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Resumo: Objetivou-se verificar os fatores sócio-econômicos 
relacionados à decisão de compra de carne com certificação de 
origem, além de levantar o perfil de percepção e atitude dos con-
sumidores de carne bovina em Goiânia/GO.  Foi realizada a des-
crição das variáveis e construído um modelo múltiplo Generalized 
Estimating Equations de regressão logística, utilizando o pacote 
estatístico PASW 18.0, visando identificarpossíveis associações 
entre as características sócio-demográficas e as demais variáveis 
levantadas por meio das entrevistas entre 418 entrevistados no mês 
de março de 2012. O local de aquisição da carne é o atributo que 
mais influencia a decisão de compra dos consumidores (17,8%). 
A maioria dos entrevistados (56,9%) nunca ouviu falar sobre ras-
treabilidade bovina. Dentre os que já ouviram falar, a maior parte 
(72,2%) estaria disposta a pagar mais pela carne com certificação 
de origem, apesar de considerar que há desvantagens associadas 
à rastreabilidade (79,9%), principalmente em relação ao aumen-
to no preço da carne (68,1%). Consumidores com maior grau de 
escolaridade e renda apresentaram maior conhecimento sobre este 
tipo de certificação. Esta pesquisa sugere que a escolaridade foi o 
fator que mais influenciou a disposição para compra de carne com 
certificação de origem para os consumidores de Goiânia. 

Palavras-chave: Atributos da carne; comercialização; rastreabi-
lidade; segurança alimentar.

Summary: The aim of thisstudy was to determinewhichso-
cioeconomic factorsare relatedto the decision topurchaseme-
atwithcertificationof origin, as well as raising the profile of 
perception and attitude of consumers of beef in Goiânia/GO. 
We performed description of the variables and built Generali-
zed Estimating Equations logistic regression model using the 
statistical package SPSS18.0, to identify possible associations 
between socio-demographic characteristics and other variables 
raised through interviews among 418 respondents in March 
2012.The place of acquisition of the flesh was the attribute that 
most influences the purchasing decisions of consumers(17.8%). 
Most respondents (56.9%) never heard about bovi ne tracea-
bility.  Among those who have heard, most (72.2%) would be 
willing to  pay more for meat with certification of origin, al-
though considering that there are disadvantages associated with 
traceability (79.9%),especially in relation to the increase in the 
price of meat(68.1%). Consumers with higher education and 
income were more knowledgeable about this type of certifica-

tion. This research suggests that education was the factor that 
most influenced the willingness to buy meat certified source 
for consumers of Goiania.

Key-words: Attributes of beef; food safety; marketing; traceability.

Introdução

A segurança alimentar desempenha um papel estra-
tégico no comércio mundial e representa uma preocu-
pação global (Nesbaken, 2009). De acordo com Sofos 
(2008), os desafios relacionados à segurança de produ-
tos de origem animal e as dificuldades relacionadas ao 
controle eficiente dos processos geram a necessidade 
de criar mecanismos que reduzam o risco potencial de 
doenças transmitidas por alimentos.  

Neste sentido, destaca-se a rastreabilidade como 
meio de integração de toda a cadeia produtiva em um 
sistema de monitoramento e certificação. O Brasil é 
um dos maiores fornecedores de carne bovina para 
União Europeia euma das exigências para continuar 
com as exportações foi a implantação de um sistema 
de rastreabilidade. De acordo com Lopes et al. (2010), 
no Brasil, tal sistema, denominado de SISBOV (Servi-
ço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos 
e Bubalinos), é de adesão voluntária, permanecendo a 
obrigatoriedade de adesão para a comercialização para 
mercados que exijam a rastreabilidade.

