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Resumo
Este estudo teve como objetivo mapear e caracterizar a literatura internacional acerca do
veganismo no contexto do marketing, a partir de uma revisão da literatura internacional na
área de Administração. Para tanto, utilizou-se do estudo bibliométrico por meio da busca em
duas bases de dados: Web of Science e Scopus. Como resultado foi identificado que o
veganismo tem sido associado a diversos temas, como: identidade, motivações e atitudes do
consumidor, ativismo e defesa de animais, religião e religiosidade, anticonsumo, lazer sério
e desvio positivo. Quanto à metodologia, predominaram pesquisas qualitativas, utilização de
etnografia, coleta de dados a partir de entrevistas semiestruturadas e questionários (para as
pesquisas quantitativas), principalmente, e analisadas a partir de estatística inferencial – para
as pesquisas quantitativas – e análise narrativa – para as etnografias.
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Veganizando a Administração: uma análise bibliométrica 

 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo mapear e caracterizar a literatura internacional acerca do 

veganismo no contexto do marketing, a partir de uma revisão da literatura internacional na área 

de Administração. Para tanto, utilizou-se do estudo bibliométrico por meio da busca em duas 

bases de dados: Web of Science e Scopus. Como resultado foi identificado que o veganismo tem 

sido associado a diversos temas, como: identidade, motivações e atitudes do consumidor, 

ativismo e defesa de animais, religião e religiosidade, anticonsumo, lazer sério e desvio 

positivo. Quanto à metodologia, predominaram pesquisas qualitativas, utilização de etnografia, 

coleta de dados a partir de entrevistas semiestruturadas e questionários (para as pesquisas 

quantitativas), principalmente, e analisadas a partir de estatística inferencial – para as pesquisas 

quantitativas – e análise narrativa – para as etnografias. 

 

Palavras-chave: Veganismo. Vegano. Consumo. Bibliometria. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O veganismo pode ser definido como uma filosofia de vida que exclui as formas de 

exploração animal, seja no consumo alimentar, na utilização de animais para a confecção de 

roupas e acessórios, ou ainda, para testes de cosméticos e produtos de beleza (VEGAN 

SOCIETY, 2020). Dessa forma, a libertação e os direitos dos animais e a preservação do meio 

ambiente  são o cerne do veganismo (LUNDAHL, 2020). Além dessas motivações de cunho 

ético e ecológico (o bem-estar dos animais e os impactos ambientais da redução no consumo 

de carne), há também a motivação de saúde pessoal (KIRSTEN; SEIB-PFEIFER; LÜTH; 

ROSENFELD, 2020). Uma dieta à base de plantas ajuda na redução do índice de massa corporal 

e consequentemente, pode trazer benefícios no que diz respeito à redução da obesidade, um 

grave problema do mundo ocidental (LUNDAHL, 2020). 

No Brasil não há dados que identifiquem a quantidade de pessoas veganas (NIEDERLE; 

SCHUBERT, 2020), mas há uma estimativa de que no ano de 2018 havia cerca de 7 milhões de 

veganos, segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira – SVB (2020). Essa estimativa baseia-se no 

número de vegetarianos, que no ano de 2018 alcançou o total de 30 milhões de brasileiros, de acordo 

com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística - IBOPE 

(2018). Mais da metade dos brasileiros afirmou que consumiria produtos veganos se tivessem uma 

indicação mais clara na embalagem e 60% disseram que consumiriam caso os preços dos produtos 

veganos fossem iguais aos preços dos produtos que estão acostumados a consumir. Sobre o 

consumo de carne, 63% dos respondentes afirmaram que gostariam de reduzi-lo (SVB, 2020).  

Há previsões de que no ano de 2040 apenas 40% da população mundial estará consumindo 

carne, 35% consumirá carne de laboratório e 25% substitutos de carne vegana (VEGAN SOCIETY, 

2020). Ainda segundo a Vegan Society (2020) no ano de 2016 o mercado global de produtos 

veganos e vegetarianos valia $ 51 bilhões de dólares. Assim, há um forte mercado em expansão. 

