) no frigorífico de forma               
correta, para que não tenha características inapropriadas ao consumo ou contaminações que possam             
causar danos à saúde da população. Já uma carne considerada de alta qualidade, conhecida        
como carne premium, não só possui um alto valor agregado no mercado, mas também possui               
características físico-químicas superiores às carnes commodities, como maciez, cor, textura, suculência,           
capacidade de retenção de água, deposição de gordura, etc. Esse produto deve ser certificado pelo SIF,                
classificando e tipificando a carcaça, podendo ou não ser encaminhado à programas privados. Esses              
programas seguem regras específicas e pré-definidas, nas quais variam de um para o outro,              
fundamentando-se em raças, sexos, idade e deposição de gordura, assegurando um diferencial na carne              
bovina (AGUIAR, 2018). Em razão disso, o objetivo dessa revisão foi levantar as demandas por               
qualidade de carne no mercado brasileiro e as expectativas dos consumidores acerca desses produtos.  

  
DESENVOLVIMENTO 

Produção de carne bovina brasileira 
 
O Brasil vem passando por uma evolução no setor do agronegócio, no qual atualmente é               

responsável por 22% do PIB brasileiro, sendo a pecuária responsável por 31% do PIB do agronegócio. A                 
pecuária de corte foi capaz de movimentar R$523,25 bilhões no Brasil em 2017, com faturamento de                
cerca de R$96 bilhões (ABIEC, 2018). Logo, a pecuária de corte é uma das atividades de maior                 
importância na economia brasileira, e vai além da comercialização de proteínas de origem animal,              
gerando emprego e renda para milhões de brasileiros.  

Para efeito de comparação mundial, segundo dados da ABIEC (2018), o Brasil é o país que possui                 
o maior rebanho comercial de bovinos e também o que mais exporta carne bovina, sendo 221,81 milhões                 
de cabeças e 2,032 milhões de toneladas de equivalente carcaça, respectivamente, no ano de 2017. Ao                
tratar-se do mercado interno, este é o principal destino da carne brasileira, representando cerca de 80% do                 
mercado desta. 
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Apesar da produção brasileira se destacar entre os demais países, ainda há muito espaço para uma                

grande evolução na sua produção, e principalmente na qualidade desses produtos, que ainda possuem um               
baixo valor agregado e falta padronização para produção de carnes de qualidade. Existe uma grande               
heterogeneidade nos fatores que compões a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, que vão desde os                
pecuaristas altamente capacitados a pequenos produtores empobrecidos; de frigoríficos com alto padrão            
tecnológico a abatedouros não atendem os requisitos mínimos da legislação sanitária, além de questões              
sociais e ambientais que direta e indiretamente influenciam a qualidade dos produtos e a percepção dos                
consumidores (BUAINAIN & BATALHA, 2007). 

Perante o exposto, há diversos programas que visão incentivar a produção de carnes de alta               
qualidade e padroniza-las, como os programas Sinal Verde, Novilho Precoce, Carne Certificada Hereford,             
sendo um de grande destaque é o Carne Angus Certificada, que provém de uma parceria entre produtores                 
e frigoríficos, fomentada pela Associação Brasileira de Angus (ABA), cujo objetivo desse tipo de              
programa, segundo Aguiar (2018) é agregar valor ao produto final, a partir de uma cadeia bovina                
diferenciada (Figura 1.), fornecendo benefícios aos produtores (maior remuneração), à indústria           
frigorífica (produção de carne de qualidade e valorizada), e ao consumidor (acesso á uma carne               
padronizada de alta qualidade).  

Figura1. Exemplo de uma cadeia de carne bovina diferenciada. (Fonte: LEONELLI & OLIVEIRA, 2016). 
 

