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RESUMO 

 

Um conceito atualmente bastante discutido dentro da linha de consumo é o ativismo 
alimentar, considerado um movimento atual dinâmico e diverso, que engloba 
aspectos sociais, econômicos e culturais, onde existem vários regimes alimentares, 
como o vegetarianismo, que é utilizado para mencionar uma dieta sem carne e o 
veganismo, que prega pelo não consumo de produtos derivados de animais, como 
peixes, ovos, leites e peles; sendo este denominado de vegetarianismo restrito 
(AZEVEDO, 2013). Diante do exposto, este trabalho visou caracterizar o cenário da 
alimentação vegetariana e vegana no município de Caxias do Sul através de uma 
pesquisa descritiva com natureza quantitativa. Portanto, foi realizada uma pesquisa 
via internet através do Google® para localização e contato dos estabelecimentos 
que fornecem alimentação vegetariana e/ou vegana, onde realizou-se um 
agendamento para as entrevistas. Atualmente, foram identificados 7 restaurantes 
que trabalham exclusivamente com este tipo de refeições. As entrevistas com 
proprietários foram realizadas com o intuito de conhecer os motivos pelos quais 
estes estabelecimentos aderiram a esse nicho de mercado e quais suas 
perspectivas. Para reconhecer o perfil dos consumidores vegetarianos ou veganos, 
foi realizada uma pesquisa online via redes sociais Facebook® e Whatsapp® com 
auxílio da ferramenta Google Forms®, através de um questionário estruturado. Os 
resultados dessa pesquisa foram analisados e apresentados graficamente de modo 
a fornecer importantes informações sobre este segmento na gastronomia da cidade. 
É um tema amplo, que abrange vários aspectos, classifica os consumidores e 
caracteriza os diferentes tipos de dietas, além de demonstrar diferentes modos de 
cultura e filosofias de vida. Assim, com o cenário local caracterizado, temos 
elementos concretos na busca por ampliações de novos empreendimentos neste 
mercado.  
 

Palavras-chaves: Alimentação. Vegetarianismo. Veganismo. Restaurantes.Bem-
Estar. 
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ABSTRACT 

 

One concept currently widely discussed within the consumption line is food 
activism, considered a dynamic and diverse current movement that encompasses 
social, economic and cultural aspects, where there are various dietary regimes, such 
as vegetarianism, which is used to mention a diet without meat and veganism, which 
advocates for non-consumption of animal products such as fish, eggs, milk and fur; 
this being called restricted vegetarianism. Given the above, this work aimed to 
characterize the scenario of vegetarian and vegan food in the municipality of Caxias 
do Sul through a descriptive research with quantitative nature. Therefore, an internet 
search through Google® was performed to locate and contact the establishments 
that provide vegetarian and / or vegan food, where an appointment was made for the 
interviews. Currently, 7 restaurants that work exclusively with this type of meal have 
been identified. Interviews with owners were conducted in order to know the reasons 
why these establishments joined this market niche and what their perspectives. To 
recognize the profile of vegetarian or vegan consumers, an online survey was 
conducted via social networks Facebook® and Whatsapp® with the aid of the Google 
Forms® tool through a structured questionnaire. The results of this research were 
analyzed and presented graphically in order to provide important information about 
this segment in the city's gastronomy. It is a broad theme, covering many aspects, 
classifying consumers and characterizing different types of diets, and demonstrating 
different modes of culture and philosophies of life. Thus, with the local scenario 
characterized, we have concrete elements in the search for expansion of new 
ventures in this market. 
 

Keywords: Food, Vegetarianism, Veganism, Restaurants, Wellness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo é um aspecto muito expressivo para a sociedade, porém, por 

muito tempo foi esquecido pela Sociologia, sendo assim, mais debatido por 

economistas para verificar as necessidades da coletividade. Na atualidade, 

encontram-se várias perspectivas sobre o consumo que levam em conta vontades 

individuais, imperativo social, escolha racional do produto e estratégias de 

publicidade (VASCONCELOS; OLIVEIRA; MARTINS, 2017). 

Diante disso, o mercado consumidor da atualidade tem espaço para todo tipo 

de cliente, onde é possível encontrar uma vasta gama de lojas, restaurantes, bares e 

serviços, a fim de suprir o desejo mais singular de qualquer pessoa. No Brasil, nota-

se claramente a disseminação de diferentes culturas adentrando cada vez mais nos 

hábitos da população. A globalização fez desse país uma das nações mais 

cosmopolita culturalmente (LUGOCH, 2013). 

Conforme Lugoch (2013), novos mercados, comportamentos e 

oportunidades são diariamente criados e percebe-se que os clientes estão cada vez 

mais exigentes e menos fiéis. Com isso, eles acabam deixando de lado a 

importância da relação com determinado vendedor, marca ou empresa, por isso, é 

preciso investir na conquista desses clientes, e esse é o verdadeiro desafio das 

organizações hoje em dia. 

Um conceito atualmente bastante discutido dentro da linha de consumo é o 

ativismo alimentar, considerado um movimento atual dinâmico e diverso, que 

engloba aspectos sociais, econômicos e culturais, onde existem vários regimes 

alimentares, como o vegetarianismo, que é utilizado para mencionar uma dieta sem 

carne e o veganismo, que prega pelo não consumo de produtos derivados de 

animais, como peixes, ovos, leites e peles; sendo este denominado de 

vegetarianismo restrito (AZEVEDO, 2013). 

O vegetarianismo é uma ideia de dieta feita por alimentos predominantemente 

de origem vegetal; logo, os vegetarianos realizam uma dieta com pouco colesterol e 

gordura saturada, no entanto, possuem maior quantidade de fibras alimentares 

(Pedro, 2010). Por sua vez, o veganismo é uma ramificação do vegetarianismo, não 

sendo considerado uma dieta, e sim uma moção de ideal de conduta ética, que cita 

a liberdade de animais; abolindo todas as formas de exploração pelos seres 

humanos. Todos os ingredientes de origem animal são excluídos do consumo 
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vegano, não sendo utilizado inclusive o couro, a lã ou a seda no seu vestuário; 

sendo vedado o comércio de animais de estimação e a utilização animais para 

esportes ou diversão. (BRÜGGER, 2009). 