Além da relevância mercadológica o veganismo e o vegetarianismo como fenômenos de 

pesquisa têm recebido atenção de pesquisadores de diversas áreas. Estudos recentes têm focado 

nas motivações de se tornar vegano (JUDGE; WILSON, 2019), em analisar as diferenças entre os 

valores dos veganos e dos onívoros (PFEILER; EGLOFF, 2018), diferenças entre vegetarianos e 

veganos (KESSLER; HOLLER; JOY; DHRUVA; MICHALSEN; DOBOS; CRAMER, 2016), e 

diferenças na identidade de vegetarianos e veganos (ROSENFELD, 2019). 

Diante do aumento no número de adeptos ao veganismo por todo o mundo nos últimos 

anos (RADNITZ; BEEZHOLD; DIMATTEO, 2015) e por entender que o veganismo se trata 
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de um comportamento de consumo (MINTZ, 2001), destaca-se a importância de estudos que 

analisem o veganismo no contexto do marketing. Entretanto, ainda que o campo ainda esteja 

em desenvolvimento, é fundamental compreender e analisar a literatura existente para o 

fortalecimento do tema e identificar possíveis lacunas. Neste sentido, este estudo tem como 

objetivo mapear e caracterizar a literatura sobre o veganismo na área de Administração, por 

abranger estudos de Marketing – área que não conta com filtros específicos. Para tanto, foi 

realizada uma revisão da literatura sobre o veganismo com especial ênfase no campo da 

Administração relacionados ao Marketing para identificar teorias e métodos.  

Este estudo será disposto em cinco seções, além desta introdução. Na segunda seção é 

apresentada uma breve revisão da literatura acerca do veganismo no contexto do Marketing, 

seguida pela apresentação dos procedimentos metodológicos adotados para realização do 

estudo. A quarta seção refere-se aos resultados encontrados a partir da revisão sistemática de 

literatura e, por fim, as considerações finais da pesquisa. 

 

2 O VEGANISMO E O CONSUMIDOR VEGANO 

 

Com restrição para o consumo de alimentos ou os mais diversos produtos que utilizam 

animais – seja para produção ou testes – e exclusão de todo e qualquer ato relacionado ao uso 

ou a exploração de animais (SOUZA, 2015), o veganismo vem ganhando força enquanto 

movimento e aumentando o número de adeptos em todo o mundo com o passar dos anos 

(RADNITZ; BEEZHOLD; DIMATTEO, 2015). Este movimento surgiu, então, a partir de uma 

preocupação com o bem-estar animal, a fim de evitar a exploração e a crueldade com animais. 

A partir de alguns esforços no ano de 1944 foi criada a primeira organização com esse objetivo: 

The Vegan Society (TRIGUEIRO, 2013). 

A escolha do que comer é uma das formas pela qual as pessoas podem expressar as suas 

identidades. Entretanto, para veganos e vegetarianos, tais escolhas vão além de uma preferência 

dietética por consumir alimentos à base de plantas. São escolhas que moldam a vida pessoal e 

a identidade social, influenciando e sendo influenciadas por valores, crenças, atitudes, e 

inclusive o bem-estar dessas pessoas (NEZLEK; FORESTELL, 2020). Ser vegano vai além de 

não consumir carne. Greenebaum (2012) define o veganismo como mais que uma dieta, uma 

filosofia ética. Já para Niederle e Schubert (2020) o veganismo é um conjunto de práticas 

sociais, orientadas por valores, crenças e representações com base moral. 

Sendo assim, o veganismo é fundamentado em escolhas morais e conscientes quanto ao 

que se consome. Entende-se que o consumo é um ato comum as pessoas e que o ato de consumir 

tem uma relação de influência entre grupos, podendo influenciar na cultura de uma sociedade 

(KAMINSKI, 2010; PAIVA; LUIZ, 2020). O consumo pode ser entendido, então, como a 

interação entre a produção (de alimentos ou bens) e às identidades sociais dos consumidores – 

considerando as percepções e os desejos – moldados a partir de uma determinada cultura 

(PINTO; BATINGA, 2016). Portanto, muitas vezes o comportamento do consumidor vegano é 

reflexo de uma cultura e de uma sociedade, onde o consumo – de alimentos e produtos – está 

relacionado à identidade social (MINTZ, 2001).   