Aumento da demanda por qualidade da carne 
 

Em um passado recente, o mercado brasileiro de carnes estava voltado ao oferecimento de carnes               
apenas com propriedades físico-químicas satisfatórias, como cor e maciez, sem maiores preocupações            
com o restante da cadeia, como rastreabilidade do produto. (Marchesi, 2013), demandas essas já presentes               
na nova da clientela de carnes brasileiras, marcada por os consumidores cada vez mais exigentes e                
dispostos a pagar um alto valor por um produto de maior qualidade, preocupados com os atributos                
oferecidos pelo produto (maciez, sabor, textura, deposição de gordura), com o prazer em comer, com               
relação à procedência, com os cortes diferenciados, bem estar dos animais e respeito ao meio ambiente.                
Dessa maneira, a cadeia da carne bovina já começa a se desenvolver para enfrentar esses desafios de                 
transformar produtos “commodity”, em um produto diferenciado com alto valor agregado (SIQUEIRA,            
2015; ARCIPRETE, 2017). 

Segundo Malafaia, Azevedo, & Barcellos (2011), citado por Siqueira (2015), um dos maiores             
desafios que a pecuária de corte enfrenta está justamente ligado em transformar a carne bovina brasileira                
em produto com destaque em um maior valor agregado, atingindo mercados seletos, como restaurantes e               
boutiques de carnes, onde possuem clientes que pagam mais caro por um produto diferenciado; dessa               
maneira é preciso agir de forma discrepante do sistema usual para anteder aos anseios dos consumidores. 
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De acordo com Cavalcanti (2015), a cada 40 milhões de cabeças que são abatidas ao ano, somente                 

800 mil são animais destinados a programas de qualidade, ou seja, representado somente por 2% do                
volume total. Por conseguinte, a demanda por carne de alta qualidade tem sido muito maior do que a                  
quantidade ofertada de animais no padrão que é exigido (Ferreira & Barcellos, 2006), e apesar desse                
aumento da exigência dos consumidores, esse nicho de mercado ainda é muito recente, e há muitos pontos                 
a serem explorados.  

 
Carne gourmet x carne commodity  
 

A maior parte da carne consumida no Brasil é proveniente de boi commodity, ou seja, animais                
sempadronização, com baixo valor agregado, sem diferenciação de aspetos qualitativos, como marmoreio,            
maciez, textura e entre outros fatores que somente são agregados somente à carne premium              
(ARCIPRETE, 2017). 

Encontra-se na literatura diferentes visões e definições de uma carne de alta qualidade, ademais,              
não há uma padronização para este produto. As formas de como é mais conhecida são “carne gourmet”                 
ou “carne premium”. No ponto de vista do consumidor, para a Empresa Brasileira de Pesquisa               
Agropecuária (EMBRAPA, 1999), citado por Marchesi (2013), a definição de uma carne de ótima              
qualidade está relacionada com a aparência visual atrativa, o gosto agradável, elevado teor de proteínas,               
baixa densidade calórica e livre de microrganismos patógenos ou deterioradores.  

Aguiar (2018) definiu carnes gourmet como aquelas que se distinguem de carnes convencionais             
por obterem uma classificação superior, tanto por características qualitativas, como características           
relacionadas à elaboração, canais de comercialização, além de serviços agregados ao produto, por             
exemplo, o atendimento especializado do recinto.  

Leonelli e Oliveira (2016) selecionaram algumas características que definem uma verdadeira carne             
premium, sendo produtos em quantidade limitada que possuem qualidade diferenciada, uma origem            
específica com características distintas dos produtos similares; e geralmente são atrelados a serviços de              
varejos diferenciados.  

Corroborando com ambos os autores citados, Marchesi (2013), definiu carne premium, com base             
nos dados de sua pesquisa, que deve ser um produto com boa aparência, maciez, sabor e suculência; além                  
de possuir em sua embalagem informações nutricionais e modo de preparo; rastreabilidade, certificações             
ou raças dos animais produzidos.  

 
Principais fatores que interferem na escolha do consumidor  

 
O comportamento do consumidor é muito amplo e complexo, além de ser difícil de ser definido,                

pois não há um padrão de preferências entre as pessoas, portanto, é extremamente desafiador tentar               
atender toda a demanda dos consumidores. Conforme Barcellos (2012), o consumidor tem a tendência de               
se comportar conforme, suas próprias características pessoais, psicológicas, dependendo também da sua            
experiência pré, durante e no pós compra; ademais pode ser influenciado conforme a sociedade em que                
convive, de maneira que siga os estímulos culturais e sociais.  