Diante do exposto, o presente trabalho visou caracterizar o cenário da 

alimentação vegetariana e vegana no município de Caxias do Sul através de uma 

pesquisa descritiva de natureza quantitativa.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral dessa pesquisa foi caracterizar o cenário da alimentação 

vegetariana e/ou vegana no município de Caxias do Sul. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O presente trabalho abordará como objetivos específicos os temas a seguir: 

1) Identificar a quantidade e quais ossegmentos do ramo de alimentação que 

oferecem somente refeições vegetarianas e/ou veganas no local; 

2) Conhecer os motivos pelos quais estes estabelecimentos aderiram a esse 

nicho de mercado e quais suas perspectivas; 

3) Reconhecer o perfil dos consumidores desses alimentos na visão dos 

responsáveis pelos estabelecimentos; 

4) Reconhecer o perfil dos consumidoresde alimentos vegetarianos e/ou 

veganos na cidade. 

  



13 
 

 

3 A ALIMENTAÇÃO E SUA HISTÓRIA 

 

Segundo Muller, Amaral e Remor (2010) as definições da alimentação para as 

sociedades não podem ser compreendidas dentro de uma visão de mundo que 

compreende apenas parâmetros nutricionais e biológicos. O comportamento relativo 

ao alimento revela a cultura onde cada um de nós está inserido. 

A história da alimentação engloba, portanto, mais do que a história dos 

alimentos, de sua produção, oferta, preparo e consumo.  Não é somente o que se 

come que é importante, mas também quando, onde e com quem se come. As 

mudanças dos hábitos alimentares e dos contextos que cercam tais hábitos é um 

tema intricado que envolve a correlação de inúmeros fatores (CARNEIRO, 2003). 

O primeiro contato com a cultura de um povo é feito através de seus hábitos 

alimentares, e as peculiaridades são passadas de gerações para gerações, com 

tendências a seguir inalteradas por vários milênios (FREITAS et al., 2011). 

Comer não é uma ação solitária ou autônoma do ser humano, ao contrário, é 

a origem da socialização, pois, nas formas coletivas de se obter a comida, a espécie 

humana desenvolveu utensílios culturais diversos, talvez até mesmo a própria 

linguagem.  Há pelo menos meio milhão de anos, o uso do fogo trouxe um novo 

elemento constituidor da produção social do alimento (CARNEIRO, 2005). 

Se alimentar é uma atividade humana não só por sua frequência, constante e 

necessária, mas também por cedo se tornar a esfera onde se permite alguma 

escolha. Para cada indivíduo representa uma base que liga o mundo das coisas ao 

mundo das ideias por meio de nossos atos. Assim, é também a base para nos 

relacionarmos com a realidade (MINTZ, 2001). 

 

3.1 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Atualmente, o estado de saúde de um indivíduo ou população está 

largamente difundido com a relação entre seus hábitos alimentares. Esta relação 

pode ser avaliada através do tipo de alimento em si ou por grupos alimentares; por 

seus componentes (nutrientes) ou ainda por padrões alimentares (MOREIRA et al., 

2015). 
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A qualidade de vida está associada a outras necessidades vitais para a vida 

humana como boa alimentação, boa moradia, acesso à saúde, práticas de 

exercícios físicos, educação, lazer, liberdade e relações interpessoais (CUNHA, 

2014). 

Para Burity et al., (2010) uma alimentação saudável deve suprir as 

necessidades orgânicas sem trazer malefícios para a saúde, ou seja, deve estar 

ajustada com as necessidades de cada fase da vida e com as necessidades 

alimentares especiais, da mesma maneira, ao uso sustentável do meio ambiente. 

Além de ser fonte de nutrientes, a alimentação está relacionada aos valores sociais, 

culturais, afetivos e sensoriais. 

Com o intuito de promover a alimentação saudável pela população, o 

Ministério da Saúde publicou a segunda edição do Guia Alimentar para a População 

Brasileira. Esse documento aborda os princípios e as recomendações de uma 

alimentação adequada e saudável, configurando-se como instrumento de apoio às 

ações de educação alimentar e nutricional (MAIA et al., 2017). 

O Guia cita que alimentação saudável é uma prática alimentar adequada aos 

aspectos biológicos e sociais das pessoas e devem estar em acordo com as 

necessidades alimentares levando em consideração a cultura, raça, gênero, etnia, 

condição financeira e os aspectos de qualidade, variedade, equilíbrio e moderação. 

Ressalta também, que a alimentação, além de nutrientes e combinações de 

alimentos, está relacionada às dimensões sociais e culturais do ato de comer, e que 

alimentação saudável é alimentar o corpo, a mente e o espírito, indo muito além da 

simples sustentação da vida (BUSATO et al., 2015).  

Existem dez passos para se obter uma alimentação saudável, equilibrada e 

de qualidade, além de se conceituar os seis principais atributos para o seu alcance, 

considerando que este modo de se alimentar é mais acessível e econômico no que 

diz respeito a alimentos de qualidade provenientes da agricultura, pois os alimentos 

na sua grande maioria estão na sua forma in natura. Diante disso, o sabor que vai 

depender da preparação culinária, a variedade que é uma característica muito 

importante na busca por uma alimentação saudável, pois quanto maior a variedade, 

maior será a disponibilidade de nutrientes no prato, quanto a cor, entende-se que 

quanto mais colorido é o prato, mais repleto ele é em vitaminas e minerais. 

 A harmonia está relacionada ao equilíbrio em quantidade e qualidade dos 

alimentos a serem consumidos e a segurança sanitária, que se define em consumir 
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alimentos seguros e inócuos, isentos de contaminantes biológicos, físicos e 

químicos (BRASIL, 2014). 