A rastreabilidade pode ser definida como o meca-
nismo que permite identificar a origem do produto des-
de o campo até o consumidor final, podendo ter ou não 
passado por uma ou mais transformações, como no caso 
de alimentos minimamente processados, sendo, portan-
to, um conjunto de medidas que possibilitam controlar 
e monitorar sistematicamente todas as entradas e saídas 
nas unidades do produto final (Cócaro e Jesus, 2007). 
Segundo Ubilava e Foster (2009), a certificação de qua-
lidade é uma segmentação de mercado que leva a opor-
tunidades para processadores de alimentos e varejistas. 
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Para que os consumidores possam comprar e con-
sumir determinado tipo de alimento em particular, suas 
percepções devem ser positivas em relação ao produto. 
De acordo com Troy e Kerry (2010), um dos fatores 
que determina a decisão sobre a compra da carne bo-
vina é a percepção dos consumidores em relação a al-
guns atributos do produto, com destaque à qualidade, 
cor da carne, gotejamento, gordura visíveis, textura, 
sabor, suculência, segurança, nutrição, sustentabilida-
de, preço, tipo de produto, origem e marca.

Torna-se relevante, portanto, avaliar se os consumi-
dores conhecem o conceito de rastreabilidade bovina 
e a sua percepção em relação a este produto. Assim, o 
objetivou-se, com esta pesquisa, verificar quais fatores 
sócio-econômicos estão relacionados à decisão de com-
pra de carne com certificação de origem. Especifica-
mente, pretendeu-se, ainda, verificar a associação entre 
os aspectos sócio-econômicos renda, escolaridade e ida-
de dos consumidores e os principais atributos da carne 
que influenciam a decisão para sua compra; assim como 
o conhecimento sobre rastreabilidade bovina e disposi-
ção para pagar a mais pela carne com certificação de 
origem, além de levantar o perfil de percepção e atitude 
dos consumidores de carne bovina em Goiânia-GO.

Material e métodos

Foi realizado estudo observacional de corte transver-
sal em 17 supermercados na cidade de Goiânia, capital 
do estado de Goiás, Brasil, em março de 2012, para ava-
liar a associação entre a percepção e atitude de consu-
midores em relação à carne bovina com certificação de 
origem e ou rastreada,e algumas características sócio de-
mográficas. A definição daquantidade de entrevistados 
(n=418) necessária baseou-se em Barbetta (2002),consi-
derando erro amostral máximo de 5%, e uma população 
de 1.3 milhões habitantes de Goiânia (IBGE, 2012).

Visando obter informações sobre a caracteriza-
ção da percepção e atitude de consumidores de car-
ne bovina, foram realizadas entrevistas, por um único 
pesquisador,a partir de formulário estruturado (36 per-
guntas fechadas) (Quadro 1), adaptados de Velho et al. 
(2009). Ainda, para todos osentrevistados foram obtidas 
informações sobre algumas características sócio-demo-
gráficas relacionadas ao sexo, idade (até 40 anos, mais 
que 40 anos), escolaridade (até segundo grau, graduação 
ou pós-graduação) e renda (até seis salários mínimos, 
mais que seis salários mínimos), utilizadas como vari-
áveis independentes no estudo. Os entrevistados foram 
selecionados aleatoriamente enquanto se encontravam 
em frente à gôndola de carnes no supermercado. Quanto 
aos consumidores que nunca haviam ouvido falar sobre 
carne bovina rastreada, a entrevista se restringia às ques-
tões relativas às características sócio-demográficas. 

Para identificar as características sócio-demográfi-
cas associadas à percepção e atitude dos consumidores 
em relação à carne bovina com certificação de origem, 
foi realizada a análise estatística univariada por teste 

qui-quadrado (x2) ou Exato de Fischer, este último quan-
do se observou menos que cinco observações no qua-
drante do teste. As variáveis que mostraram associação 
com P ≤ 0,2 pelo teste de x2 ou Exato de Fischer foram 
selecionadas para a construção do modelo múltiplo.

Assim, a existência de associação entre os fatores 
foi verificada utilizando o modelo múltiplo Generalized 
Estimating Equations (GEE) de regressão logística, que 
é mais adequada quando se observa dados associados 
em diferentes dimensões (Hanley et al., 2003), como 
neste estudo em que se consideram as respostas de con-
sumidores presentes em diferentes supermercados. Con-
siderou-se cada supermercado como um sujeito e cada 
indivíduo um caso. A análise GEE permite a avaliação 
de associação de múltiplos indivíduos considerando o 
supermercado em que compravam no modelo, assumin-
do que os casos são dependentes dentro de cada sujeito 
e independentes entre sujeitos. Para todas as variáveis 
presentes no modelo final (P < 0,05) foi calculado o ris-
co por meio da Odds Ratio (OR) ajustada e seu intervalo 
de confiança de 95%.

