


O que é o veganismo: 

 "Veganismo é uma filosofia e estilo de 
vida que busca excluir na medida do 

possível e praticável, todas as formas de 
exploração e crueldade contra animais 
na alimentação, vestuário e qualquer 
outra finalidade; e por extensão, que 
promova o desenvolvimento e uso de 

alternativas livres de origem animal para 
benefício de humanos, animais e meio 

ambiente.  
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Quem Somos:  

 A RANGO VEGAN é uma iniciativa de 

caráter cooperativo e autônomo. 

Formada em 2006 por três mulheres que 

visavam, através de um trabalho em 

cooperação, a geração de renda 

vinculada a filosofia vegan, tendo uma 

prática cotidiana atrelada a novas 

relações de trabalho, autogestão e eco-

feminismo 
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Alguns benefícios oferecidos 

pela Rango Vegan: 
 

 Conta com serviço de Delivery 

 Está presente nas redes sociais e 
possui um site (com direito a 

menu virtual) 

 Fornece oficina de culinária 

baseada no cardápio vegano 

 Desconto de 10% para clientes 

que vão de bike, além de 

espaço seguro para guardar a 

mesma 

Rango Vegan 



Rango Vegan 

Público Alvo: 
 Pessoas que 

aderiram ao 

veganismo 

 Pessoas que 

buscam uma 

alimentação 

mais saudável 

por motivo de 

saúde 



Problemas da Empresa: 

 A empresa Rango Vegan possui somente 

uma filial  

 Não é muito reconhecida fora do 

território Bahiano 

 Não possui grandes parcerias, logo não 

possui grandes investidores 
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Plano de Marketing:  

 Programas de conscientização e incentivo a 

alimentação saudável 

 Expandir filiais a outras de regiões da Bahia e 

outros estados 

 Fechar parcerias com blogueiras famosas 

para que seja feita a divulgação dos 

produtos 

 Anunciar os produtos através dos meios de 

comunicação (Tv, Jornal, Rádio e Outdoor) 
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Palavras Chave: 

SAÚDE  

VEGANISMO 

BIOSUSTENTÁVEL 

VIDA 

ALIMENTAÇÃO 
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