 

3.2 VEGETARIANISMO 

 

A alimentação é essencial para a sobrevivência dos animais. Nós como seres 

conscientes, podemos planejar esta atividade com o intuito de completar nossa 

necessidade fisiológica de modo eficaz e que não prejudique a natureza e outros 

seres que compartilham sua existência com a nossa, cedendo atenção para os 

benefícios e malefícios que cada alimento pode causar a toda a esfera que 

pertencemos (PICCINI, 2014). 

Segundo Lugoch (2013), Pitágoras, o criador de inúmeras fórmulas 

matemáticas e geométricas, também é conhecido por ser o “pai do vegetarianismo”. 

Nascido por volta de 580 A.C., ele utilizava-se de três argumentos a favor de sua 

dieta sem carne: veneração religiosa, saúde física e responsabilidade ecológica. 

Atualmente, por essas mesmas razões citadas, as pessoas preferem seguir uma 

dieta sem carne. 

Com seu principal momento de ampliação após a primeira década do século 

XX, o vegetarianismo, consagrou este crescimento principalmente por fatores como 

a indignação à crueldade com os animais e ao ideal de conservação do meio 

ambiente. Uma grande parte de seus adeptos acredita que os maus tratos com os 

animais justificam uma mudança radical alimentar no mundo, fazendo uma 

substituição de carnes por proteínas de origem vegetal (GOMES; SILVA; CARMO, 

2010).  

Os adeptos ao vegetarianismo acreditam que a qualidade da nossa vida 

terrena depende muito da nossa alimentação e dos nossos hábitos. A má 

alimentação e os maus hábitos resultam em grande parte das doenças, por isso, 

sugere-se a substituição de produtos industrializados por frutas, verduras, legumes, 

grãos, nozes e cereais integrais (CAMPOS, 2008). 

Segundo Lugoch (2013), os vegetarianos não consomem nenhum tipo de 

carne, incluindo peixe e frango, embora sejam correntes algumas definições mais 

abrangentes, como semi-vegetariano, que incluem dietas com consumo esporádico 

de peixe ou marisco. No Quadro 1 é possível verificar-se esta classificação. 
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Quadro 1- Classificação dos tipos de dietas alimentares 

Dieta Alimentos permitidos 
Alimentos 
proibidos 

Curiosidades 

Ovo-lacto-
vegetarianos 

Alimentos derivados do 
leite, ovos e de origem 
vegetal 

Todos os tipos de 
carnes e derivados 

 

Lacto-vegetarianos 
Alimentos derivados do 
leite e de origem vegetal 

Ovos, todos os tipos 
de carnes e 
derivados 

 

Ovo-vegetarianos: 
Ovos e alimentos de 
origem vegetal 

Leite e derivados e 
todos os tipos de 
carnes e derivados 

 

Vegetarianos 
“vegetarianos 
puros” 

Alimentos de origem 
vegetal 

Alimentos de origem 
animal 

Excluem apenas os 
alimentos que possuem 
origem animal 

Veganos 
“vegetarianos 
radicais” 

Alimentos de origem 
vegetal 

Alimentos de origem 
animal 

Excluem todo e qualquer 
tipo de produto ou serviço 
que haja envolvimento de 
tortura animal 

Frugívoros ou 
Frutívoros 

Exclusivamente frutas, 
grãos e sementes 

Alimentos de origem 
vegetal 

Alimentação semelhante a 
vegana, no entanto se 
recusam a utilizar alimentos 
que matam a planta 

Crudívoros 
Exclusivamente 
alimentos crus 

Alimentos 
preparados através 
do uso de calor 

Uma dieta que prioriza a 
conservação dos nutrientes 
por inteiros 

Fonte: Autor (2019) 

 

3.3 VEGANISMO 

 

Filosofia em que se baseiam os hábitos alimentares daqueles que não 

consomem e nem utilizam nada que advenha da exploração, do sofrimento ou da 

morte de qualquer animal. O termo vegan (pronuncia-se “vigan”) vem do inglês e foi 

usado pela primeira vez por volta de 1940, por uma sociedade inglesa. Desde então, 

difundiu-se pelo mundo todo, conquistando cada vez mais adeptos e simpatizantes. 

(NAKASHIMA; TEIXEIRA; NAKASHIMA, 2005, p. 13-14). 

O veganismo propõe colocar em xeque valores e práticas até então vigentes 

e seus adeptos reformularam suas práticas de sujeitos sociais, com ênfase em 

estilos de vidas específicos e modos de consumo. Vale salientar que a forma de 

atuação do veganismo é diferente dos modelos tradicionais de ativismo político, é 



17 
 

 

algo moderno, em rede, que se encaixa mais como uma política de vida 

(TRIGUEIRO, 2013). 

De acordo com Campos (2008), os veganos escolhem viver de uma forma 

mais humana e compassiva em relação aos animais, são contra a morte e todo o 

tipo de exploração animal. Não utilizam produtos derivados de animais, como sejam 

a lã, couro, peles, roupas ou móveis, artesanatos, sabonetes ou cosméticos que 

contenham produtos de origem animal, nenhuma escova feita de cabelos, ou 

travesseiro de penas etc. 

A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) destaca cinco características que 

definem o consumidor vegano, conforme Figura 1. 

 

Figura 1- Características do consumidor vegano 

 

Fonte: Sociedade vegetariana Brasileira (SVB), 2016 

 

O movimento vegano é divulgado muitas vezes nas redes sociais que têm como 

propósito conectar as pessoas, provocar diálogos, expandir interações tradicionais e 

permitir o compartilhamento de opiniões, de experiências, de piadas, que surgem 

por meio de ações de engajamento, da organização de eventos ou da difusão de 

ideologias (SCHINAIDER, 2018). 

 

3.4 ANÁLISE DO SETOR 
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Nos últimos anos houve um crescimento no setor de alimentos naturais, visto 

que, muito se tem estudado para que a alimentação seja praticada de forma mais 

efetiva e consciente. 