Considerando as pesquisas recentes realizadas sobre o tema destaca-se o estudo de 

Rosenfeld e Burrow (2018), que elaboraram o Dietarian Identity Questionaire (DIQ), um 

questionário que avalia como o indivíduo pensa, sente e se comporta com relação ao consumo 

ou abstenção de produtos de origem animal. Renner, Sproesser, Strohbach e Schupp (2012) 

desenvolveram a escala TEMS (The Eating Motivation Survey), que investiga as motivações 

das escolhas alimentares. Arbit, Ruby e Rozin (2017) criaram a Meaning of Food in Life 

Questionnaire (MFLQ), que aborda o significado da comida na vida. Rosenfeld e Burrow 

(2017) propuseram o Modelo Unificado de Identidade Vegetariana (Unified Model of 

Vegetarian Identity - UMVI), uma “estrutura conceitual para a compreensão do papel do 
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vegetarianismo no autoconceito de um indivíduo” (ROSENFELD; BURROW, 2017, p. 81). 

Deve-se destacar, ainda, o estudo desenvolvido por Paiva e Luiz (2020), que propôs uma 

metassíntese qualitativa acerca da construção da identidade vegana a partir do consumo. 

Entretanto, diversos termos e teorias podem ser utilizadas para abordar o veganismo no 

campo de Administração. Neste sentido, o presente estudo buscou elencar tais temas e analisar 

a literatura existente até o presente momento. A seguir serão abordados os procedimentos 

metodológicos adotados no presente estudo. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão da literatura internacional, 

com o objetivo de mapear e analisar o conhecimento referente às publicações científicas que 

abordam o tema veganismo na área de Administração. Tal método pode ser entendido como 

um instrumento para mapear estudos publicados com o objetivo de realizar uma síntese acerca 

d a produção científica e conhecimento sobre um determinado tema (BIOLCHINI; MIAN; 

NATALI; CONTE; TRAVASSOS, 2007; MLENEK; CORTE; SANTOS; SANQUETA, 

2020). Tomou-se como base o estudo de Coda e Castro (2019), que utiliza o protocolo de 

Cronin, Ryan e Croughlan (2018). Neste sentido, buscou-se identificar lacunas e sugerir tópicos 

para que novos estudos sejam desenvolvidos com a finalidade de desenvolvimento do tema na 

área. 

Para tanto, foram utilizadas duas bases de dados: Web of Science e Scopus. Tais bases 

foram selecionadas tendo em vista que são bases das mais expressivas (MLENEK et al., 2020) 

e que proporcionam a extração de dados. A busca foi realizada para títulos de artigo com o 

termo “vegan*”, visto que o tema a ser encontrado nos artigos era veganismo e que permite a 

seleção de variáveis de termos, como: vegan, vegans, veganism ou veganismo. Entretanto, 

como o objetivo da pesquisa é mapear os artigos científicos já publicados no campo da 

Administração, foram inseridos filtros de busca. Sendo assim, foram selecionadas as áreas 

Business e Management na Web of Science – que consistiam em sete das publicações – e 

Business, Management and Accounting na Scopus – totalizando 20 publicações. 

Posteriormente, foram selecionados apenas os artigos, totalizando os sete artigos na Web of 

Science e 15 na Scopus. Um dos artigos da Scopus não tinha todas as informações. Dos artigos 

selecionados foram identificadas cinco publicações duplicadas nas bases e, então, foram 

excluídas. Sendo assim, a amostra final foi composta por 15 artigos. 

