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Os homens são
mais propensos a
tomar refrigerantes
que as mulheres, o
lanche que mais
divide os gêneros...

Quanto mais saudável, mais
caro? 

79% dos brasileiros dizem que os
lanches saudáveis são mais caros,
uma opinião compartilhada por
todas as faixas etárias.

Sobre Toluna

18-34 anos: 
mudaram seus hábitos de consumo 
de lanches, destes:

35-54 anos: 
mudaram seus hábitos de consumo 
de lanches, destes:

55+ anos: 
mudaram seus hábitos de consumo 
de lanches, destes:

Frutas e iogurtes são os lanches que os pais preferem para os filhos. 
Mas foram elencados outros lanches no Top 5:

1090 completos

Mulheres

Pesquisa feita online

+55 anos

18 - 34 anos

Homens 

começaram a comer
lanches mais saudáveis

35 - 54 anos

Duração média da pesquisa: 11 minutos
Duração do campo: 1 dia

A Toluna é líder em pesquisa de mercado e insights do consumidor. Com nossa tecnologia, experiência, metodologias
automatizadas e painel global de consumidores obtemos respostas em tempo real para as perguntas das marcas mais
inovadoras ajudando a explorar ideias, descubrir oportunidades, e impulsionar o crescimento.

Confira a maior comunidade de votação social do mundo, um ponto de encontro global para marcas e consumidores com mais
de 36 milhões de membros em 70 países. No Brasil nosso painel conta com 1.3 milhões de membros, de um total de 3.2 milhões
em LATAM. 

Com escritórios em 24 países, a Toluna é o seu parceiro para todas suas necessidades de pesquisa de mercado.

A Toluna, empresa especialista em insights do
consumidor, lançou esta pesquisa sobre hábitos de
consumo de lanches para conhecer como os gostos
estão mudando e qual o impacto da pandemia nas
preferências dos brasileiros.

A pesquisa foi lançada em um universo de 1090
pessoas em Dezembro de 2021. A distribuição da
amostra é representativa a nível nacional.

Email: csmlatam@toluna.com  Website: tolunacorporate.com

Hábitos de consumo
de lanches

68% 

começaram a comer
lanches menos saudáveis

começaram a comer
lanches mais saudáveis

começaram a comer
lanches menos saudáveis

começaram a comer
lanches mais saudáveis

começaram a comer
lanches menos saudáveis

A fruta é o lanche preferido de             dos brasileiros. 
As mulheres lideram esta preferência:

…mas quando se trata de queijo ou
misto quente, há um equilíbrio entre
os gostos de homens e mulheres.

Frutas 

Iogurtes

Bolachas

Toddynho ou
achocolatado de caixinha 

Bolos

Mulheres Homens 

Sobre a Toluna

Sobre a pesquisa

18 - 34 anos 35 - 54 anos +55 anos

51% 41% 9% 

Fale conosco e
conheça todos os

insights da pesquisa

A pandemia provocou uma mudança positiva no consumo de lanches: 55%
dos brasileiros passou a comer lanches mais saudáveis. 
A mudança foi notável especialmente entre pessoas mais velhas. 
No entanto, 12% terminaram voltando aos seus hábitos de lanches de sempre.

Contate nosso time para ter acesso à 
pesquisa completa: csmlatam@toluna.com
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