Em 2018, o IBOPE Inteligência realizou uma pesquisa no Brasil, relacionada 

ao crescimento do número de pessoas que seguem uma dieta sem carne. Apontou-

se que cerca de 30 milhões de indivíduos (14% da população) é vegetariana e que 

60% dos entrevistados consumiriam mais produtos veganos caso estes 

apresentassem a mesma faixa de preço dos produtos normalmente consumidos. 

(BRASIL, 2018). 

Sendo assim, fortifica-se a preferência pelo ramo da alimentação saudável e o 

prazer de desfrutar de um alimento natural, a saúde proporcionada a quem o ingere, 

a qualidade dos produtos que serão ofertados, a sustentabilidade e a ética de se 

oferecer opções sem carnes (PICCINI, 2014). 

Segundo levantamento do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) e da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o Brasil FoodTrends 

2020 (BFT), constatou os principais aspectos da alimentação e seus impactos nos 

diferentes setores e atividades de alimentos no Brasil (Figura 2). 
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Figura 2 - Principais aspectos da alimentação e seus impactos nos diferentes 

setores e atividades de alimentos no Brasil 

 
Fonte: Brasil Food Trens 2020 (2018) 

 

3.5 ANÁLISE SWOT  

 

 Para uma empresa ter um bom resultado, é necessário organização e 

planejamento tanto de recursos financeiros, quanto nas rotinas diárias da empresa, 

quando se trata de alimentação é necessário ter um cuidado maior ainda em relação 

as documentações sanitárias, manuais de Boas Práticas de Fabricação (BPF), 

Procedimentos operacionais Padrões (POP’S), por isso é fundamental um plano de 

negócio no qual é um documento utilizado para planejar um empreendimento, com o 

propósito de definir a sua estratégia de mercado (PICCINI, 2014).  

Dentro do plano de negócios há uma ferramenta muito importante para o 

desenvolvimento estratégico da empresa que é análise SWOT ou FOFA (Figura 3) 

pois analisa os fatores internos que são as forças e as fraquezas e externos que são 
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as oportunidades e as ameaças que podem afetar diretamente o desempenho da 

empresa frente aos negócios (KUMMER; SILVEIRA, 2016).  

 

Figura 3 – Análise SOWT 

 
 Fonte: Borges (2013) 

 

3.6 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

  O comportamento do consumidor é algo complexo, visto que, os aspectos que 

influenciam ou motivam o consumo surgem constantemente. Há um destaque na 

influência de fatos funcionais (utilitários) e de variáveis econômicas na escolha do 

consumidor, também de fatores psicológicos, culturais e sociais (RODRIGUES et al. 

2012).   

Segundo Schinaider e Silva (2018), compreender o comportamento do 

consumidor tem como finalidade investigar explicações sobre seu processo de 

compra, suas necessidades, seu perfil, além de suas atitudes e valores. Já 

Schiffman e Kanuk (2009), o definem como a conduta que o cliente tem na busca, 

na avaliação, utilização, na compra dos produtos e serviços, com o intuito de atender 

suanecessidade. 

 Cada consumidor define ou cria identidade e estilo de vida a partir e de 

acordo com a intenção de compra.  Assim, para Illouz (2010), os produtos passam a 
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ter significado simbólico e social. O prazer do consumo determina as forças sociais, 

culturais e a procura da autenticidade.  
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4 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho teve como objetivo central caracterizar o cenário da 

alimentação vegetariana e/ou vegana no município de Caxias do Sul. Desta forma, 

definiu- se mediante a uma pesquisa descritiva e com de natureza quantitativa. 

Segundo Zikmund (2012), a pesquisa descritiva geralmente é utilizada por empresas 

e afins, para adquirirem as perspectivas de mercado, com o intuito de auxiliar os 

gestores a identificar, o público alvo principalmente. Uma vez que, trazem respostas 

às questões como “quem”, “o que”, “quando” por exemplo de um determinado 

assunto. No geral, o objetivo central desta pesquisa foi descrever os fenômenos e 

estabelecer relações entre as variáveis.  

Já a utilização da análise quantitativa, permite que os dados coletados sejam 

mensurados numericamente, posteriormente a geração de gráficos para melhor 

visualização dos resultados. Este tipo de pesquisa, facilita a sistematização, bem 

como um alcance mais amplo sobre o assunto. Associando-se a pesquisa descritiva, 

para uma melhor interpretação dos dados adquiridos (SANTOS, 2015). 

A pesquisa foi realizada em cinco etapas: a primeira consistiu em coletar 

dados via internet através do Google® de estabelecimentos vegetarianos/ veganos 

estabelecidos no município de Caxias do Sul / RS/; a segunda etapa, foi realizar o 

contato com os proprietários ou responsáveis desses estabelecimentos para 

agendamento das entrevistas; na terceira etapa, aplicou-se um questionário 

semiestruturado com 14 perguntas (Apêndice A), quarta etapa, elaborou-se um 

questionário estruturado online com 12 perguntas (Apêndice B) atravésdaferramenta 

Google Forms®, direcionado aos consumidores vegetarianos/veganos,em sites 

específicos sobre o tema, via redes sociais Facebook® e Whatsapp®; por fim a 

quinta etapa, a qual destinou-se a tabulação e análise de cada informação obtida, 

para construção dos resultados e discussão. 

Cabe ressaltar que a pesquisa foi realizada sob o prisma de anotação e 

observação não havendo opiniões pessoais podendo interferir na resposta do 

entrevistado, proposta descrita por Severino (2017), o qual descreve o questionário 

como um aglomerado de questões, com o objetivo de conhecer a opinião dos 

entrevistados sobre o assunto em estudo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1RESULTADO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS NOS ESTABELECIMENTOS 

 

  Foram identificados 7 estabelecimentos que fornecem apenas alimentação 

vegetariana ou vegana na cidade. Segundo o Sindicato Empresarial de Gastronomia 

e Hotelaria Região Uva e Vinho (SEGH, 2019), existem atualmente 960 

estabelecimentos gastronômicos no município de Caxias do Sul. 