Os artigos pertencentes à amostra final foram adicionados à lista marcada (ferramenta 

disponível nas bases de dados utilizadas para realização do estudo) e os dados foram exportados 

como BibTeX para a plataforma RStudio por meio do pacote bibliometrix, que dispõe de 

ferramentas para a pesquisa científica em bibliometria. Tal passo foi fundamental para 

quantificação das publicações por autores, anos de publicação, países onde foram produzidas 

as pesquisas, palavras-chave mais utilizadas, dentre outros aspectos analisados a partir da 

contagem. Para leitura e caracterização quanto à metodologia adotada e aos temas relacionados 

foi utilizado o software NVivo 12 Pro, com o objetivo de facilitar a análise dos estudos 

selecionados a partir da análise de conteúdo. Tal metodologia foi adaptada de Coda e Castro 

(2019). 

Observa-se, portanto, uma adaptação da categorização proposta por Coda e Castro 

(2019), visto que no presente estudo foi utilizada a técnica de análise de conteúdo para análise 

dos resultados do Quadro Conceitual e Resultados e conclusões em detrimento da análise 

temática proposta pelos autores. Pode-se justificar esta adaptação devido ao estudo de Coda e 

Castro (2019) utilizar de temas já estabelecidos em outros estudos, enquanto neste os principais 

temas e as teorias mais utilizadas na literatura em análise foram identificados no decorrer da 
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pesquisa. A seguir são apresentados os resultados e as conclusões dos artigos de veganismo 

analisados. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com relação ao panorama das publicações, não foi aplicado filtro acerca do ano da 

produção científica nas bases de dados utilizadas neste estudo, tendo em vista que o objetivo 

foi analisar e mapear a literatura científica internacional produzir relacionada ao veganismo na 

área da Administração. Entretanto, destaca-se que a busca foi realizada no início de 2021, 

portanto a busca abrangeu os anos até 2020. 

A primeira publicação ocorreu no ano de em 1991 de maneira isolada sendo este artigo 

uma produção de Beardsworth e Keil (1991). Somente no ano de 2015 houve novas publicações 

abordando veganismo na área de Administração, com duas publicações no ano (GRAY, 2015; 

MOREIRA; ACEVEDO, 2015). No ano de 2016, por sua vez, não houve publicação. Nos anos 

de 2017 e 2018 houve poucas publicações – 2 e 1, respectivamente (CASTAÑE; ANTÓN, 

2017; FUENTES; FUENTES, 2017; RAGGIOTTO; MASON; MORETTI, 2018), enquanto no 

ano de 2019 não houve publicação. Entretanto, destaca-se que no ano de 2020 nove artigos 

foram publicados na área de Administração abordando como tema principal o veganismo 

(BERTUZZI, 2020; DASILVA; HECQUET; KING, 2020; LESTAR, 2020; LI; LIU; CAI; 

SCOTT, 2020; LUNDAHL, 2020; MANN; NECULA, 2020; NAPOLI; OUSCHAN, 2020; 

PHUA; JIN; KIM; 2020; PLOLL; STERN, 2020) podendo concluir a contemporaneidade do 

tema na academia. 

Ao todo 13 revistas científicas publicaram estudos referentes ao veganismo na área de 

Administração. Foi observado que apenas a revista British Food Journal (BFJ) publicou três 

artigos: Beardsworth e Keil (1991), Mann e Necula (2020) e Ploll e Stern (2020). A BFJ é 

internacional e multidisciplinar e consta na categoria Indústria e Gestão do Setor Público. As 

demais revistas contaram com a publicação de um artigo, conforme pode ser observado na 

Figura 1. Tal resultado pode ser justificado tendo em vista que o veganismo se trata de um tema 

multidisciplinar, podendo estar vinculado às questões ambientais, ao mercado, ao turismo, ao 

lazer ou especificamente à alimentação. 

