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Seja por saúde, respeito aos animais ou preocupações 
ambientais, a demanda por produtos veganos está passando 
por um crescimento sem precedentes.

Segundo pesquisa do IBOPE Inteligência (2018), 14% dos 
brasileiros se declaram vegetarianos - um crescimento de 
75% em relação a 2012.

Os não vegetarianos também geram demanda significativa 
por produtos veganos. Segundo a mesma pesquisa de 2018, 
mais da metade dos brasileiros consumiria mais produtos 
veganos se estivessem melhor indicados na embalagem 
(55%) ou se tivessem o mesmo preço que os produtos que 
estão acostumados a consumir (60%). Além disso, 63% da 
população gostariam de reduzir o seu consumo de carnes 
(Datafolha, 2017).

MERCADO VEGANO NO BRASIL
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A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) é uma organização 
sem fins lucrativos que trabalha desde 2003 para ampliar o 
acesso a produtos e serviços vegetarianos e veganos.

Pensando em melhor atender tanto à indústria quanto ao 
food service, colocamos nosso expertise de mais de 15 anos 
nesse mercado à disposição por meio de dois programas 
focados em diferentes segmentos:

COMO A SVB PODE AJUDAR O SEU NEGÓCIO

PARA EMPRESAS 
DE FOOD SERVICE

PARA A 
INDÚSTRIA
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Quem já tem:

box mais de xxx restaurantes já aderiram

aspas BK - América - Brasileirinhos (com foto do presidente)

O programa Opção Vegana fornece consultoria inteiramente 
gratuita a empresas do segmento de food service a 
implantarem e/ou ampliarem opções veganas (pratos sem 
ingredientes de origem animal) no seu cardápio*. Essa 
consultoria pode incluir:

*Mantemos em confidencialidade o contato 
que está sendo feito com as marcas.

esclarecimentos a respeito deste mercado e público;

desenvolvimento de cardápio;

divulgação direcionada ao público-alvo.

“A "Linha Veganíssimos" vem ganhando força dentro da Brasileirinho 
Delivery, seja pelos veganos que descobriram que temos opções saborosas 
para eles, como para clientes fiéis que nunca haviam experimentado uma 
refeição sem qualquer tipo de proteína animal e se surpreenderam. A 

linha chega a representar 20% das vendas em algumas unidades.”
Luis Demite | Diretor da ALS Franchising

“A entrada no mercado vegano foi muito interessante, pois conseguimos 
buscar uma parcela de consumidores com pouca oferta de alimentação 
específica. Já há outras duas receitas em desenvolvimento que deverão 
aumentar a busca pelas opções da Baked Potato.”
Ricardo Cuba | Marketing e Inteligência de Mercado | Baked Potato

“Após a divulgação da opção vegana da Empada Brasil, houve um grande 
buzz que superou nossa expectativas. Ganhamos mais fãs que aprovaram a 
empada mix de cogumelos, o que nos faz pensar em novas opções veganas 

a serem lançadas.”
Gabriela Fernandes | Marketing | Empada Brasil

ALGUNS CASES

opcaovegana.svb.org.br
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Criado em 2013, o programa de certificação “Certificado 
Produto Vegano SVB” concede a produtos de diversos ramos 
(alimentos, cosméticos, higiene, limpeza) um selo vegano 
confiável e reconhecido nacionalmente. O selo é dado não à 
empresa ou marca, e sim a cada produto - portanto, qualquer 
indústria pode solicitá-lo.

O QUE É

+ DE 60 EMPRESAS 
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CERTIFIQUE SEU PRODUTO

+ de 580 fornecedores auditados  
+ de 4.200 ingredientes analisados

+ DE 550 PRODUTOS CERTIFICADOS 

+ DE 60 EMPRESAS www.selovegano.com.br



CRITÉRIOS

* A menção a “traços” de leite ou outros derivados animais 
(ou seja, o fato de ser processado em mesmo maquinário 
ou fábrica) não gera impedimento à certificação. 

** Período mínimo sem testes em animais para produto 
finalizado: 5 anos.

*** Período mínimo sem testes em animais para 
ingredientes/componentes: 5 anos.

Produto sem 
ingredientes de 
origem animal.*

Produto final não 
testado em 
animais.**

Ingredientes não 
testados em 
animais.***

PASSO A PASSO

1

2

3 Aguarde a emissão do certificado

Preencha ficha de requisição em: 

Você receberá em alguns dias 
o orçamento e orientações

selovegano.com.br

Envie as informações e documentos solicitados*

Nossa equipe analisará a documentação 
e, se necessário, solicitará documentos ou 
esclarecimentos adicionais

Com todos os insumos aprovados, o Selo é 
liberado para o produto e, mediante autorização, 
SVB faz a divulgação para o público-alvo
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*Mantemos a confidencialidade das informações e processos em andamento.



Sociedade Vegetariana Brasileira 
Rua Anita Garibaldi, 29 - 11º andar - CEP 01018-020 - São Paulo/SP

(11) 3104-5282 - atendimento@svb.org.br    
www.svb.org.br


