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Estética e saúde são as principais
motivações que fazem com que as pessoas
queiram mudar os hábitos alimentares e
inserir atividades físicas em suas rotinas.
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PRINCIPAIS preocupações DOS INTERNAUTAS

Em estudo que avaliou 495 menções no Facebook, Twitter
e Instagram, de março à primeira quinzena de maio, a Le
Fil observou que a preocupação com o corpo ideal (peso
e/ou massa muscular) levou internautas a procurar dietas
e atividades físicas, correspondendo a 56% do total de
menções. Esse mesmo público compartilhou as dietas e tipos
de exercícios que praticam para alcançar o corpo desejado.
Já o risco à saúde apareceu como a segunda preocupação
dos internautas (32%). As pessoas demonstraram se
preocupar com o sobrepeso quando já apresentavam
problemas de saúde, recorrendo a diversas dietas. Também
foi observada a preferência do público em consumir
produtos sem glúten e recomendar dietas para amigos que
eliminam alimentos com glúten do cardápio.
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Para manter uma vida saudável, o público recorreu,
principalmente, às atividades físicas, representando
42% das menções. As mais citadas pelos internautas
foram academia (68%), Crossfit (12%) e treino
funcional (9%). As pessoas que preferiram realizar
exercícios físicos afirmaram que essa prática contribui
para ter uma vida saudável, além de reforçarem a
necessidade de não perder o foco nos exercícios.
Já 28% das menções ressaltaram a importância da
reeducação alimentar para ter um estilo de vida
saudável. Os internautas que dão preferência à
mudança nos hábitos alimentares avaliam que essa é
uma forma de emagrecer com saúde, principalmente
se estiver aliada à atividade física.
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tipos de dieta
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A busca por dietas representou 12% do total de menções, vindo das
pessoas que querem emagrecer com saúde. Alguns internautas também
relataram dificuldade para conseguir cumprir as dietas por muito tempo.
Entre as dietas mais citadas, a paleolítica, baseada em carboidratos
oriundos de frutas e vegetais e carne magra, e a Low carb, que consiste
na redução da ingestão de carboidratos por dia, foram as preferidas dos
internautas. Elas representaram, respectivamente, 45% e 37% do total de
menções. Outras dietas, a exemplo da Detox e a Low sodium, também
figuram na lista.
Termos de busca: “vida saudável”, “dieta”, “atividade física”
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Você quer entender mais do seu negócio?
Solicite a sua proposta de estudo no nosso site!
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É proibida a reprodução, execução ou representação total ou parcial deste
conteúdo ou de qualquer elemento que o componha, em qualquer suporte
ou mídia que exista ou venha a existir. Sendo assim, qualquer cópia ou
material similar, produzido por pessoas físicas ou jurídicas, é passível de
sanções penais descritas em leis.
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