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Resumo:  

 
A presente dissertação foi desenvolvida com o objetivo de verificar a imagem 
(funcional, simbólica, cognitiva e emocional) que os consumidores apresentam 
em relação aos diversos tipos de carne (bovina, suína, de frango e de peixe). 
Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa qualitativa, de 
natureza exploratória, por meio de dois grupos de foco segmentados por sexo, 
tendo como universo de pesquisa os consumidores de carne da cidade de Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Os resultados mostram diversos atributos obtidos a 
partir dos depoimentos dos participantes dos grupos de foco que foram 
classificados de acordo com as quatro dimensões da imagem propostas por De 
Toni (2005). A partir dessa classificação foi possível perceber os atributos que 
podem influenciar nos critérios de avaliação do consumidor no momento da 
avaliação de alternativas, terceiro estágio do processo de decisão de compra 
(ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000), para efetivação da compra dos tipos 
de carne pesquisados (bovina, suína, de frango e de peixe), assim como a 
dimensão da imagem relacionada com cada um desses atributos. Com relação 
à hierarquia das necessidades de Maslow (BERKOWITZ et al., 2003) 
percebeu-se que o consumo de carne se enquadra em duas delas, fisiológicas 
e sociais. Foi possível também verificar uma tendência de diferenciação entre 
homens e mulheres por meio da análise segmentada dos grupos de foco. 
Foram encontradas algumas limitações, sendo a escolha de quatro tipos de 
carne uma delas, tendo como sugestão para pesquisas futuras a utilização de 
um número maior de tipos de carne, incluindo, por exemplo, ovinos e animais 
silvestres. Essa pesquisa pode contribuir para que todas as organizações 
envolvidas nas cadeias produtivas dos quatro tipos de carne pesquisados 
passem a ter uma visão um pouco mais detalhada de como está, atualmente, 
se comportando o consumidor de carnes. A presente dissertação permitiu 
conhecer melhor e de forma mais organizada o consumidor dos diversos tipos 
de carnes. 
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