 

Figura 4 - Mapa da localização dos restaurantesveganos /vegetarianos em Caxias 

do Sul 

 
Fonte: Autor (2019) 

Dentre estes estabelecimentos, 1 deles não autorizou que fosse realizada a 

entrevista. As entrevistas ocorreram com os proprietários/ gestores dos 

estabelecimentos com a intenção de identificar o perfil do público frequentador de 

cada local. 

Segue abaixo a relação dos 6 entrevistados: 

 Restaurante Evergreen (Figura 5). 

Localização: Rua Vinte de Setembro, 2020. Bairro: Centro -Caxias do Sul; 

Culinária especializada: Vegetariana; 

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 11:30 as 14:00 horas. 
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Figura 5 - Restaurante Evergreen: A) Logotipo do restaurante. B) Bufê no 

restaurante 

 
Fonte: Evergreen (2019) 

 Restaurante Gautama (Figura 6). 

Localização: Rua Garibaldi, 1336. Bairro: Exposição, Caxias do Sul – RS; 

Culinária especializada: Vegetariana; 

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 11:30 as 14:00 horas. 

Figura 6 - Gautama Culinária Vegetariana: A) Logotipo do restaurante. B) 

Bufê no restaurante 

 
Fonte: Gautama (2019) 

 Restaurante Govinda (Figura 7). 

Localização: Rua do Guia Lopes 431. Bairro: Exposição, Caxias Do Sul- RS; 

Culinária especializada: Vegetariana; 

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 11:30 as 14:00 horas. 

A B 

A B 
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Figura 7 -Govinda Vegetariano: A) Logotipo do restaurante. B) Bufê no 

restaurante 

 
Fonte:Govinda (2019) 

 Lanchorien Comida Vegeteriana LTDA (Figura 8). 

Localização: Av. Júlio de Castilhos, 1059. Bairro: Nossa Sra. de Lourdes, 

Caxias do Sul; 

Culinária especializada: Vegetariana; 

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 11:00 as 14:00 horas. 

Figura 8–Lanchorien comida vegana: a) Logotipo do restaurante. B) Bufê no 

restaurante 

 
Fonte:Lanchorien (2019) 

 

 Lechuga Comida Vegana (Figura 9). 

Localização: Rua Floriano Prezzi, 1217 - sala 04 - Pio X, Caxias do Sul - RS 

A B 

A B 
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Culinária especializada: Vegana; 

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 18:00 as 23:00 horas 

Figura 9 - Lechuga Comida Vegana:A) Logotipo do restaurante. B) 

Cardápio do restaurante 

 
Fonte:Lechuga (2019) 

 

 Restaurante Trigais (Figura 10). 

Localização: Rua. Bento Gonçalves, 1553 - Centro, Caxias do Sul - RS 

Culinária especializada: Vegana 

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 08:00 as 16:00 horas 

Figura 10 - RestauranteTrigais:A) Logotipo do restaurante. B) Bufê no 

restaurante 

 

Fonte: Trigais (2019) 

A seguir no Quadro 2, encontra-se a relação do tempo de existência de cada 

um dos estabelecimentos acima citados.  

A B 

A B 
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Quadro2- Tempo de existência dosempreendimentos vegetarianos/Veganos na 

cidade Caxias do Sul 

Fonte: Autor (2019) 

Entre os estabelecimentos, 3 deles aderiram a este nicho de mercado pois 

seus proprietários são vegetarianos e prezam pela saúde e o bem-estar. Outro local 

é adepto a esse modelo de negócios por considerar o veganismo uma filosofia de 

vida. Já em 1 dos estabelecimentos optou-se por esse ramo devido aos seus 

proprietários estarem insatisfeitos com suas vidas profissionais anteriores e 

decidirem investir em algo inovador na cidade. 

Em um dos restaurantes o negócio se iniciou como um meio alternativo de 

manter financeiramente o movimento Hare Krishna em Caxias do Sul, visto que o 

fundador deste também é proprietário do estabelecimento. Segundo Carvalho 

(2017), o Movimento Hare Krishna se caracteriza como uma tradição teológica do 

Hinduísmo e prega alimentação vegetariana. 

Quanto à classificação dos estabelecimentos, somente 1 deles foi classificado 

como pub, pois conta com o atendimento das 18:00 às 23:00 horas. Em seu 

cardápio são servidos petiscos, pizzas, hambúrgueres, sucos e algumas bebidas 

alcoólicas. Já os demais foram classificados como restaurantes que servem comida 

a quilo ou buffet livre, sucos naturais, chás e café, porém com atendimento somente 

durante o dia. 

No que se refere ao tipo de alimentação servida, 2 dos locais servem 

expressamente alimentos veganos, sendo que dentre estes, 1 deles além de vegano 

opta por utilizar pelo menos 90% de seus insumos orgânicos. Um dos 

estabelecimentos foi classificado como vegetariano (não utilizando ovos e nem 

laticínios), já os outros 3 restantes foram classificados como ovolactovegetarianos 

(utilizam ovos e leite).   

Estabelecimento Tempo de Existência 

Evergreen 1 ano e meio 

Gautama 3 anos 

Govinda 28 anos 

Lanchorien 18 anos 

Lechuga Comida Vegana 1 ano e meio 

Trigais 23 anos 
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Quando questionados se precisaram adequar seus cardápios para atender à 

demanda dos clientes, somente o estabelecimento vegano e que utiliza a maioria 

dos seus insumos orgânicos, que afirmou não ter necessitado modificar seu 

cardápio. Todos os demais relataram que tiveram que sofrer alguma modificação em 

função de alguns clientes serem intolerantes ao glúten, à lactose ou até mesmo por 

questões culturais da cidade que tem uma forte influência da culinária italiana.  

