
Embalagens de alimentos veganos no Brasil: 
uma análise de seus atributos visuais

INTRODUÇÃO E OBJETIVO

MÉTODO

PIBIC-CNPq
Projeto ECM

Autores: Crislei de Abreu Pfeifer e Gustavo Conte Rodrigues Orientadora: Profa. Dra. Fernanda Lazzari

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A fim de atingir o objetivo formulado, o método deste estudo
está divido em duas fases. A primeira trata-se de uma pesquisa
qualitativa exploratória, realizada dentre o período de 19 de
setembro e 05 de dezembro de 2018, com a coleta de imagens
de 363 embalagens de alimentos veganos brasileiros, certificados
ou pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) ou pela
Veganismo Brasil. Já a segunda etapa é caracterizada como uma
pesquisa quantitativa descritiva, em que são observados e
analisados os atributos certificação, informação nutricional e cor,
presentes nas faces frontais das embalagens.

As sociedades atuais sistematizam seus hábitos ou decisões
alimentares não somente com base nos conhecimentos médicos,
mas também nos princípios éticos, ecológicos, culturais e
religiosos. Como resultado, têm-se diversas dietas alimentares,
como é o caso do veganismo, que restringe o consumo de
quaisquer produtos de origem animal.

Com o crescimento de adeptos ao veganismo, é necessário
que as marcas de alimentos veganos se atentem ao design de
suas embalagens, a fim de atrair e reter tal público-alvo, visto
que as mesmas representam o primeiro meio de transmitir
informações ao consumidor no ponto de venda. Em vista disso, o
objetivo deste estudo é identificar marcas brasileiras de
alimentos veganos industrializados, classificar os produtos e
analisar os atributos visuais de suas embalagens.

A associação entre cor da
embalagem e sabor do alimento é
visível principalmente nas categorias
“chocolates” e “misturas para bolos”,
em que a cor marrom é a mais
utilizada, com os valores de 36,4% e
69,2%, respectivamente.

A cor branca é a mais usada, tendo
prevalência nas embalagens de
biscoitos (50%), guloseimas (39%),
pães (53,8%), congelados (47,4%) e
condimentos (27,8%). O verde
mostrou-se bastante presente, tanto
na embalagem, quanto no rótulo dos
produtos, utilizado provavelmente por
remeter ao movimento vegano.
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Cores predominantes nas 
embalagens

63,1% dos produtos analisados são certificados
pela SVB e 39,9% pela Veganismo Brasil. O uso
prevalente do selo da SVB pode estar associado ao
reconhecimento superior desta organização pelas
empresas e pelos consumidores.

O selo vegano está presente em 60,6% das faces
frontais das embalagens. 32% não apresentam o
selo por estarem em processo de substituição de
suas embalagens antigas, enquanto 7,4%
apresentam o selo em outra face. Acerca do
tamanho do selo vegano nas embalagens, há
prevalência do selo médio (53,2%).

Selo vegano

Com base nos resultados deste estudo, percebe-se que os
atributos visuais da embalagem desempenham um importante
papel na promoção de um produto no ponto de venda. Desta
forma, indica-se a realização de uma pesquisa de mercado antes
do desenvolvimento da embalagem, a fim de selecionar um
design que esteja alinhado às características do público-alvo.

Espera-se que este estudo forneça às marcas do setor
alimentício dados acerca do movimento vegano, bem como
informações que ampliem a consciência do mercado sobre o
impacto das embalagens na decisão de compra.
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