 

Figura 1 – Número de publicações por periódico 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Observa-se uma quantidade considerável de periódicos de Marketing, como é o caso de 

cinco das revistas expostas na Figura 1: Consumption Markets & Culture; International Journal 

0 1 2 3

Revista Gestão & Tecnologia
Qualitative Market Research

Journal of Marketing Management
Journal of Marketing Communications

Journal of Consumer Culture
Journal of Cleaner Production

International Journal of Tourism Research
International Journal of Consumers Studies

Dalhousie Journal of Interdisciplinary Management
Consumption Markets & Culture

Annals of Leisure Research
British Food Journal

Número de publicações
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of Consumers Studies; Journal of Consumer Culture; Journal of Marketing Communications; 

e Journal of Marketing Management. Este resultado pode ser compreendido visto que o 

veganismo, como exposto anteriormente na fundamentação teórica, é um comportamento de 

consumo e forma um grupo de consumidores em crescimento refletindo um aumento do número 

de pesquisas se referindo aos veganos como consumidores (FUENTES; FUENTES, 2017; 

RAGGIOTTO; MASON; MORETTI, 2018; BERTUZZI, 2020; LUNDHAL, 2020; PHUA; 

JIN; KIM, 2020). 

 Quanto às citações globais, que quantificam as vezes que o artigo foi citado nas bases de 

dados (BAKER; PANDEY; KUMAR; HALDAR, 2020), o estudo mais citado foram: 

Beardsworth e Keil (1991), Castañe e Antón (2017), Fuentes e Fuentes (2017), Raggiotto, 

Mason e Moretti (2018), Phua, Jin e Kim (2020), Lundahl (2020), Moreira e Acevedo (2015), 

DaSilva, Hecquet e King (2020), Ploll e Stern (2020) e Mann e Necula (2020), conforme pode 

ser observado na Figura 2. Destaca-se que o artigo de Beardsworth e Keil (1991) é seminal para 

a área, sendo o artigo mais citado nas bases de dados, com 74 citações.  

 

Figura 2 – Citações globais 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Quanto aos países em que os estudos foram aplicados notou-se uma concentração na 

Europa, sendo eles: Reino Unido (BEARDSWORTH; KEIL, 1991; DASILVA; HECQUET; 

KING, 2020; LESTAR, 2020; LUNDAHL, 2020), Hungria (LESTAR, 2020), Itália 

(RAGGIOTTO; MASON; MORETTI, 2018; BERTUZZI, 2020), Suécia (FUENTES; 

FUENTES, 2017) e Suíça (MANN; NECULA, 2020). Além desses países, houve produção 

científica na China (LI et al., 2020) e no Brasil (MOREIRA; ACEVEDO, 2015). 

Dentre os artigos analisados apenas um tratava de um ensaio teórico (GRAY, 2015). 

Dos 14 restantes, a maioria adotou uma abordagem qualitativa (8), enquanto cinco utilizaram 

uma abordagem quantitativa e uma mista. Quanto aos métodos das pesquisas, cinco artigos não 

definiram, enquanto três utilizaram etnografia, três questionários, uma análise de 

enquadramento, um experimento e um estudo de caso. Quanto às técnicas de coleta dos dados, 

alguns artigos utilizaram mais de uma opção: entrevistas semiestruturadas (6), observação 

direta (5), questionários (5), e análise documental e dados secundários (5). Por fim, quanto às 

técnicas de análise, três utilizaram análise narrativa, três de estatística inferencial, um de análise 

de discurso e uma estatística descritiva. Tais resultados estão expostos no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Tipificação metodológica 
Categoria Subcategoria Quantidade 

Abordagem 

Qualitativa 8 

Quantitativa 5 

Mista 1 

Método da pesquisa 

Etnografia 3 

Survey 3 

Análise de enquadramento 1 

Experimento 1 

Estudo de caso 1 

Técnica de coleta 

Entrevistas semiestruturadas 6 

Observação direta 5 

Questionários 5 

Análise documental 5 

Técnica de análise 

Estatística inferencial  4 

Análise narrativa 3 

Análise de discurso 1 

Estatística descritiva 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2021).  

