
Apresentação

Fast Food Vegano



Sobre o B BURGER

O B BURGER surgiu para conscientizar as 
pessoas de que é possível preparar e 

consumir fast food (comida rápida) sem 
utilizar a carne animal.

Assim, tornou-se o 1º Fast Food Vegano do 
Brasil, ganhando admiração nacional e 

internacional, contando, atualmente, com 
mais de 35.000 seguidores no Facebook.



O que é o veganismo?
De acordo com a The Vegan Society, “o veganismo 
é uma forma de excluir, na medida do possível e do 

praticável, todas as formas de exploração e de 
crueldade contra animais, seja para alimentação, 

para o vestuário ou para qualquer outra finalidade.”
(Fonte: http://www.sejavegano.com.br/)

Ou seja, o vegano opta por uma dieta baseada em 
vegetais, evitando alimentos de origem animal.



O veganismo no Brasil
> 8% dos brasileiros - ou seja, mais de 15 milhões de pessoas - declaram-se
vegetarianos (fonte: IBOPE, 2012).
> Segundo a Associação de Franquias Sustentáveis, o mercado de alimentos
saudáveis cresceu 80% ao ano entre 2004 e 2009. Em 2011 este mercado
movimentou R$ 40 bilhões e em 2015 movimentará R$ 55 bilhões (fonte: ISTOÉ
Dinheiro, 2012).
> Segundo o IPSOS, 28% da população brasileira quer reduzir o consumo de
carne (fonte: PEGN, 2007)
> No Brasil, o número de restaurantes vegetarianos nas grandes cidades tem
crescido ano após ano. Ao final de 2013, já havia mais de 200 restaurantes
vegetarianos no Brasil (fonte: Guia de Restaurantes da Revista dos Vegetarianos,
2014)
> Intolerância à lactose atinge até 70% dos adultos brasileiros.
(fonte: http://www.svb.org.br/vegetarianismo1/mercado‐vegetariano)



Reconhecimentos
Do B Burger

O B BURGER, desde a sua recente fundação, vem recebendo atenção da imprensa 
nacional e internacional por ser o primeiro restaurante fast food vegano do Brasil. O 
pioneirismo veio acompanhado da qualidade do produto servido ao consumidor, o que já lhe 
rendeu o prêmio de MELHOR FAST FOOD DE PORTO ALEGRE/RS pelos leitores da 
Revista Sabores do Sul, o prêmio Clave de Sol 2015 DESTAQUE EMPRESARIAL AOS 
MELHORES DO ANO na categoria Excelência  e  Qualidade  em  Gastronomia e o prêmio 
TOP OF BUSINESS de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Sustentável , da Revista 
Top of Business, de São Paulo. Também foi o motivador da vinda ao Brasil da guitarrista 
Bibi McGill, líder da banda da cantora Beyoncé, que ministrou uma aula de Yoga no 
restaurante.



Algumas inserções na mídia

SBT

Jornal La Stampa, Itália Portal Vista-se

RBSTV (Rede Globo)



O mercado vegano 
como futuro da 

alimentação
O veganismo tem chamado a atenção de grandes 

investidores, os quais vislumbram potencializar seus lucros 
nesse mercado, que tende a se tornar o futuro da alimentação 

mundial, conforme já profetizou BILL GATES.



O mercado vegano 
como futuro da 

alimentação

http://vista-se.com.br/para-bill-gates-a-alimentacao-vegana-e-o-futuro/



O mercado vegano 
como futuro da 

alimentação

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/mcdonald-s-abre-seu-primeiro-restaurante-vegetariano



Estados que mais 
procuram sobre 

veganismo no Google
Os estados que mais aumentaram seu 

interesse pelo veganismo nos últimos anos são: Distrito 
Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e 

Paraná. 
Revelando uma mudança de comportamento silenciosa, mas 

real.
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