Quadro 1 - Características levantadas em entrevistas aplicadas 
a consumidores de carne bovina em supermercados de Goiânia, 
GO, em março de 2012

Item Variáveis dicotômicas (resposta: não ou sim)

Atitude

Consumo de produtos de origem animal com certificação.

Disposição a pagar mais caro pelo produto de origem 
animal certificado.

Disposição a pagar a mais pela carne rastreada em re-
lação à sem rastreabilidade: 1ª. até 5%;2ª. 5%; 3ª. 10%; 
4a. 15%; 5a. 20%; ou 6a.mais que 20%.

Percepção

Se já tinha ouvido falar sobre rastreabilidade, carne rastreada 
ou carne com garantia de origem.

Atributo mais importante na decisão de compra da carne: 
1ª. presença do selo de qualidade; 2ª. carimbo do SIF; 3a. 
preço; 4a. quantidade de gordura; 6a. preparo rápido/fácil; 
7a. propriedade rural onde o animal nasceu e cresceu; 8a. 
local de abate; e 9a. local de compra; 10a. raça; e 11a. 
sexo do animal; 12a. maciez/textura; 13a. odor; e 14a. cor.

Conceito de carne rastreada: 1ª. Carne que traz as informa-
ções nutricionais na embalagem; 2ª. Produto cárneo que 
não possui contaminantes ou resíduos químicos; 3ª. Carne 
que traz as informações relacionadas ao sistema de produ-
ção e origem do animal; e 4ª. Carne com fiscalização pelo 
sistema de inspeção federal ou serviço estadual.

Benefícios que a carne rastreada poderia superar a sem 
rastreabilidade: 1ª. maior competitividade no mercado 
exterior, 2ª. melhor qualidade, mais saborosos e nutriti-
vos; 3ª. maior segurança e menor risco a saúde pública; 
4ª. acesso a informações referentes à idade, sexo, raça e 
outras; e 5ª. Nenhum.

Desvantagens que a carne rastreada poderia trazer: 1ª. 
maior preço; 2ª. menor oferta; 3ª. valorização de todas 
as carnes; e 4ª. Nenhuma.

Para testar a relação entre as variáveis levantadas 
conjuntamente foi realizada análise multivariada de 
componentes principais (ACP), a exemplo de Rocha et 
al. (2012).  Foram utilizados os testes de Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) (mínimo de 0,5) e de esfericidade de Bar-
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tlett para aferição da qualidade das correlações entre as 
variáveis. Foram considerados os eixos (componentes) 
que obtiveram valores próprios (eigenvalues) iguais ou 
superiores a 1(um), com inércia mínima de 60% no úl-
timo eixo obtido. Assim, no modelo final que atingiu 
os valores mínimos nesses testes foram avaliadas o co-
nhecimento dos consumidores sobre o conceito correto 
de carne rastreada - carne que permite acesso a infor-
mações sobre a origem e sistema de produção do bovi-
no (0=não; 1=sim); ausência de desvantagens da carne 
rastreada (0=não; 1=sim); disposição a pagar a mais pela 
carne rastreada (0=não; 1=sim); renda (0=até seis salá-
rios mínimos; 1=mais que seis salários mínimos); esco-
laridade (0=sem graduação; 1=graduado) e idade (0=até 
40 anos; 1=mais que 40 anos).

Resultados e discussão

Neste estudo, a maior parte dos entrevistados foi 
do sexo masculino (55,6%), com até 40 anos (54,4%) 
apresentando no máximo segundo grau de escolaridade 
(57,0%) e renda de até seis salários mínimos (60,7%). 
Desse total, 43,1% (180/418) relataram já terem ouvido 
falar em carne rastreada, e 52,6% alegaram consumir 
produtos de origem animal com certificação. Dentre 
os que já ouviram falar em carne rastreada, o principal 
critério considerado na decisão de compra da carne bo-
vina foi o local da compra (17,8%), seguido pelo preço 
(13,3%), local de abate do animal (11,7%), presença do 
selo de qualidade (11,7%) e a cor da carne (10,6%). 