O perfil dos consumidores e clientes que frequentam esses locais é em sua 

maioria de todas as idades, ou seja, desde crianças até adultos. Um dos locais 

relatou atender em sua maioria, jovens entre 16 e 30 anos, já outro estabelecimento 

afirmou receber um público não muito jovem, sendo assim, pessoas de 25 anos em 

diante.  

A maioria de seus frequentadores são famílias, casais e grupos de pessoas 

que trabalham ou estudam nas proximidades. Geralmente a classe social dessas 

pessoas varia de média para alta e em geral, os clientes não são vegetarianos ou 

veganos. 

Quanto ao gênero dos frequentadores dos estabelecimentos, pode-se afirmar 

que são tanto homens quanto mulheres. Somente 2 dos estabelecimentos relataram 

ter em sua maioria um público formado por mulheres.   

Segundo seus proprietários, os clientes procuram os estabelecimentos por 

buscarem por novidades no ramo gastronômico, por curiosidade, por indicação de 

amigos, questões de saúde, pelos benefícios de uma comida natural, equilibrada, 

vegetariana e sem adição de conservantes. 

5.1.1 Análise swot 

Os principais pontos fortes em se oferecer alimentos vegetarianos e/ou 

veganos apontados foram os seguintes: a preocupação com a saúde e o bem-estar, 

a conscientização pelo amor aos animais, a conservação do meio ambiente, a 

procura por alimentos naturais e orgânicos, a ideia do veganismo e o custo da 

maioria dos insumos, que por serem de origem vegetal, se tornam mais acessíveis 

financeiramente. 

Já os pontos fracos descritos foram: o baixo movimento em alguns períodos, 

devido ao público mais restrito; a resistência de novos clientes, em função da cidade 

sofrer uma forte influência da cultura italiana; o preconceito, principalmente do 

público masculino, por ter preferência por pratos com carne. Um dos locai ainda 
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acrescenta, que a falta de investimento estrutural nos estabelecimentos, é 

decorrente do baixo lucro adquirido (Quadro 3). 

Quanto às perspectivas perante esse mercado, os proprietários dos 

estabelecimentos apostam no aumento dos consumidores e clientes, já que está 

havendo uma conscientização de grande parte das pessoas, referente aos 

benefícios de uma alimentação saudável, consciente e livre de alimentos derivados 

de origem animal, que além de elevarem a qualidade de vida de quem a consome, 

ainda ajuda na preservação ambiental esse estilo. 

Quadro 3 – Analise SWOT referentes aos restaurantes veganos e vegetarianos de 

Caxias do Sul 

  

FATORES POSITIVOS 

 

FATORES NEGATIVOS 

AMBIENTE 
INTERNO 

PONTOS FORTES 

 A preocupação com a saúde e o bem-
estar, por parte do estabelecimento; 

 Conscientização pelo amor aos 
animais; 

 Conservação do meio ambiente, 
Custo da maioria dos insumos. 
 

  
 PONTOS FRACOS 

 O baixo movimento; 

 Falta de investimento estrutural. 

AMBIENTE 
EXTERNO 

 
OPORTUNIDADES 

 Preocupação com a saúde e o bem-
estar; 

 Conscientização pelo amor aos 
animais;  

 Conservação do meio ambiente; 
Procura por alimentos naturais e 
orgânicos; 

 A ideia do veganismo. 
 

 
AMEAÇAS 

 Baixo movimento; 

 Resistência de novos clientes; 

 Preconceito do público masculino. 

Fonte: Autor (2019) 

5.2 CONSUMIDORES 

Durante o período de 1 mês, foram coletas 56 respostas, através de um questionário 

online disponibilizado em um grupo de vegetarianos e veganos de Caxias do Sul, via 

rede social Facebook®. Além disso, as perguntas também puderam ser respondidas 

por um link via Whatsapp®.  
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5.2.1 Faixa etária   

 

A faixa etária dos respondentes consumidores, demonstra uma variação 

grande de idade de 19 a 63 anos, sendo a maior concentração de consumidores 

(8%) entre 24 e 29 anos (Figura 11). 

Geralmente os jovens se preocupam mais com o estilo de vida levado em 

função da saúde, meio ambiente, bem-estar animal, padrões de beleza e até mesmo 

por tendências impostas pela sociedade. Além disso, a busca cada vez maior por 

qualidade de vida faz com que os jovens consumam alimentos mais saudáveis e por 

isso passam a aderir ao vegetarianismo (CAMPOS, 2008). 

 

Figura 11 – Gráfico sobre a faixa etária dos entrevistados 

 
             Fonte: Autor (2019) 

 

5.2.2 Gênero 

 

Na Figura 12, podemos perceber uma maior preocupação do público feminino 

com a alimentação (64%), enquanto o masculino corresponde a 36% dos 

respondentes. Segundo Siqueira et al. (2016), em um estudo sobre a avaliação das 

ofertas nutricionais em dietas vegetarianas do tipo vegana, ele assegura que o 

gênero com maior interesse a este estilo de vida, são adolescentes e mulheres. Esta 
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decisão se detêm devido aumento da preocupação com a saúde, estética, 

consequentemente a qualidade de vida através de uma alimentação saudável.  

 

Figura 12 – Gráfico referente ao gênero dos entrevistados 

 

        Fonte: Autor (2019) 

 

5.2.3 Estado Civil 

 

Quanto ao estado civil 40% são solteiros, 24% separados e 12% casados, 

que têm união estável ou que estão morando junto (Figura 13).  

Segundo Campos (2008), a maioria dos adeptos ao vegetarianismo são 

jovens entre 24 e 29 anos. Muitas vezes esses jovens ainda moram com os pais, 

estudam e têm outras prioridades que não o casamento. Além disso, por serem 

talvez mais idealistas, sintam dificuldades em se relacionar com pessoas que não 

sigam a mesma filosofia. 
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Figura 13 – Gráfico referente ao estado civil dos entrevistados 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

5.2.4 Grau de Escolaridade 

 

Quanto ao grau de escolaridade 60% dos respondentes têm ensino superior 

completo ou incompleto, 24% com pós-graduação, 16% ensino médio e nenhum dos 

respondentes têm somente ensino fundamental (Figura 14).  

