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RESUMO

Os temas da preservação ambiental, proteção animal, consumo
consciente e produtos orgânicos estão cada vez mais influenciando no
momento de escolha de um produto. O posicionamento das marcas em
relação aos tópicos previamente citados tem sido fator de avaliação e
escolha de produtos. Dessa forma, o aumento da procura por produtos
veganos vem crescendo, sendo que esses produtos não possuem em sua
composição e testagem qualquer envolvimento de origem e utilização de
animais. O presente trabalho tem como o principal objetivo mapear a
aceitação desses produtos e identificar o público-alvo. Para tal análise,
um formulário via google forms foi elaborado conforme os seguintes
questionamentos: troca de produto com alta aceitação por similar vegano;
interesse pelo consumo consciente; e o motivo por ainda não terem
trocado os produtos tradicionais por produtos veganos. O universo
amostral da pesquisa foram 311 pessoas. 90% das pessoas trocariam o
xampu usual por um xampu vegano, sendo esse o produto mais aceito
para a troca. 75,5% tem interesse ou gostariam de aprender mais sobre a
questão do consumo consciente podendo ser uma motivação da troca do
produto. 27% responderam que não utilizam xampu vegano por terem
insegurança em relação ao resultado do produto nos fios. Há movimento
favorável a proposta xampu vegano. Poucas pessoas demostram
desconhecer a definição de consumo consciente. A maioria dos
entrevistados são favoráveis à troca de produto tradicional por vegano. 
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