Segundo Troy e Kerry (2010), um dos grandes desa-
fios para a indústria da carne é conhecer a percepção dos 
consumidores sobre a qualidade do produto, sendo este 
um dos fatores que influenciam na decisão da compra. 
De acordo com Solomon et al. (2005), o atributo preço é 
geralmente considerado de maior impacto na decisão da 
compra da carne pelo consumidor. Angulo e Gil (2007), 
em estudo realizado na Espanha, relataram que o preço 
é um dos fatores mais importantes na percepção do risco 
de segurança alimentar e que os consumidores acredi-
tam que produtos mais caros apresentam algum tipo de 
vantagem. De Zen e Brandão (1998) em estudo feito na 
cidade de São Paulo sobre o perfil do consumidor de 
carne bovina, identificaram que os consumidores, de 
maneira geral, valorizam a qualidade do produto por ca-
racterísticas externas. Entretanto, essa valorização, para 
as classes com renda mais baixa, perde a importância em 
função do preço do produto.

Contudo, segundo Troy e Kerry (2010), o consumi-
dor realiza a sua decisão de compra da carne basean-
do-se em uma grande quantidade de informações, tais 
como preço, etiqueta, marca, aparência e tipo de corte, 
e não necessariamente apenas nos seus atributos, como 
maciez, sabor, frescor e nutrição.

O conceito de carne rastreada - produto que traz 
as informações de origem,foi o mais citado pelos con-
sumidores (49,4%). Os resultados sobre o conhecimento 
a respeito de rastreabilidade, verificados nesta pesquisa, 

foram maiores que os encontrados por Zhao et al. (2010), 
no qual apenas 3% dos 588 entrevistados nas cidades de 
Beijing e Xianyang, na China, estavam familiarizados 
com o real conceito de rastreabilidade. Um dos fatores 
que contribuiu para o baixo índice de familiaridade na 
China, segundo esses autores, é o fato de que a rastreabi-
lidade é recente naquele país, sendo as primeiras impor-
tações realizadas em 2009.Segundo Sato e Silva (2008), 
a qualidade será cada vez mais exigida pelo consumidor 
brasileiro devido ao maior acesso à informação. 

Em relação às vantagens da carne rastreada, a maior 
segurança alimentar e menor risco para a saúde pública 
foram considerados os principais benefícios (50,6%), 
apenas 2,8% consideraram que não há benefício da car-
ne rastreada em relação a não rastreada. Morkbak et al. 
(2008) salientaram que os consumidores apresentam 
uma disposição positiva à compra do produto quando, 
dentre outros atributos, a segurança alimentar também 
está presente. Segundo Grunert et al. (2004), é neces-
sário assegurar uma garantia de origem do produto, 
mostrando que o mesmo foi produzido dentro de boas 
práticas de fabricação e que está apto a receber seu certi-
ficado de origem, analogicamente ao certificado de ga-
rantia de qualquer outro produto, adquirindo confiança 
para a sua compra. Para aprimorar a percepção de segu-
rança alimentar, Angulo e Gil (2007) salientaram que os 
sistemas de controle da qualidade devem ser fortaleci-
dos e divulgados para serem conhecidos pela população.

Dentre os entrevistados, 79,9% consideraram que 
há desvantagens da carne rastreada, sendo o aumento 
do preço do produto a maior alegação (68,1%). Apesar 
disso, a maior parte relatou que aceitaria pagar mais 
caro pela carne rastreada (72,2%), mas apenas até 5 % 
(55,8%). Velho et al. (2009) encontrou resultado seme-
lhante no sul do país, ao verificar que 83% dos entrevis-
tados aceitariam pagar mais caro pela carne rastreada, 
mas até 10% a mais (68%). Zhao et al. (2010) encontra-
ram percentuais superiores aos verificados em Goiânia, 
relatando que a maior parte dos entrevistados na china 
pagaria de 9 a 12% a mais por produtos rastreados.

Resende Filho (2008), avaliando potenciais bene-
fícios do sistema de rastreabilidade animal dos EUA, 
para o setor de carnes americano, estimou que o custo 
para a implantação do sistema seria pago com o ganho 
em receita, devido oefeito positivo do aumento da con-
fiança dos consumidores em relação à carne bovina.