Esse fato supõe que em geral essas pessoas têm um maior conhecimento e 

são bem informadas dos malefícios/benefícios sobre a ingestão de certos alimentos 

(PASSADOR et al., 2006). 

Para MALDONADO e SILVA (2015), este é um importante motivo a ser 

analisado, pois o nível de instrução de um indivíduo refletirá na sua compreensão de 

modelos éticos. 
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Figura 14 – Gráfico referente ao grau de escolaridade dos entrevistados 

 
      Fonte: Autor (2019) 

 

5.2.5 Tempo de Vegetarianismo 

 

A Figura 15 representa há quanto tempo os entrevistados são vegetarianos. 

O primeiro percentual com maior número dos entrevistados adeptos a dieta por 

tempo de vegetarianismo correspondente a 20% das respostas, os quais, adquiriram 

o novo estilo de vida a 5 anos. Em segundo lugar podemos encontrar três tempos de 

adoção da dieta correspondentes à 2,8 e 30 anos, cada um equivalente à 12% dos 

entrevistados, totalizando juntos 36% das respostas. Segundo uma pesquisa 

realizada na cidade de Porto Alegre, porLUGOCH (2013), referente a satisfação do 

cliente vegetariano com os restaurantes respectivamente encontrados na cidade, 

demonstrou que 84% dos entrevistados são adeptos dos 0 a 10 anos, respondentes 

com mais tempo de vegetarianismo (de 21 a 30 anos) correspondem apenas a 3%. 

Pode-se perceber que o século XXI, é responsável pela nova forma filosófica de 

vida, bem-estar e qualidade de vida.  
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Figura 15 – Gráfico referente ao tempo de vegetarianismo dos 
entrevistados 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

5.2.6 Tipo de Dieta 

 

O tipo de dieta mais prevalente mediante a pesquisa foi dos respondentes 

ovolactovegetarianos com 68%, isto deve-se em função desses indivíduos passarem 

de uma alimentação onívora (que consomem vegetais e carnes) para uma dieta 

vegetariana. Segundo Nunes (2010)em uma pesquisa sobre ativismo vegano, 

relatou-se que a maioria dos entrevistados adota a dieta ovolactovegetarianos com 

56%, uma vez que, para este público entende-se que o consumo de ovos e 

laticínios, não utiliza-se do sacrifício do animal para fornecer os dois tipos de 

alimentos. Os demais classificam-se em 20% veganos e 12% dos respondentes 

consomem algumas vezes carne branca (aves e peixes). Nenhum dos respondentes 

se classifica como crudívoro, ou seja, que se alimenta exclusivamente de alimentos 

crus (Figura 16).  

  

 :  
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Figura 16 – Gráfico referente ao tipo de dieta dos entrevistados 

 

        Fonte: Autor (2019) 

 

5.2.7 Pessoas na família que são vegetarianas 

 

Quanto a ter algum familiar vegetariano, 56% responderam que sim. No 

entanto praticamente a metade (44%) é o único da família que adotou esse hábito 

alimentar, relacionando desta forma a Figura 17 com a Figura 18, correspondente ao 

mesmo percentual da Figura 17, os quais não possuem familiares adeptos ao 

vegetarianismo. Fox e Ward (2008), relatam em um estudo realizado entre jovens 

sobre a motivação da conversão ao vegetarianismo nos países como Reino Unido, 

Canadá e Estados Unidos, que as principais causas para adoção de uma dieta 

restritiva à carnes, sejam: o combate à crueldade animal, à qualidade de vida que, 

consequentemente, está relacionada à preocupação com a saúde pessoal e à 

associação com a influência familiar.   
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Figura 17 – Gráfico referente a quantidade de familiares dos 
entrevistados que são vegetarianos 

 
 Fonte: Autor (2019) 

 

5.2.8 Restaurantes / estabelecimentos que costuma freqüentar 

 

Os estabelecimentos e restaurantes localizados em Caxias do Sul citados 

pelos respondentes foram Anatole; Do Roberto Búrguer e Bier; Evergreen; Gautama; 

Govinda; Labaredas; Lanchorien; Lechuga; Natureba; TchêVegano; Trigais; Zanuzi.  

Além destes foram mencionadas algumas “pizzarias e lancherias” que disponibilizam 

alimentos vegetarianos e/ou veganos.” 

 

5.2.9 Frequência 

 

Para PASSADOR et al. (2006), a frequência dos indivíduos em restaurantes 

vegetarianos/ veganos, é a forma pela qual os mesmos utilizam para a socialização 

entre familiares e amigos. Geralmente são pessoas que gostam de comemorar 

datas importantes ou somente prezam por uma alimentação diferenciada e 

equilibrada. Na Figura 19, podemos perceber que, a maioria, ou seja, 71,4% dos 

respondentes frequentam os locais uma vez por semana, enquanto 28,6% 

costumam frequentar duas vezes ou mais. Nenhum dos respondentes frequenta 

diariamente os locais. 
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Figura 18 – Gráfico referente a frequência dos entrevistados aos 

estabelecimentos veganos/ vegetarianos 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

 

 

 

5.2.10 Satisfação com as opções de restaurantes/estabelecimentos 

vegetarianos na cidade 

 

Quando questionados sobre a satisfação dos restaurantes/ estabelecimentos 

vegetarianos na cidade, a maioria diz não estar satisfeita por existirem poucas 

opções no local, por existirem também poucas opções com alimentação 

exclusivamente vegana e por não serem tão acessíveis financeiramente. Além disso, 

foi descrito que os estabelecimentos convencionais que oferecem opções de pratos 

vegetarianos não satisfazem a esse público por não ofertarem pratos mais 

elaborados que agradem ao seu paladar. Ocorreu também a queixa do horário de 

funcionamento dos estabelecimentos que servem alimentação vegetariana, pois os 

mesmos não atendem ao público em horário noturno, o que restringe suas refeições 

fora de casa somente em horário de almoço. 

