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1. RESUMO 

Este artigo aborda a importância de utilizar as estratégias de marketing e suas 

contribuições para promover a identidade dos restaurantes veganos. Para tanto, 

analisou-se a cultura vegana, o modelo de formação das estratégias de marketing e 

seus respectivos autores. Além disso, com o apoio da pesquisa qualitativa, foram 

estudados seis restaurantes veganos da zona oeste/SP, no qual permitiu a análise 

da estrutura de fachada, as cores do ambiente e os meios de comunicação com o 

público alvo. 

Palavras-chave: Cultura vegana. Restaurantes. Estratégias. Marketing. 

2. INTRODUÇÃO 

No ambiente de negócios atuais, as ações de recursos e o aumento da vantagem 

competitiva, exigem cada vez mais dos restaurantes que possuem uma cultura 

vegana. Ou seja, adotem uma metodologia de estratégias diferenciadas para a 

inovação e qualidade no segmento. Em suma "o veganismo é uma forma de viver 

que busca excluir todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, 

seja para a alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade”. (THE 

VEGAN SOCIETY, 1944) 

Além disso, a tendência de pessoas que praticam essa filosofia está aumentando, 

seja por fatores espirituais ou pela curiosidade que esse estilo de vida desperta. No 

entanto, a pobreza de informações disponibilizadas pelos restaurantes veganos faz 

com que muitas dessas pessoas se preocupem em fazer suas refeições em casa. 

Deste modo, como melhorar/criar as estratégias dos restaurantes veganos para 

otimizar a comunicação com o público-alvo? 

Com a menção do questionamento é possível estabelecer as seguintes 

suposições: a) unir marketing com criatividade influência o cliente a ser o maior 

aliado na divulgação dos restaurantes veganos. Pois, de acordo com Payne-Palacio 

e Theis (2015, p. 494) “o marketing é uma estratégia de negócios destinada a atrair 

consumidores e influenciar o comportamento de compra desses consumidores”; b) o 

uso de redes sociais, como o famoso boca-a-boca, traz valor, interação e identidade. 

Portanto, a finalidade deste estudo evidencia o processo de divulgações dos 

restaurantes gastronômicos veganos, a fim de mostrar como a ausência de 

informações interfere na divulgação. 

3. OBJETIVOS 



O objetivo geral deste artigo é apresentar as estratégias de marketing como meio 

de divulgações de restaurantes gastronômicos veganos na região zona oeste/SP.  

Já os objetivos específicos são: 

 Registrar as estratégias de comercialização de restaurantes em ambientes 

virtuais e presenciais e; 

 Observar o posicionamento de tais estabelecimentos preparatórios de 

alimentos veganos. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o presente artigo será a pesquisa bibliografia e 

pesquisa qualitativa. Pois, conforme Bervin, Cervo e Silva (2007, p.60) “a pesquisa 

bibliográfica procura explicar o problema a partir de referências teóricas publicadas 

em artigos, livros, dissertações e teses”.  

Sendo assim, a pesquisa qualitativa explora uma metodologia predominante 

descritiva, isto é, uma investigação científica que se foca no caráter subjetivo do 

objeto analisado. (CASARIN, H.C.S., 2012; CASARIN, S.J., 2012) 

5. DESENVOLVIMENTO 

A gastronomia nos restaurantes é uma das formas mais tradicionais de 

espalhamento cultural de um povo, pois, a comida não é apenas o alimento, mas 

revela um modo e estilo. Do mesmo modo, a cultura vegana está vinculada a fatores 

espirituais e exigências tradicionais saudáveis do que às próprias necessidades 

fisiológicas, bem como, evitam o consumo de produtos testados em animais, e não 

usam couro ou lã. (BALLERINI, 2015) 

Além disso, ao conversar informalmente com alguns donos dos restaurantes 

veganos nota-se que a alguns deles creem ser suficiente abrirem o estabelecimento, 

montar cardápio e acreditar que os clientes virão e continuarão vindo.  

Todavia, é evidente que, com o acirramento da vantagem competitiva, para o 

sucesso e posicionamento no mercado o necessário a fazer é investir em melhorias 

no estabelecimento. Ou seja, evidenciar as estratégias de comercialização dos 

restaurantes, pois Kotler (2013, p. 28) diz que estratégia de comercialização “[...] 

especifica as táticas de marketing, incluindo características do produto, promoção, 

comercialização, determinação de preço, canais de venda e serviço”. 

Por conseguinte, para os restaurantes veganos, a melhor tática de marketing a 

ser utilizada para um posicionamento no mercado é o merchandising. Pois, o 

merchandising é a operação de planejamento necessário para se colocar no 



mercado o produto ou serviço certo, no lugar, no tempo, e a preço certo por meio de 

propagandas como: divulgação de folhetos, sites interativos e marketing boca-boca.  

(FERRACCIÙ, 2007, p. 44) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em desenvolvimento, mas pretende-se fazer, além de mostrar a 

influência das mídias sociais, um comparativo do cenário através das visitas já 

realizadas nos seis restaurantes veganos localizados na zona oeste/SP. Pois, de 

acordo com Urdan (2006, p.120) “os elementos físicos funcionam como pistas para 

os clientes sobre a capacidade e perfil do prestador de serviços”, pois a imagem 

exerce influência para passar o que vende, o nível de preços e o principal a 

experiência obtida. 
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