Neste estudo,não foi observada associação entre a 
idade dos entrevistados e as demais variáveis (P>0,05). 
Em relação ao sexo, foi verificado que mulheres apre-
sentam menor chance de considerarem o local de abate 
como fator fundamentalpara a aquisição da carne; po-
rém tenderam a considerar a cor do produto como atri-
buto mais importante na decisão de compra (Tabela 1).

Velho et al. (2009), no estado do Rio Grande do 
Sul, verificaram que a aparência, principalmente rela-
cionada à cor da carne, foi o aspecto mais citado como 
importante na decisão de compra.A cor vermelha da 
carne fresca é de extrema importância na comerciali-
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zação, uma vez que é o atributo de qualidade visto pela 
primeira vez pelo consumidor que o considera como 
um indicador do estado de frescor e salubridade e no 
ponto de venda é o atributo mais importante relaciona-
do à qualidade da carne (Troy e Kerry, 2010). 

Brumm e Terra (1988) salientaram que a carne 
mais escura ou com coloração esverdeada e superfície 
úmida pode sugerir estado de decomposição com de-
senvolvimento de bactérias que aumentam o risco de 
doenças transmitidas por alimentos.

Ubilava e Foster (2009) sugeriram, por meio de 
um modelo de regressão logística, que na República 
da Georgia, tanto os consumidores quanto os integran-
tes da cadeia produtiva da carne deviam preocupar-
se primeiramente com a aparência visual da carne, o 
que indica a importância do aspecto visual, a fim de 
se evitar a compra de produtos estragados. Delgado 
et al. (2006), avaliando a percepção de consumidores 

brasileiros para carnes com diferentes texturas e sabor, 
verificaram que 39,3% consideravam o sabor como o 
atributo mais importante durante o consumo, enquanto 
30,2% indicavam maciez; 75,8% eram do sexo mascu-
lino, 73,6% tinham entre 21 e 55 anos, 56,7% possu-
íam alguma formação superior e 76,6% apresentavam 
rendimento mensal maior que R$1.000,00.

Nesta pesquisa, observou-se que a percepção dos 
consumidores sobre a carne com certificação de ori-
gem melhorou com o aumento no grau de escolaridade 
(Tabela 2). Foi observado que indivíduos com gradua-
ção ou pós-graduação apresentam maiores chances de 
já terem ouvido falar em carne rastreada. Em relação à 
percepção, pessoas graduadas ou pós-graduadas apre-
sentam maiores chance de relataremo correto conceito 
de carne rastreada. A renda mensal também se mostrou 
associada à percepção e atitude em relação à compra de 
carne bovina rastreada (Tabela 3). 

Tabela 1- Fatores associados ao sexo de 1801 consumidores de carne bovina em 17 supermercados de Goiânia, GO, em março de 2012

Variável independente Fatores2 Valor de P2 Odds Ratio2 IC  (95%)2

Sexo
Local de abate como fator mais importante na 

decisão de compra da carne 

Não Sim Total (%)3

Masculino 88 18 106 (17,0)
0,035

1
0,034-0,880

Feminino 68 3 71 (4,2) 0,172

Sexo
Cor como fator mais importante na decisão de 

compra da carne 

Não Sim

Masculino 99 7 106 (6,6)
0,031

1
1,075-4,668

Feminino 60 11 71 (15,5) 2,240

1  Apenas aqueles entrevistados que responderam que já tinham ouvido falar em carne rastreada foram considerados no modelo. *Três entrevistados foram 
excluídos por ausência de resposta a esta variável independente.