Para Kotler (2006), o cliente atinge sua satisfação, pelas comparações entre a 

expectativa e o resultado obtido, através do produto ou serviço lhe é apresentado, a 

satisfação pode ser atingida antes mesmo de superar as expectativas do cliente. 
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Nessa pesquisa, observou-se a insatisfação em termos de horários de atendimento, 

opções de locais e pratos específicos e variados para o vegano / vegetarianos para 

os consumidores da cidade de Caxias do Sul, mediante os estabelecimentos de 

comidas convencionais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No geral, após a análise de dados podemos perceber que o cenário da 

alimentação vegetariana e/ou veganano município de Caxias do Sul, mesmo ainda 

atuando como minoria, é muito promissor, além da busca por uma alimentação 

saudável, conscientização, qualidade e filosofia de vida, o que ajudou a alcançar o 

objetivo principal da pesquisa. Para tanto, foi possível identificar quais os 

estabelecimentos que oferecem somente refeições vegetarianas e/ou veganas na 

cidade em questão, bem como, reconhecer o perfil dos consumidores destes locais 

na visão dos responsáveis pelos estabelecimentos, conhecer os motivos que 

impulsionaram estes proprietários a aderirem a este nicho de mercado, tanto quanto, 

as suas perspectivas futuras referentes aos negócios. 

Após análise da faixa etária da pesquisa, observou-se que a grande maioria 

dos respondentes possuíam entre 23 a 29 anos, podendo ser considerado um 

público jovem, mais voltado ao cuidado da saúde e do corpo. Observou-se também, 

que 84% dos respondentes são graduados e pós-graduados, pessoas que possuem 

um certo nível de conhecimento e cultura. Reafirmando a classe social 

frequentadora destes locais como média e alta, segundo a percepção dos 

estabelecimentos. 

As perspectivas para este mercado consumidor são de crescimento, uma vez 

que, a alimentação saudável e a qualidade de vida, serão interesses ainda mais 

elevados das gerações futuras, que poderão encontrar neste estilo de vida, a melhor 

forma para viver. Assim, com o cenário local caracterizado, temos elementos 

concretos na busca por ampliações de novos empreendimentos neste mercado 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Questionário Estabelecimentos com Alimentação Vegetariana 

e\ou Vegana 

QUESTIONÁRIO 

Modelo de Questionário para os Estabelecimentos com Alimentação Vegetariana 

e\ou Vegana: 

1. Nome do estabelecimento: 

2. Há quanto tempo o estabelecimento existe? 

3. Por que você aderiu a este nicho de mercado? 

4. O estabelecimento fornece SOMENTE comida vegetariana e/ou vegana? Por 

quê? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

5. O estabelecimento fornece algum tipo de alimento NÃO vegetariano e/ou 

vegano? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

6. Qual é a classificação do estabelecimento? 

(  ) Cafeteria 

(  ) Restaurante 

(  ) Pizzaria 

(  ) Lanchonete 

(  )Hamburgueria 

(  ) Pastelaria 

(  ) Outros 

7. Quais são os tipos de alimentos que são servidos no estabelecimento? 

( ) Lanches (salgados, pizzas, hambúrgueres, pastéis, sanduíches, torradas, 

crepes e outros) 

(  ) Sucos 

(  ) Bebidas quentes (cafés, chás e  bebidas preparadas com chocolate) 

(  ) Refeições completas (comida a quilo) 

(  ) Pratos prontos  
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8. Você precisou adequar seu cardápio para atender à demanda dos clientes? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

9. Qual é o perfil do cliente que o seu estabelecimento atende? (algo como faixa 

de idade, gênero, posição social, se vem sozinhas ou acompanhadas, se são 

vegetarianos e/ou veganos) 

10. Na sua opinião, por que os clientes procuram o seu estabelecimento? 

11. Quais são os principais pontos fortes de oferecer alimentos vegetarianos e/ou 

veganos no mercado? 

12. E os pontos fracos? 

13. Quais são as suas perspectivas perante esse mercado? 

14. Gostaria de acrescentar algo à pesquisa, ou comentar sobre algo que não 

perguntei? 
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APÊNDICE B –Questionário de Identificação de Consumidores 

Vegetarianos\Veganos 

QUESTIONÁRIO 

Modelo de Questionário para Identificação de Consumidores Vegetarianos\Veganos: 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Sexo 

(  ) F 

(  ) M 

4. Estado civil 

(  ) Solteiro 

(  ) Casado 

(  ) Separado 

(  ) União Estável 

(  ) Morando junto 

5. Escolaridade 

(  ) Ensino Fundamental (completo ou incompleto) 

(  )Ensino Médio (completo ou incompleto) 

(  ) Ensino Superior (completo ou incompleto) 

(  ) Pós-Graduação 

6. A quanto tempo você é vegetariano (a)? 

7. Há quanto tempo você é vegetariano (a)? 

8. Que tipo de vegetariano você se considera? 

(  ) Não me alimento nem utilizo nada de origem animal (mel, gelatina, couro, 

peles, seda), ou seja, sou vegano. 

(  ) Não como carne mas consumo ovos e laticínios. 

(  ) Como somente alimentos crus 

(  ) Consumo algumas vezes carne branca (aves e peixes). 

9. Existem mais pessoas da sua família que são vegetarianas? Se sim, quantas 

são e qual o grau de parentesco? 

10. Quais restaurantes/estabelecimentos você costuma frequentar? 

11. Qual a frequência? 

(  ) Diariamente 
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(  ) Uma vez por semana 

(  ) Duas vezes ou mais por semana 

12. Você está satisfeito com as opções de restaurantes/ estabelecimentos 

vegetarianos na cidade? 


