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RESUMO 

Há mudanças nos hábitos alimentares constantemente, seja por questões 
econômicas da população, questões de segurança alimentar ou até mesmo 
questões éticas, e por isso objetivou-se realizar uma análise da percepção dos 
consumidores de produtos de origem animal em relação ao bem-estar dos animais 
de produção nas cidades de Barra Mansa, Resende e Volta Redonda no estado do 
Rio de Janeiro. Pessoas com mais acesso à informação, com nível de escolaridade 
alto e uma renda regular tendem serem mais exigentes ao consumirem produtos de 
origem animal. Assim, foi aplicado um questionário online para 121 pessoas das 
cidades em análise para identificar o perfil desses consumidores - quanto à nível de 
escolaridade, renda familiar, faixa etária e a frequência que consumiam produtos de 
origem animal -; para entender o nível de conhecimento que tinham com relação ao 
bem-estar animal e o sistema de produção dos produtos de origem animal; e para 
compreender a percepção dos mesmos quanto aos produtos provenientes de um 
sistema de produção que respeita o bem-estar animal. Identificou-se que a maior 
parte dos respondentes eram pessoas com alto nível de escolaridade, com renda 
regular e fácil acesso a informação, o que indica a tendência a serem consumidores 
mais exigentes. Constatou-se também que grande parte dos respondentes não 
tinham conhecimento sobre a definição de bem-estar animal, porém ao serem 
apresentados à definição de forma breve demonstraram empatia quanto às questões 
de maus tratos e a saúde dos animais e disposição a pagar um valor a mais por 
produtos de um sistema de produção que segue os requisitos do bem-estar animal. 
Com a divulgação da realidade dos animais nos sistemas de produção acredita-se 
que a demanda por produtos de origem animal provenientes de um sistema que 
respeita o bem-estar animal tende a aumentar. 
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