2  Intervalo de confiança a 95%; regressão logística múltipla estimada por Generalized Estimation Equations; constam apenas os fatores que permanece-
ram com associação significativa no modelo final (P < 0,05)

Tabela 2 - Fatores associados à escolaridade de 1801 consumidores de carne bovina em 17 supermercados de Goiânia, GO, Brasil, 2012

Variável independente Fatores2 Valor de P2 Odds Ratio2 IC  (95%)2

Escolaridade
Já ouviu falar em rastreabilidade, carne 
rastreada ou com garantia de origem3

Não Sim Total (%)4

Até 2° grau 155 82 237 (34,6)
0,011

1
1,209-4,289

Maior que 2° grau 83 96 179 (53,6) 2,277

Escolaridade

Conceito de carne rastreada: carne que traz as 
informações relacionadas ao sistema de 

produção e origem do animal

Não Sim

Até 2° grau 61 21 82 (25,6)
0,000

1
3,266-8,510

Maior que 2° grau 29 67 96 (69,8) 5,272

Escolaridade

Conceito de carne rastreada : carne com 
fiscalização do sistema de inspeção federal - SIF 

(Carimbo) ou pelo serviço estadual

Não Sim

Até 2° grau 29 53 82 (64,6)
0,000

1
0,105-0,373

Maior que 2° grau 72 24 96 (25,0) 0,198

1 apenas aqueles entrevistados que responderam que já tinham ouvido falar em carne rastreada foram considerados no modelo
2  Regressão logística múltipla estimada por Generalized Estimation Equations; constam apenas os fatores que permaneceram com 
associação estatisticamente significativa no modelo final (P < 0,05)

3 n=418 entrevistados
4 percentual de entrevistados que responderam “sim” em relação ao n total da variável independente.
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Tabela 3 - Fatores associados à renda de 1801 consumidores de carne bovina em 17 supermercados de Goiânia, GO, Brasil, 2012

Variável independente Fatores2 Valor de P2 Odds Ratio2 IC  (95%)2

Renda

Presença do selo de qualidade como fator mais 
importante na decisão de compra da carne 

Não Sim Total (%)3

1 – 6 salários 69 16 85 (18,8)
0,007

1
0,114-0,713

Mais que 6 salários 71 4 75 (5,3) 0,285

Renda

Local da propriedade rural que o animal nasceu e 
cresceu como fator mais importante na decisão de 

compra da carne

Não Sim

1 – 6 salários 84 1 85 (1,2)
0,029

1
1,220-43,728

Mais que 6 salários 69 6 75 (8,0) 7,304

Renda

Conceito de carne rastreada: aquela que não possui 
contaminantes ou resíduos químicos

Não Sim Total (%)

1-6 salários 77 8 85 (9,4)
0,048

1
0,017-0,980

Mais que 6 salários 74 1 75 (1,3) 0,130

Renda

Conceito de carne rastreada: carne que traz as 
informações relacionadas ao sistema de produção 

e origem do animal

Não Sim Total (%)

1-6 salários 61 24 85 (28,2)
0,000

1
1,870-5,489

Mais que 6 salários 20 55 75 (73,3) 3,204

Renda

Conceito de carne rastreada : carne com 
fiscalização do sistema de inspeção federal - SIF 

(Carimbo) ou pelo serviço estadual

Não Sim Total (%)

1-6 salários 35 50 85 (58,8)
0,036

1
0,290-0,959

Mais que 6 salários 56 19 75 (25,3) 0,527

Renda

Maior segurança e menor risco de doenças 
transmitidas por alimento como benefício da carne 

rastreada

Não Sim Total (%)

1-6 salários 32 53 85 (62,4)
0,000

1
0,235-0,645

Mais que 6 salários 49 26 75 (34,7) 0,390

Renda

Acesso a informação sobre idade, sexo, raça e 
outras características do animal como benefício

 da carne rastreada

Não Sim Total (%)

1-6 salários 73 12 85 (14,1)
0,000

1
2,308-12,980

Mais que 6 salários 36 39 75 (52,0) 5,473

1Apenas aqueles entrevistados que responderam que já tinham ouvido falar em carne rastreada foram considerados no modelo
2Regressão logística múltipla estimada por Generalized Estimation Equations; constam apenas os fatores que permaneceram com associação estatisti-
camente significativa no modelo final (P < 0,05)
3percentual de entrevistados que responderam “sim” em relação ao n total da variável independente
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Entrevistados que possuíam renda superior a seis 
salários mínimos apresentaram menos chance de con-
siderarema presença do selo de qualidade de carne ras-
treada, e mais chance de considerar a propriedade rural 
onde o animal nasceu e cresceu como fatores mais im-
portantes na decisão de compra da carne nos super-
mercados. De maneira similar aos resultados encontra-
dos em relação à escolaridade, indivíduos com renda 
mensal superior a seis salários mínimos apresentaram 
maior tendência de conhecer o conceito correto de car-
ne rastreada e menor de relatar conceito incompletos 
de carne rastreada, como aquela que não possui con-
taminantes ou resíduos químicos ou fiscalizada pelo 
sistema de inspeção federal - SIF (Carimbo), ou pelo 
serviço estadual,em relação aos com renda menor.

