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A Lantern é uma consultora líder no setor da 
alimentação com um amplo conhecimento e 
experiencia no mercado ibérico
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Estudos disponíveis no site da Lantern (http://www.lantern.es)

The Green Revolution 2019

1

	���������"!�����- �
�$"�,!������#��&���!�
!������ ��!�$&�
�! $&�!������# ��
#!���� ����.�%��!��,!

� �����������
�&��#�$�
�$"�,!��$��$�
'�����

�����#���!����
$&$%�%&%!$��*# ��!$�
���� )�#*��!$����
	�
��������! �$�"�#�����
���	

� �%!%�����������������
"!�����- ��$"�,!���(���$�
'���������(���$��
�����! �$�
����! $&���!#�$�'�����$�
��&�%!$�� ��$"�,�

������"#!�&�%!$�
���#����!$�� �
�$"�,���&� %� �
�! ������#%������!�
�������

����&%&#!�������"#!%�+ ��
$������ �#*�"!#��!$�'+�$��
"�� %���$���(������# ��
� �'�%#!

�
	���		�
�	�������
Entendiendo la expansión de la ola veggie

�
�
�
�

No nosso propósito 
de ter um bom 
conhecimento do 
consumidor veggie, 
fizemos um profundo 
estudo deste 
segmento em 
Espanha em 2017 e 
2019



Nos últimos dois anos, assistimos ao crescimento da 
influencia dos veggies e como se tornaram mainstream
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Para ter uma fotografia precisa do mercado ibérico 
ampliamos o estudo dos veggies a Portugal

Metodologia do estudo
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Questionário online com uma amostra total de 1.000 
indivíduos maiores de 18 anos residentes em zonas urbanas 
e rurais.

Amostra representativa da população residente em Portugal 
por variáveis de sexo, grupo etário e área geográfica, e 
estratificada pelo habitat. 

Error da mostra: 3,1%. 

Campo elaborado pela empresa Netquest.

Investigação de dados secundários e fontes de informação 
públicas.



O que comem os diferentes tipos de veggies?
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Um 9,0% da população portuguesa é veggie
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Portugal já tem 764.000 veggies maiores de 18 
anos, um 9% da população adulta
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TOTAL VEGGIES 764.000

FLEXITARIANOS 628.000

VEGETARIANOS 76.000

VEGANS 60.000



Muitos veggies seguem esta dieta há algum tempo, 
mas mais de um terço começou nos últimos 2 anos
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10% 8,9%

16,6%

28,9%

35,5%

Menos de 6 meses Entre 6 meses e 1
ano

Desde 1 ano e ate
2 anos

Desde 2 anos e ate
5 anos

Mais de 5 anos

Antiguidade na dieta veggie

19% dos veggies
começaram a sê-
lo no último ano



Uma de cada 9 
mulheres 
portuguesas é 
veggie (o 63% 
dos veggies do 
país)



Os veggies
encontram-se 
representados 
em todas as 
faixas etárias, 
mas entre os 
mais jovens (de 
18-24 anos) há 
mais vegans e 
vegetarianos



Qual é a motivação?
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O discurso dos 
veggies
também afeta a 
população 
omnívora: é 
mainstream e 
influencia o 
consumo global



A industria, ao mesmo tempo que o consumidor, 
acelererou a consciência pelo bem-estar animal

Afeta os hábitos de compra 
também em outras 
categorias, como a moda, 
cosmética e farmácia.
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5 de cada 10 consumidores 
no-veggies elegem marcas 
que não fazem testes com 

animais



Há uma tendência clara dos consumidores a reduzir 
o consumo de carnes e enchidos

dos portugueses declaram 
terem reduzido o 
eliminado o consumo de 
carne vermelha no último 
ano

54% da população declara 
que reduziu o eliminou o 
consumo de enchidos; 
51% entre os omnívoros
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45%



Onde está a 
oportunidade?



17

As diferentes categorias adaptaram e aumentaram 
a sua oferta pensando em vegetais



A oferta veggie é incipiente mas existe em Portugal

Exemplos de alguns produtos portuguese veggies
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A oferta veggie é incipiente mas existe em Portugal

Exemplos de alguns produtos veggies internacionais presentes 
no mercado português 
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A maioria dos consumidores hoje seguem 
insatisfeitos com a oferta veggie atual 

Só as bebidas vegetais contam com um ratio de satisfação  
elevado

• “Não está bom”

• “Caro”

• “Não consigo encontra” 

• “Tem muitos ingredientes que não 
são saudáveis”

• “Demasiado açúcar”

• “Muito plástico”

Os produtos 
substitutivos vegetais 
tem um grau de 
insatisfação de mais 

de 55% 
dependendo da 
categoria



Uma alta percentagem dos portugueses ainda não 
entrou na categoria de substitutos vegetais
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2,6%

10,6%

2,9%

19,4%
16,6%

14,4%

25,0%

34,6%
30,4%

48,1%

35,8%

45,5%

4,9%
2,4%

6,8%
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10,0%

20,0%

30,0%

40,0%
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60,0%

Enchidos e hambúrgueres vegetais Bebidas vegetais Pratos preparados

Consumo habitualmente Consumo de vez em quando Provei mais não consumo Não provei Não conheço



Um de cada 3 
veggies disse que 
é ’complicado’ ou 
‘muito complicado’ 
encontrar pratos 
para a sua dieta 
fora de casa



Em resumo
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• Esta tendência já não é um nicho...

• ... mais o grupo verdadeiramente relevante é aquele dos 
flexitarianos

• A principal motivação deles é a saúde, e não tanto substituir 
produtos animais

• A tendência está também presente em outras categorias 
alem da alimentação 

• A categoria ainda tem muitas oportunidades e quase não 
está definida



Sobre a Lantern



Somos uma 
consultora de 
estratégia e 
inovação focada 
em ajudar a 
crescer os negócios 
dos nossos clientes



Inspiramo-nos em 
criar e desenvolver 
modelos de 
negócios, produtos e 
marcas com impacto 
nos mercados e na 
vida das pessoas



Algumas das marcas com quem trabalhamos
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Que fazemos…

Innovation pillars
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Growth strategy Human insights
and trends

Product design Service design Brand creation and 
packaging design

Auditoria de inovação
Desenho organizacional

Desenho /otimização de 
processos
Inovação aberta

Formação

Envisioning e senários
Identificação de plataformas de 
inovação

Desenho de proposta de valor
Estratégia de portfolio de produtos

Business model design
Estratégia de crescimento de categoria

Estratégia de marca e 
posicionamento

Identidade de marca
Naming e identidade verbal

Desenho estrutural de packaging
Identidade gráfica em packaging

Investigação etnográfica
Trendhunting & coolhunting

Programas de cocriação
Análises e ativação de tendências

Investigação quantitativa

Estratégia de desenho
Business case

Desenho de conceitos
Prototipado e tests

Guias de lançamento
Estratégia de carteira

Consumer journey mapping
Service blueprints

Desenho de Experiencia de Cliente
Mapas de implementação

Desenho de touchpoints
Prototipado e tests



Bringing innovation to light 

www.lantern.es

Unlocking growth to design the future