O preço do produto é o principal direcionador do mercado interno de carne bovina, por isso, carnes                 
oriundas de boi “commodity” acabam sendo mais consumidas no Brasil, pois estas possuem um preço               
mais acessível devido à sua falta de padronização, consequentemente ausência de valor agregado.             
Siqueira (2015) e Marchesi (2013), ressaltam que a maioria dos que consomem carne premium são               
àqueles com maior poder aquisitivo. Quando se fala em carne premium, comumente é relacionado à um                
nicho de mercado específico, não atendendo uma demanda generalizada, e sim, à uma pequena              
porcentagem de pessoas que prezam por alimentarem-se de uma carne característica com qualidade             
superior e um preço elevado.  

4 

ANAIS DA XIMOSTRA CIENTÍFICA FAMEZ / UFMS, 
CAMPO GRANDE,2018. 

 



 

 
 
Antes de iniciar a oferta de carne premium, é necessário entender que tipo de clientes irão ansiar o                  

consumo, quais fatores determinam a tomada de decisão de compra e quais características são exigidas               
pelos consumidores no ato e após essa compra. Leonelli & Oliveira (2016), elencaram sete fatores que                
interferem na escolha de consumidores de carne premium, sendo eles:  

1. Novas necessidades de consumo: consumidores afirmam necessitar de novas         
experiências no consumo de carne bovina, e relacionar com emoções positivas. O que             
pode ser explicado com o fato das famílias atualmente serem menores, ou sem filhos,              
procurando formas práticas de cozinhar e de praticar a gastronomia como um “hobby”,             
além de simbolizar um bom “status” social. 

2. Canais de comercialização: a percepção de qualidade também é determinada pela           
aparência do local, relacionamento com o cliente e os serviços disponibilizados pelo            
estabelecimento. Alguns estabelecimentos pesquisados pelas autoras, possuíam serviço        
delivery, com vans adaptadas para refrigeração.  

3. Produtos diferenciados: a carne premium é de fato um produto de alta qualidade, e isto é                
perceptível pelos consumidores. A exposição desses produtos à venda é de forma            
diferenciada comparada a carne padrão, como a forma do toalete da carne (o que acaba               
estimulando a compra e fidelizando clientes). 

4. Serviços diferenciados: o atendimento das lojas físicas interfere no consumo, como por            
exemplo, algumas lojas oferecem a presença constante de um chefe de cozinha            
orientando na compra e no preparo do produto, além de ter degustação do produto              
preparado. Segundo os consumidores avaliados na pesquisa das autoras, o principal           
diferencial no quesito atendimento está relacionado ao conhecimento técnico dos          
atendentes à respeito dos cortes, raças e aconselhamentos do preparo. 

5. Layout, Mix de produtos e apresentação da loja: o ponto mais importante abordado             
pelos consumidores, pois os estabelecimentos se diferem dos tradicionais, porém acaba           
intimidando a entrada da loja, mostrando-se destinada a um público de maior poder             
aquisitivo. Nos estabelecimentos, há também uma variedade de produtos vendidos para           
acompanhar a carne, como bebidas especiais e temperos especiais.  

6. Confiabilidade e segurança quanto á procedência: os consumidores geralmente tem          
plena confiança quanto à confiabilidade e segurança do alimento; na pesquisa, apenas            
6% dos clientes mostraram-se descontentes com os cortes. 

7. Raças e certificações: Não foi ressaltado um diferencial pelos consumidores, afirmando           
o desconhecimento do público em relação aos padrões de raças que produzem carne             
premium, e os atributos de qualidade fornecidos por essas raças, como o marmoreio,             
textura, etc.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como visto anteriormente, não há padronização de definição de carne premium ainda não é um               
conceito totalmente definido no mercado brasileiro, sendo necessários mais estudos sobre os desejos e              
expectativas dos consumidores acerca deste produto. Essa definição auxiliará a estruturação da cadeia             
produtiva de carne bovina, desde a fazenda até a comercialização dos produtos, com a elaboração de                
estratégias de mercado para aumento da demanda e fidelização dos consumidores de carne bovina de               
qualidade superior.  
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