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RESUMO: Quando a carne é adquirida pelo consumidor em qualquer estabelecimento comercial,
espera-se que tal produto atenda alguns requisitos básicos, como qualidade sanitária, nutritiva,
procedência, além de um preço justo pelo produto adquirido. A busca pela satisfação do cliente ao
logo dos anos acabou alterando a definição de qualidade que se aplicava a carne, ela passou de uma
ideia de “perfeição técnica”, para “preferências dos mercados consumidores”.Vale ressaltar, este
estudo tem um caráter exploratório, pois, pretende enveredar-se em uma realidade ainda não
explorada pelos sujeitos da pesquisa, além disso, o presente estudo envolve métodos qualitativos,
procurando entender os fatos e significados encontrados na empresa e não levantar dados
quantitativos.No que se refere ao termo de qualidade da carne, não podemos apresentar os conceitos
do tempo presente, antes de um breve contexto histórico da sua evolução. Antes da década de 30 o
conceito de qualidade estava relacionado apenas com as características de “perfeição técnica”, os
novos conceitos e autores sobre o tema só surgiram nas décadas de 50 e 60, como Juran, Deming e
Ishikava, que passaram a relacionar a qualidade da carne com as preferencias e satisfações dos
mercados consumidores. Então a partir da década de 70 surgiram a adequação do uso da qualidade
e sua classificação: qualidade como adequação ao uso; qualidade associada á conformidade com
requisitos; qualidade como a perda (monetária) causada por produto (TOLEDO, 2001).
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INTRODUÇÃO  

 

Quando a carne é adquirida pelo consumidor em qualquer estabelecimento comercial, 

espera-se que tal produto atenda alguns requisitos básicos, como qualidade sanitária, nutritiva, 

procedência, além de um preço justo pelo produto adquirido. A busca pela satisfação do 

cliente ao logo dos anos acabou alterando a definição de qualidade que se aplicava a carne, ela 

passou de uma ideia de “perfeição técnica”, para “preferências dos mercados consumidores”. 

Diante do exposto, está pesquisa tem como objetivo geral compreender como é feita a 

classificação da carne bovina. Além disso, tem como objetivos específicos identificar os 

critérios internos adotados para a classificação da carne; verificar os fatores que influenciam 

na qualidade da carne e quais são os mercados consumidores da carne produzida em Juara-

MT. Para isso, levantaram-se os referenciais teóricos em busca de embasamento e definições 

dos conceitos, posteriormente construiu-se um questionário com dez questões abertas para a 

coleta de dados junto à empresa pesquisada. Posteriormente, realizou-se uma análise entre a 

teoria e prática a fim de proporcionar um entendimento de como é feita a classificação da 

qualidade da carne bovina. 

Vale ressaltar, este estudo tem um caráter exploratório, pois, pretende enveredar-se em 

uma realidade ainda não explorada pelos sujeitos da pesquisa, além disso, o presente estudo 

envolve métodos qualitativos, procurando entender os fatos e significados encontrados na 

empresa e não levantar dados quantitativos.   

 

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO  

 

No que se refere ao termo de qualidade da carne, não podemos apresentar os conceitos 

do tempo presente, antes de um breve contexto histórico da sua evolução. Antes da década de 

30 o conceito de qualidade estava relacionado apenas com as características de “perfeição 

técnica”, os novos conceitos e autores sobre o tema só surgiram nas décadas de 50 e 60, como 

Juran, Deming e Ishikava, que passaram a relacionar a qualidade da carne com as preferencias 

e satisfações dos mercados consumidores. Então a partir da década de 70 surgiram a 

adequação do uso da qualidade e sua classificação: qualidade como adequação ao uso; 

qualidade associada á conformidade com requisitos; qualidade como a perda (monetária) 

causada por produto (TOLEDO, 2001). 

Essa vertente que a qualidade da carne deve partir da exigência do consumidor, esta 

relacionada com as características de cada mercado. Segundo Toledo (2001), os fornecedores 
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de carne irão buscar medidas e soluções para atribuir a seus produtos a qualidade desejada 

pelos consumidores, tais fatores são variantes e podem ser alterados conforme as exigências 

do mercado consumidor. 

 

Procurar saber quais os atributos valorizados pelo consumidor de qualquer produto 

possibilista a adaptação de toda a produção a fim de se obter exatamente o que ele 

deseja, ofertando, desta maneira, o que a demanda espera, e não o contrario, quando 

a demanda se adapta a oferta existente (SAAB, 1999, P.15) 

 

Mas a qualidade da carne não pode estar voltada apenas pela exigência dos 

consumidores, há uma serie de fatores que envolvem os processos de produção. Gomide 

(2006) salienta que esses fatores devem ser observados para garantir uma carne de boa 

qualidade, o autor destaca que esses fatores vão desde a criação do gado até o momento do 

abate. 

