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RESUMO
Entender  o  comportamento  do  consumidor  requer  a  análise  dos  diversos  tipos  de  consumidores  e  dos  aspectos
considerados por  esses para o  processo de  escolha e  aquisição  dos produtos.  Há diversos fatores  envolvidos  no
processo de compra dos produtos, entre eles, estão as características do ponto de compra. Com o objetivo de identificar
os principais pontos de compra da carne bovina e os motivos para escolha desses foi realizado o presente estudo. Como
universo  da  pesquisa  considerou-se  os  acadêmicos  do  Curso  de  Engenharia  de  Produção  Agroindustrial  da
Universidade Estadual do Paraná – Campus de Campo Mourão, que residem sozinhos ou com outros estudantes. Foram
aplicados 57 questionários a fim de identificar os pontos preferidos para a compra (supermercados, açougues, feiras e
outros) assim como as justificativas para a escolha desses. Constatou-se que os supermercados e açougues são os
principais pontos de venda preferidos pelos universitários (61,40 e 28,07%, respectivamente), possuindo como principais
fatores associados a sua escolha a higiene do local, a praticidade e a proximidade de suas residências. 

PALAVRAS CHAVE: Local de compra; processo de compra; supermercado.

1 INTRODUÇÃO

A cadeia produtiva da carne bovina envolve um conjunto de organizações que tem como
objetivo  atender  as  necessidades  e  desejos  do  consumidor  (SOUKI  et  al.,  2003).  Satisfazer  o
consumidor,  de acordo com Reis  et al.  (2006),  deve ser o objetivo principal de qualquer cadeia
produtiva.

Diversas  pesquisas  tem  buscado  conhecer  o  comportamento  do  consumidor,  a  fim  de
desenvolver  estratégias  que  garantam a  competitividade  das  cadeias  produtivas  e  atendam as
necessidades e desejos dos consumidores (BRISOLA;  CASTRO, 2005). De acordo com Araújo
(2005) conhecer o comportamento dos consumidores é essencial para o planejamento e a definição
de  estratégias  de  marketing,  a  fim  de  adequar  o  produto  às  necessidades  e  desejos  dos
consumidores de forma lucrativa para as organizações.

  De acordo com Bertasso (2000) há evidências de que as decisões de consumo de carnes
são influenciadas por variáveis de caráter econômico, sociocultural e psicológico. Além dessas,  o
preço, a cor da carne, o corte, o teor de gordura, entre outros atributos, são observados para a
compra, no entanto, após a compra, atributos sensoriais como a suculência, a maciez e o sabor irão
determinar se o consumidor voltará a comprar o produto (BARCELLOS, 2002; BRISOLA; CASTRO,
2005).

Outros aspectos relacionados ao ponto de compra podem influenciar a decisão de compra da
carne  bovina,  pois,  o  mesmo  pode  proporcionar  comodidade  e  praticidade  ao  consumidor
(BRISOLA; CASTRO, 2005). Segundo Souki et al. (2003) o ponto de compra é importante e, muitas
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vezes, decisivo para a aquisição do produto, devido à fidelização dos consumidores a determinados
estabelecimentos.

Com o objetivo de identificar os principais pontos de compra da carne bovina, utilizados por
consumidores universitários que residem sozinhos ou com outros estudantes, e os motivos para
escolha desses foi realizado o presente estudo de caso.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O universo da pesquisa compreendeu os acadêmicos do Curso de Engenharia de Produção
Agroindustrial  da  Universidade Estadual  do  Paraná –  Campus de  Campo Mourão,  que residem
sozinhos ou com outros estudantes. 

Com o objetivo de identificar o perfil  dos consumidores e os pontos de compra da carne
bovina foi estruturado um questionário com questões de caráter pessoal (sexo, faixa etária e renda
familiar) e com a seguinte questão: Qual desses pontos de compra prefere para a compra da carne
bovina (Opções de resposta: supermercado, feira, açougue ou outro) e por quê?

O  questionário  foi  aplicado  em  dezembro  de  2015  e  preenchido  pelos  acadêmicos
voluntariamente e sem necessidade de identificação. A amostra foi obtida a partir de uma população
constituída por 62 acadêmicos dos quais 57 (91,9%) responderam. 

Por fim, os dados coletados foram organizados em planilhas e tratados por meio de técnicas
estatísticas  de  média  simples,  frequência  e  porcentagem,  calculadas  utilizando-se  o  software
Microsoft Excel.

Quanto ao método de abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como qualitativa.
Quanto  aos  objetivos  classifica-se  como descritiva  e  explicativa.  Quanto  aos  procedimentos  de
coleta de dados, como bibliográfica, levantamento e estudo de caso. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 PERFIL DOS CONSUMIDORES 

A Tabela 1 apresenta as informações referentes ao perfil dos universitários que responderam
os questionários.  

Tabela 1 – Perfil dos consumidores universitários

Características Porcentagem
(%)

Sexo Feminino 56,1
Masculino 43,9

Idade De 17 – 19 anos 24,6
De 20 – 23 anos 57,9
Acima de 23 anos 17,5

Renda familiar Menos de um salário mínimo* 35,1
Um a três salários mínimos 57,9
Mais de três salários mínimos 7,0

*Salário mínimo: R$ 1.032,02 para o estado do Paraná – outubro de 2015.

Constatou-se que 56,1% dos consumidores são do sexo feminino e 43,9% do sexo masculino.
A maioria (57,9%) apresenta idade entre 20 e 23 anos, 24,6% entre 17 e 19 anos e 17,5% acima de
23 anos. 57,9% possui renda familiar entre um e três salários mínimos, 35,1% inferior a um salário
mínimo e 7,0% superior a três salários mínimos.
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3.2 PONTOS DE COMPRA 

Os resultados referentes aos pontos de compra preferidos pelos consumidores universitários
estão apresentados na Figura 1.

61,40%

28,07%

7,01% 3,52%

Supermercados

Açougues

Outros

Feiras

Figura 1 – Pontos de compra preferidos pelos universitários para a aquisição da carne bovina.

Constatou-se  que  61,40%  dos  universitários  realizam  a  compra  da  carne  bovina
preferencialmente  em  supermercados,  o  que  foi  justificado  pela  praticidade, variabilidade  de
produtos existentes no local, proximidade de suas residências e higiene do local. Os consumidores
ainda citaram que os supermercados possuem ações de marketing que influenciam o processo de
compra de carne. 

A segunda opção preferida foram os açougues com 28,07%. Entre os motivos relatados por
não comprar nesses estão a distância de suas residências e o preço mais elevado. 7,01% relataram
realizar suas compras em feiras e 3,52% em outros locais. 

A preferência por compras em supermercados também foi observada por De Zen e Brandão
(1998, apud BRISOLA; CASTRO, 2005). Porto (2005), em estudo realizado sobre o local de compra
de  carnes  em  Pelotas-RS,  também  apontou  como  principal  local  escolhido  para  a  compra  os
supermercados (40%), seguido dos açougues com 28,7%.

4 CONCLUSÃO

Os  consumidores  universitários  preferem  comprar  a  carne  bovina  em  supermercados  e
consideram a higiene do local, a praticidade e a proximidade de suas residências como aspectos
decisórios para a escolha do local de compra.  Entre os motivos relatados por não comprar carne
bovina em açougues estão a distância de suas residências e o preço mais elevado.

A  partir  desta  pesquisa  considera-se  possível  delimitar  os  principais  locais  de  compra
considerados pelos consumidores universitários para a compra da carne bovina, servindo de base
para futuras pesquisas.
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