
No Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado em 28 de maio, selecionamos 
informações que ajudarão a matar a sua fome de hambúrguer. 

PARA MUITOS, ELE É INDULGÊNCIA, 
CULPA, NOSTALGIA OU FELICIDADE. 

O hambúrguer é um dos 
alimentos mais emocionais 
do nosso cardápio. É uma 
combinação de sabores 
e sentimentos.

Norte – com banana e bacon
Nordeste – com ketchup de goiaba / carne de sol
Centro-Oeste – com fritas e abacaxi
Sul – “xis” no pão sírio / açaí
Sudeste – com batatas fritas e maionese caseira

Os diferentes jeitos de 
acompanhar o hambúrguer. 
O que tem feito sucesso 
entre as regiões brasileiras?

Por este 
Brazilzão

É emoção + 
funcionalidade

 FELICIDADE
Pessoas relacionam com 
palavras como “alegria”, 
“felicidade” e “risos”

 VERSATILIDADE
Pessoas relacionam com ser “multifacetado”, “combina 
com tudo” e mencionam outros alimentos e bebidas, 
como “vinho”, “macarrão”, “batata doce” e “pastel”

 CONFORTO E SEGURANÇA
Pessoas relacionam com 
“mãe”, “comida caseira” e 
“comida de mamãe”

Fonte: 
Google Trends / 
Stilingue / 
G1

Entre as conversas, quais 
atributos podemos relacionar 
com o hambúrguer?

“Como fazer...” em alta

Busca de
2006 para
2021

Busca de
2012 para
2021

Os amantes de 
hambúrguer têm um 
gosto bem peculiar...

No mundo, a previsão é de que, 
até 2035, o mercado de carne 
vegetal ocupe de 7% a 23% do 
total do mercado de carnes (de 
US$ 100 para US$ 370 bilhões).

COMBINAÇÕES NADA 
CONVENCIONAIS
capturadas nas conversas – 
Hambúrguer com: 

• Calda de chocolate
• Creme de avelã
• Manteiga de amendoim
• Rapadura
• Leite ninho
• Leite condensado
• Ovo de codorna e abacaxi
• Banana e canela

Desde então as 
pesquisas por 
“Hambúrguer 
vegano” cresceram 
mais de 1.000%. 

11,9 mil 

13,8 mil 

3,3 mil    

menções em 2019

menções em 2020

menções em 2021 (até maio)

Hambúrguer vegano 
As primeiras buscas no 
Brasil aconteceram em 
fevereiro de 2012.

Em 2020, o termo “Como 
fazer... Hambúrguer caseiro” 
é o primeiro alimento no ranking 
dos mais buscados no Google.

No ranking geral só fica atrás de  
“Como fazer....
Máscara de tecido
Álcool em gel
Carteira de trabalho digital 
Camiseta Tie Dye”

685 mil 
menções
em 2019

1,3 milhão de 
menções em 2020

554 mil  menções em
2021 (até maio)

Todo Popular
Gráfico de 
menções 

Em 15 anos
as buscas por 

hambúrguer 
aumentaram 

900%

2006 2021 2012 2021

Be Bold Stay True

Nos acompanhe em nossas redes

FLEISHMANHILLARD.COM.BR
Acesse nosso site

Fica, tem
Hambúrguer!
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