Os entrevistados que possuíam rendimento supe-
rior a seis salários mínimos também tenderam a consi-
derar o acesso a informações referentes à idade, sexo, 
raça e outras características do animal abatido como 
benefício da carne rastreada em relação ànão rastreada.
Porém, apresentaram menor probabilidade de também 
considerar como benefício maior segurança e menor 
risco de doenças transmitidas pela carne rastreada, em 
relação a não rastreada.

Neste trabalho, verificou-se que a renda familiar e 
a escolaridade não são fatoresque influenciam na acei-
tação de pagar mais caro pela carne bovina rastreada 
(P>0,05). Este resultado éespecialmente importante ao 
observar que o aumento no preço é uma preocupação 
do consumidor de carne de Goiânia, uma vez que foi 
a principal desvantagem citada da carne rastreado em 
relação a não rastreado.

A análise de componentes principais da percepção 
e atitude dos consumidores de carne bovina de Goiâ-
nia/GOque já ouviram falar em rastreabilidade (Figura 
2) demonstrou a existência de correlação positiva entre 
as variáveis do componente 1: Origem, Renda e Esco-
laridade, assim como entre as variáveis do componente 
2: Pagar e Desvantagem. A idade demonstrou pouco 
efeito sobre as demais variáveis do modelo, estando 
associada principalmente ao terceiro componente reti-
do.Ou seja, consumidores com maiores níveis de renda 
e escolaridade conhecem melhor o conceito correto de 
carne rastreada. Além disso, os entrevistados que con-
sideram que a carne rastreada não apresenta desvanta-
gens, tendem a aceitar pagar mais caro pela carne com 
certificação de origem. 

Inércia acumulada até o 3º eixo: 70,2%; Kaiser-
Meyer-Olkin: 0,65; Bartlett<0,01.1 Variável associada 
ao 1º componente; 2variável associada ao 2º compo-
nente; 3variável associada ao 3º componente.ORIGEM 
= conhecimento dos consumidores sobre o conceito 
correto de carne rastreada - carne que permite acesso a 
informações sobre a origem e sistema de produção do 
bovino (0 = não; 1 = sim); AUSÊNCIA = ausência de 
desvantagens da carne rastreada (0 = não; 1 = sim); PA-

GAR = disposição a pagar a mais pela carne rastreada 
(0 = não; 1= sim); RENDA (0 = até seis salários míni-
mos; 1 = mais que seis salários mínimos); ESCOLA-
RIDADE (0 = sem graduação; 1= graduado) e IDADE 
(0 = até 40 anos; 1 = mais que 40 anos).

Figura 1 - Componentes principais dos indicadores de percep-
ção e atitude em relação ao consumo de carne bovina rastreada 
e fatores sócio-econômicos dos consumidores de Goiânia - GO.

Esses resultados indicam que a escolaridade e ren-
da são fatores relacionados que influenciam positiva-
mente o conhecimento da populaçãosobre carne rastre-
ada. Além disso, indicam que uma melhor percepção 
em relação à carne bovina com certificação de origem 
está relacionada a uma atitude favorável relacionada 
a melhor aceitação em pagar mais caro pelo produto.

Conclusões

A maioria dos entrevistados nunca ouviu falar so-
bre rastreabilidade bovina. Dentre os que já ouviram 
falar, a maior parte está disposta a pagar mais pela car-
ne com certificação de origem, apesar de considerar 
que há desvantagens associadas à rastreabilidade, prin-
cipalmente em relação ao aumento no preço da carne. 
Consumidores com maior grau de escolaridade e renda 
apresentaram maior conhecimento sobre este tipo de 
certificação. Esta pesquisa sugere que a escolaridade 
é o fator que mais influencia a disposição para compra 
de carne com certificação de origem. 
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