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TENDÊNCIA

Aqui tem
 produto

s

vegetar
ianos

A opção pelo consumo de produtos sem carne cresce a 

cada dia e impulsiona o fortalecimento de um mercado em 

ascendência. Saiba como atrair esse público, cada vez maior 

no Brasil e no mundo, sem alterar sua planilha de compras 

e nem seu mix de produtos.
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“Pães, bolos, pizzas, broas, croissants...adoro tudo”, 

revela a publicitária Liliane Araújo

e orégano protagonizam a lista de ingredientes elenca-

dieta alimentar e, declaradamente, é uma consumidora 

-

gral, pão de sal e pão de queijo”, acrescenta.

E por que o vegetarianismo? “Costumo dizer que é 

por três motivos: pelos animais, que não merecem so-

pela saúde e pelo meio ambiente, pois a produção de 

carne é a principal causa de desmatamentos e consu-

mo de água do planeta”, responde a publicitária, com 

convicção ética ambiental.

O desenvolvimento sustentável é, atualmente, o prin-

cipal balizador dessa tendência que cresce e se conso-

lida mundialmente, registrando expressivos saltos em 

dados estatísticos. A pesquisa conduzida pelo Ibope In-

teligência, em 2018, apontou uma evolução histórica no 

número de brasileiros vegetarianos nos últimos anos, 

atingindo a casa dos 30 milhões. Em 2021, o Institu-

to Ipec – Inteligência em Pesquisa e Consultoria, que 

substitui o extinto Ibope Inteligência, realizou uma nova 

pesquisa, encomendada pela Sociedade Vegetariana 

Brasileira. O resultado indicou que 46% dos brasileiros 

está deixando de comer carne, por vontade própria, pelo 

menos uma vez durante a semana.

Seguindo essa linha, aderir ao vegetarianismo re-

presenta não apenas a intenção de reduzir os riscos à 

Alinhar a produção e a oferta de 

vegetariano é uma estratégia 

para impulsionar as vendas 

com insumos já disponíveis e 

amplamente comercializados 

pelas padarias.
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tona a preocupação com os impactos no meio am-

biente e com as condições de vida impostas aos ani-

mais durante os processos de produção.

COM POUCOS AJUSTES, UM PÚBLICO NOVO
-

de oportunidade de negócio. Alinhar a produção e a 

é uma estratégia para impulsionar as vendas com in-

sumos já disponíveis e amplamente comercializados 

pelas padarias, mas, que muitas vezes, não dispõem 

de uma visibilidade adequada.

do mercado é simples: abusar da criatividade para 

combinar ingredientes e inovar nas produções, ga-

rantindo sabor especial e originalidade competitiva, 

-

-

cação própria e promover estrategicamente a exposi-

ção dos produtos vegetarianos, além de desenvolver 

e sinalizar uma seção especial na padaria direciona-

da para esse público. •

Mesma 
padaria, 
um público 
a mais!

SINALIZE, nas vitrines de salgadinhos, pães salgados e 
sanduíches, por exemplo, os produtos que não contém 
carne. Você pode colocar um selo ou tags espetados in-
dicando que o produto é vegetariano. 

ABUSE de misturas criativas com palmito, milho, alho 
poró, tomate com manjericão, e cogumelos: são produ-
tos versáteis, que viram recheios e patês diversos e já 
têm sabor potente, além de agradarem a todos os pala-
dares, inclusive o de quem como carne.

DIVULGUE em suas redes que você tem diversidade em 
produtos vegetarianos. Como esse público tem crescido 
muito, é um ótimo marketing mostrar que sua padaria 
está atenta a essa demanda e se preocupa em agregar 
cada vez mais esse público.

ORIENTE seus funcionários a saberem diferenciar o que 
é ou não é um produto vegetariano: muitas pessoas ain-
da associam o termo “carne” como sendo apenas carne 
de boi. Frango, presunto, peito de peru, peixes e crustá-
ceos também são vetados na alimentação vegetariana.

MONTE E VENDA SOB ENCOMENDA, em suas redes e na 
loja, kits para festas e pequenos eventos somente dos 
produtos que você tem sem carne, como salgadinhos, 
sanduíches e pizzas, por exemplo. Os produtos salga-
dos são a principal demanda dos vegetarianos (uma vez 
que doces já não têm carne, claro). Portanto, mostrar 
que você pode atendê-lo para eventos e reuniões de fa-
mília (com produtos que você já tem!) é também uma 
boa estratégia de marketing.


