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Vitacress no caminho
da diferenciação

a área das saladas é a que tem mais peso no volume de 
negócios da empresa? 
Sim, representando dois terços do nosso volume, seguida 
pela área dos vegetais, como o agrião de água ou o espinafre, 
as ervas aromáticas, batatas e complementos, como croutons 
ou molhos para salada.

Que tendências de mercado encontram no segmento 
dos produtos preparados?
Este é um segmento que responde a uma tendência de fundo 
que cruza um progressivo aumento do consumo de vegetais 
com a procura por soluções de conveniência, bem presentes 
nos vegetais lavados e prontos a comer. Assim sendo, esta-
mos já a ver a retoma aos crescimentos de duplo dígito que 
têm marcado a IV Gama, ao mesmo tempo que vemos o re-
tomar da inovação com a chegada de novos produtos que 
continuam a combinar ingredientes saudáveis, saborosos e 
naturais.

Que aceitação têm tido os monoprodutos e os vegetais 
para saltear lançados pela Vitacress?
A nova gama de vegetais para saltear da Vitacress está a ser 
um sucesso, com bons níveis de experimentação e repetição 
por parte dos consumidores portugueses. Além de serem 
uma solução muito prática, na medida em que os vegetais já 
vêm cortados, lavados e prontos a cozinhar, ficam prontos em 
apenas seis minutos, permitindo um acompanhamento sau-
dável e saboroso, graças às receitas Mediterrânica e Asiática. 
Aliás, é curioso ver que é esta última variedade, a Asiática, 
que está a colher a preferência dos consumidores, demons-
trando a disponibilidade e o interesse para inovar e experi-
mentar novos sabores.

em média, que quantidade de hortícolas processam?
A Vitacress processa anualmente cerca de 7 mil toneladas de 
vegetais, que se materializam em aproximadamente 30 mi-
lhões de unidades, destinadas maioritariamente ao mercado 
português mas com uma presença crescente em Espanha, In-
glaterra, Holanda ou Alemanha que actualmente se cifra nos 
20%. A empresa produz nas suas quintas portuguesas acima 
de 80% dos produtos que vende, apoiando-se depois numa 
rede de produtores maioritariamente locais para obter o res-
tante, assegurando o fornecimento dos seus produtos aos 
longo de todo o ano.

Que balanço fazem dos produtos de iV Gama Bio?
Os produtos biológicos apresentam taxas de crescimento in-
teressantes, embora ainda representem menos de 10% da ca-
tegoria. Por ser um tipo de cultura que origina muito desper-
dício, os preços continuam a ser superiores aos de agricultura 
convencional, ainda que a diferença se tenha vindo a atenuar, 
sendo que a imagem de serem produtos caros, reforçada pela 
sua localização segregada nos supermercados, dificulta a expe-
rimentação e transição para este tipo de produtos. Em todo o 
caso, é claramente uma área de aposta da Vitacress, com pla-
nos para dedicar cada vez mais terra a este tipo de produção.

estão mais novidades para chegar?  
A inovação é um dos pilares fundamentais da Vitacress. Até 
ao Verão, vamos trazer para o mercado mais produtos com 
ingredientes inovadores, que certamente irão surpreender o 
consumidor e ajudar a estabelecer a IV Gama como uma ca-
tegoria essencial em todos os carrinhos de compra. Por outro 
lado, continuamos a disponibilizar entregas directas aos con-
sumidores através da nossa loja online.  
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