Gomide (2006) argumenta que a inspeção sanitária, deve ser rigorosa, para obter-se 

uma carne de qualidade, sem contaminações ou agentes contaminadores, que podem estar 

presentes no campo, e nos produtos usados nos animais (pesticidas). Para evitar 

contaminações exógenas e endógenas na carne faz se necessário á sanitização de câmeras 

frias, matadouros, nos equipamentos de transporte (caminhões), assim como condições 

higiênicas de venda e comercialização. O autor ainda argumenta que se faz necessário a 

verificação dos atestados da sanidade animal assim que chegam ao matadouro. 

Os momentos de pré-abate podem influenciar na qualidade da carne, segundo Gomide 

(2001), os fatores como transporte inadequado, ambientes que possam machucar as animais, 

excesso de ruídos, falta de capacitação das pessoas envolvidas, tanto na fazenda na hora do 

embarque até o abate, esse fatores contribuem diretamente para o stress animal, o que 

influencia na qualidade final da carne. Ainda segundo o ator faz se necessário antes do abate o 

banho (lavagem) dos animas, para retiradas de microrganismos, que possam entrar em 

contado com a carne na hora do abate. 

Segundo Evangelista (2005), o transporte da carcaça bovina pode trazer 

contaminações à carne, danos sofridos, causados por golpes, esmagamentos ou atritos, podem 

machucar a carne, e influenciar diretamente na qualidade, fazendo com que tal produto se 

torne inapta para o consumo, sendo possível ainda o aparecimento de floras microbianas 

nocivas. Diante do exposto, conclui-se que a carne bovina para ter qualidade, precisa atender 

as necessidades do mercado consumidor e as exigências do poder público referente às leis, 

normas e regulamentos. 

Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.



   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Sabe-se que a qualidade da carne pode sofrer interferência de diversos fatores antes 

mesmo do nascimento do animal até o consumidor final. Alguns desses fatores que 

influenciam na qualidade da carne bovina podem ser enumerados da seguinte forma: 

condições genéticas, ausência de doenças, o sexo, a idade e a alimentação. Pode-se perceber 

que esses fatores estão ligados diretamente ao animal, porém, existem outras perspectivas 

para o termo qualidade da carne bovina, ou seja, o mercado exige algumas características para 

o consumo, por exemplo: a cor, o odor, o tamanho, o peso, entre outras.   

 Portanto, na tentativa de entender quais são estes fatores que interfere na qualidade da 

carne. Perguntou-se para o pesquisado X, se existe uma seleção do gado antes do abate, e 

obtivemos como resposta que “não, é realizada apenas a inspeção dos animais pré-abate com 

a finalidade da identificação de sinais clínicos de doenças infectocontagiosas”.  Verifica-se 

que o cuidado com a saúde animal e humana é de interesse tanto do poder público como 

também do privado. Segundo Vieira (2004, p.78) “No, Brasil, o principal órgão responsável é 

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com auxílio do Ministério da 

Saúde e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio”.  

Os importadores também exigem receber uma carne com a ausência de doenças e com 

certificado do governo, segundo Vieira (2004, p.76) “Os importadores exigem a certificação 

do Sistema de Inspeção Federal (SIF), mas também realizam visitas de inspeção aos 

estabelecimentos produtores com uma freqüência entre duas a quatro vezes por ano”. 

Indagamos também sobre quais seriam os outros fatores que influenciam na qualidade 

da carne, e obtivemos como resposta uma explicação que abrange quase toda cadeia 

produtiva, ou seja, desde a criação do animal na fazenda até abate no frigorífico. Segundo o 

pesquisado X, “Em relação ao animal os principais fatores são a idade e o sistema de criação, 

mas existem fatores relacionados ao manejo dentro da fazenda (ex: vacinações realizadas 

erradas gerando abscessos nos animais) e fatores relacionados ao transporte, aonde este tem 

influência desde o manejo pré-embarque nas propriedades até o transporte e desembarque 

dentro do frigorífico”.  

Segundo Walter et al (1965) apud Felício (2015) “O fator maturidade é comum a 

todos os sistemas de tipificação de carcaça bovina, porque há evidências de que a qualidade 

organoléptica da carne, principalmente a maciez, piora com o avanço da idade”.   

 Portanto, um dos fatores determinante para a qualidade da carne no que se refere à 

maciez é a idade do gado. Percebe-se que outros fatores podem prejudicar a qualidade da 
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carne, como por exemplo, o transporte do animal. Segundo Felício (2015, p.2) “[...] alguns 

agentes de estresse, como transporte, jejum prolongado, condições climáticas severas, e o 

comportamento sexual dos machos inteiros, podem resultar em rigor mortis atípico, com 

grandes prejuízos da qualidade da carne”.  