 

Com relação aos temas foram encontrados: motivações, crenças, valores e atitudes dos 

consumidores veganos (BEARDSWORTH; KEIL, 1991; MOREIRA; ACEVEDO, 2015; LI et 

al., 2020); relação entre veganos e defensores dos animais (BERTUZZI, 2020; PLOLL, 

STERN, 2020); religião, religiosidade e veganismo (RAGGIOTTO, MASON, MORETTI, 

2018; LESTAR, 2020; LI et al., 2020); celebridades (PHUA; JIN; KIM, 2020) e blogueiros 

(NAPOLI; OUSCHAN, 2020) veganos: identidade, arquétipos e fundamentos morais; 

veganismo como oposição ao capitalismo e ao consumo (MOREIRA; ACEVEDO, 2015; 

BERTUZZI, 2020); veganismo e mudança climática (GRAY, 2015); veganismo como lazer 

sério (DASILVA; HECQUET; KING, 2020); turismo vegano (LI et al., 2020); qualidade 

nutricional e impacto ambiental de dietas (CASTAÑE; ANTÓN, 2017); desvio positivo 

utilizado pela mídia para desestigmatização do veganismo (LUNDAHL, 2020); consumo de 

carnes e número de adeptos ao vegetarianismo e veganismo (MANN; NECULA, 2020); e o 

marketing como ferramenta para construção de produtos veganos (FUENTES; FUENTES, 

2017). Estes resultados podem ser observados na nuvem de palavras elaborada a partir do 

software NVivo 12 Pro conforme exposto na Figura 3. 

 

Figura 3 – Nuvem de palavras da literatura analisada 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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Diversos são os temas associados ao veganismo. Entretanto, destaca-se que muitos 

abordam temas de Marketing, conforme exposto anteriormente (BEARDSWORTH; KEIL, 

1991; MOREIRA; ACEVEDO, 2015; FUENTES; FUENTES, 2017; LI et al., 2020; NAPOLI; 

OUSCHAN, 2020; PHUA; JIN; KIM, 2020). A partir da Figura 3 pode-se compreender que o 

tema central dos artigos é vegan e diversos outros termos foram citados nos artigos em análise. 

A nuvem de palavras corrobora com o exposto anteriormente sobre relação com as áreas do 

Marketing: consumption, consumer, marketing e behavior são exemplos. Sendo assim, o tema 

veganismo em Administração está vinculado à área em grande parte dos estudos analisados 

nesta pesquisa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo mapear e analisar a literatura internacional acerca 

de veganismo na área de Administração. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura nas 

bases de dados Web of Science e Scopus, totalizado 15 artigos. Foram identificados itens como: 

publicações por ano; os periódicos que publicaram tais artigos; os estudos mais citados nas 

bases de dados utilizadas; os países das publicações; as metodologias utilizadas; os principais 

temas encontrados nos artigos e as palavras mais citadas nos arquivos.  

Conclui-se que o veganismo no campo de Administração é um tema que, apesar do 

estudo de Beardsworth e Keil (1991), teve poucas publicações desde então. Entretanto, percebe-

se um forte aumento no último ano (2020), o que pode ser justificado pelo aumento do número 

de adeptos ao veganismo recentemente. Veganos passaram a ser entendidos como um grupo de 

consumidores que vem ganhando cada vez mais notoriedade mundialmente. Foi possível 

perceber ainda que o artigo de Beardsworth e Keil (1991) é seminal para o veganismo no campo 

de Administração, com 74 citações nas bases de dados. 

Nesse sentido, sugere-se que futuros estudos continuem explorando as questões de 

identidade dos consumidores veganos, a fim de diferenciá-los dos demais grupos que assumem 

uma dieta restritiva, uma vez que o veganismo vai além de uma dieta, espera-se que tais 

identidades sejam diferentes. Estudos podem ser realizados aprofundando essa temática 

analisando o processo de transição de um consumidor para o veganismo. Também é interessante 

identificar se existem diferenças entre os veganos quanto à suas identidades e suas motivações. 

Como contribuição para a literatura pretende-se que o presente estudo possibilite a 

identificação de estudos e dos diversos temas associados a veganismo, especialmente 

identidade do consumidor vegano e comportamento do consumidor. Além disso, deve-se 

ressaltar a importância de novos estudos neste sentido para fortalecimento do campo e 

identificação de novos temas e teorias a serem utilizados para abordar o referido tema. Entende-

se ainda que – devido aos temas utilizados e termos associados na nuvem de palavras – o 

veganismo na Administração está relacionado de maneira significativa com o Marketing. 
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