Logo, o processo de manejo e transporte da carne bovina deve ser levando em 

consideração para se obter uma carne bovina de qualidade. Segundo pesquisado X, “Esse dois 

processos interferem diretamente na qualidade de carne, pois o estresse faz com que o uso de 

glicogênio do animal gera acido que interfere na transformação de músculo e carne e esse 

processo deixa a carne com menor tempo de prateleira”. 

Outro fator determinante na qualidade da carne citado pelo pesquisado X e também 

nas literaturas é a alimentação “A alimentação interfere principalmente no odor da carne e 

algumas vezes na maciez”. Segundo Felício (2015, p.5) “o animal bem alimentado deixa a 

carne mais macia, saborosa e suculenta”. Sabe-se que existem mercados que preferem a carne 

com mais cobertura de gordura e que em outros mercados preferem carnes mais magras, 

segundo o pesquisado X,  

 

“Alguns mercados do estado do Rio de Janeiro preferem a carne de animais magros, 

já os mercados do estado de São Paulo preferem animais com cobertura de gordura. 

Existem ainda os países que por sua cultura levam apenas algumas partes de animais 

e outros levam carnes de animais abatidos através de procedimento que atendem os 

preceitos religiosos”. 

 

Nota-se que a classificação da carne neste caso, acontece a partir da exigência do 

mercado consumidor. É o mercado quem dita as regras do jogo, segundo o pesquisado X 

“Primeiro é feita a classificação das carcaças de acordo com o sexo, a idade e a cobertura de 

gordura da carcaça. Através desta classificação é definido o destino das carnes dos animais”. 

Isso acontece tanto no mercado interno quanto no mercado externo, conforme o pesquisado X 

“as carcaças são classificadas se são de origem de animais inteiros ou castrados para venda de 

carne com osso e se são animais com classificação para exportação para países com cultura de 

abate Halal, para que seja realizada a desossa e embalagem destas carnes para os países de 

destino”. Outro tipo de classificação exigido pelo mercado consumidor é a questão de 

tamanho e pesos aceitáveis. Segundo o pesquisado X, “As carnes consideradas especiais são 

classificadas de acordo com o PQ (Padrão de Qualidade), onde são especificados os tamanho 

e pesos mínimos e máximos para cada corte e ainda a classificação de acordo com a cobertura 

de gordura para carnes especiais para churrascaria”. O pesquisado X também foi questionado 

sobre quais os destinos da carne produzida e de acordo com o mesmo “Os principais 
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mercados são as grandes redes de supermercados dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o 

volume de exportação fica em torno de 20% da produção do frigorifico X, sendo os principais 

produtos os miúdos (ex: testículos, pênis, ligamentos, estômagos, rins...), e as carnes 

consideradas no mercado nacional como  sendo de segunda, tais como músculo, acém, paleta 

e peito são exportados para países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque e  

Jordânia aonde são consideradas de primeira. O volume destinado para o mercado de Juara é 

entorno de 5% da produção, sendo direcionadas apenas carcaças de fêmeas, sendo separadas 

por classificação de cobertura de gordura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho permitiu ter o conhecimento um pouco mais aprofundado de quais 

são os fatores que influenciam na qualidade da carne desde o nascimento do animal até o 

consumidor. Alguns desses fatores podem ser enumerados da seguinte forma: condições 

genéticas, ausência de doenças, o sexo, a idade e a alimentação. Pode-se perceber que esses 

fatores estão ligados diretamente ao animal, porém, existem outras perspectivas para o termo 

qualidade da carne bovina, ou seja, o mercado exige algumas características para o consumo, 

por exemplo: a cor, o odor, o tamanho, o peso, entre outras.   

Permitiu também constatar que a classificação da qualidade da carne bovina é feita 

primeiramente pela verificação da ausência de doenças infecciosas e posteriormente a 

classificação ocorre no sentido de atender o mercado consumidor. Portanto, os critérios 

internos adotados pela empresa são: o sexo, a idade, a cobertura de gordura, peso, tamanho e a 

forma de abate.  

E por fim, constatou-se que os mercados consumidores da carne bovina produzida no 

frigorífico X, são as grandes redes de supermercados dos estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro, existe também a exportação para os países como Arábia Saudita, Emirados Árabes 

Unidos, Iraque e Jordânia. Além disso, o volume destinado para o mercado de Juara é entorno 

de 5% da produção, sendo direcionadas apenas carcaças fêmeas, sendo separadas por 

classificação de cobertura de gordura. 
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