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1. RESUMO  

 

Magazine do Comportamento foi o tema proposto aos alunos do 3º semestre do 

curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara. O 

trabalho foi interdisciplinar e teve como objetivo pesquisar sobre o consumidor de 

revistas da Região Metropolitana de Campinas, principalmente no que se refere a 

revistas com temas esportivos. Foram pesquisados seus hábitos, desejos, 

necessidades.  Através da observação do comportamento e de pesquisas 

bibliográficas foi possível traçar o perfil do target, e assim planejar a revista desde 

sua parte estética ao conteúdo 

.  
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2. INTRODUÇÃO 

O aqui apresentado trabalho é o resultado dos esforços para elaboração e 

produção uma revista voltada para o público esportivo. Para concluir esse processo, 

foram realizadas diversas pesquisas, com referências teóricas, análises e aplicações 

de teorias em relação ao perfil do publico, facilitando assim o direcionamento da 

equipe. 

As matérias escolhidas e desenvolvidas para compor a revista, foram 

elaboradas especificamente para o público alvo esportivo. As matérias buscam 

informar o público com assuntos variados sobre diversos esportes, desde radicais a 

individuais, a revista traz também informações voltadas para saúde de quem pratica 

esportes, atividades físicas, ou visa estética corporal, dentre outras matérias 

seguindo a mesma temática. 

O design foi desenvolvido para agradar os olhos do público, com um design 

mais padronizado e um pouco despojado, a revista conta com bastante imagem, que 

segundo pesquisas atrai maior atenção do leitor. 

 

3. OBJETIVOS 



 

Objetivo Geral 

Identificar os fatores que influenciam a decisão de compra dos consumidores 

esportistas. 

 

Objetivo Específico  

Identificar o perfil dos consumidores da revista com temática esportiva, 

identificar e analisar os fatores que influenciam a decisão de compra do consumidor.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Esse trabalho se deu através de pesquisa bibliográfica, com livros, revistas, 

sites e jornais. O grupo tomou ciência sobre o que já se tem publicado na área de 

revistas esportivas, muitas destas informações foram usadas na elaboração deste 

trabalho interdisciplinar. 

Foi pesquisado também o comportamento dos consumidores desse tipo de 

revista, através de observação, comparando com as teorias existentes sobre o 

assunto, assim, podemos entender o público alvo da revista, e criar matérias que os 

agradassem. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Estruturalismo 

 

A visão estruturalista, que tem em Lévi-Strauss um de seus fundadores, está 

e,baseada no pressuposto de que os fenômenos embora variáveis, tem uma 

invariante, ou essência, supratemporal, supraespacial, suprassocial, que é a base 

das variações.  

O estruturalismo possui muitas vertentes, senso o estruturalismo-funcional o 

mais crucial pra o estudo do comportamento do consumidor. Existem algumas 

funções básicas invariantes na sociedade, os desejos e as expectativas são 

praticamente os mesmos no mundo todo, só altera a forma de expressão em cada 

cultura. 



Na análise estruturalista, com matizes dialéticas. Afirma-se que por trás da 

variedade de consumo, da busca da moda, das viagens, do novo, do inusitado, do 

prazer do corpo, encontra-se a velha luta pela diferenciação que caracterizava as 

sociedades guerreiras medievais e as econômicas modernas. No sentido de 

consumo, estamos diante do desejo de distinção heroica, que é o pano de fundo por 

onde as mercadorias são desejadas e arrancadas ao seu universo simbólico 

especifico. 

 

5.2 Esporte 

 

O esporte é importante em nossas vidas tanto quanto o conhecimento. 

Praticando esportes expressamos sentimento, valores, crenças, nos faz sentir 

melhor em todos os sentidos, passamos a perceber o mundo de outra forma. 

A pratica de esportes individuais e coletivos colaboram com a criação de 

conceitos básicos de cidadania, aspectos afetivos, sociais, culturais e etc.. Nessa 

fase da infância e adolescência os esportes mais praticados é o vôlei, futebol, 

natação, musculação, basquete entre outros. 

A influencia do esporte é fundamental na infância e adolescência, pois auxilia 

na convivência com a sociedade. Na saúde o esporte ajuda no desenvolvimento , no 

tratamento de doenças crônicas. 

Os adultos tem como objetivo maior buscar o corpo “perfeito”, bem estar, 

qualidade de vida para, contribuindo com a melhor formação do corpo. Na vontade 

de alcançar o ponto mais de estima acaba exagerando nos esporte causando lesões 

mais serias.  

 

5.3 Comportamento do consumidor  

 

É algo que é pouco falado, pois o termo “consumidor” não é utilizado na área 

da Educação Física e no Esporte. O esporte pode ser praticado por um aluno, 

empresário ou torcedor mas seu comportamento é influenciado de maneiras 

diferentes. 

O processo desenvolvido quando desenvolvido quando indivíduos 
selecionam, adquirem, usam e desfrutam de produtos e serviços 

relacionados ao esporte para satisfazer suas necessidades e recebem 
benefícios” (Kahle and Close, 2011, p.3)  
 



Algo que define o comportamento do consumidor é o beneficio que ira receber 

ao adquirir com o esporte, seja ele comprando um produto, assistindo esporte ou 

lendo algo sobre o assunto, cada dia que passa as pessoas se interessam mais pelo 

assunto. 

 

5.3.1 Fator cultural 

A cultura é “herança social total da humanidade” (2005, p.55), definida por 

varias razões como, acumulo de valores, crenças, costumes, conceito entre outras 

que vão passando de uma geração para outra. 

Através da cultura conseguimos identificar o comportamento e desejos de 

uma pessoa. Dentro de cada cultura existem as subculturas, como nacionalidade, 

religião, grupos raciais e regiões geométricas. As classes sociais são divididas pela 

renda, escolaridade, ocupação, e essa que permanece na mesma classe social tem 

comportamentos semelhantes. 

 

5.3.2 Fator social 

Os grupos de referencia influenciam os sentimentos, pensamentos e o 

comportamento do consumidos. Os grupos que tem mais influencia são chamados 

de grupos primários e secundário.  No grupo primário família, amigos, colegas de 

trabalhos e até mesmo vizinhos interage frequentemente com indivíduo, no grupo 

secundário profissionais de classe, grupos religiosos, entre outros. 

Família: é a mais importante na organização de compra de produtos de 

consumo. A família pais e irmão que é orientação em relação à religião, política, 

valores pessoais e amor. 

Papeis e Status: uma pessoa pode participar de vários grupos diferentes e 

cada um influencia no papel e status. O papel podemos definir como cada atividade 

desenvolvida por cada individuo e cada papel carrega um status na sociedade. 

 

5.3.3 Fator pessoal 

Cada indivíduo satisfaz sua vontade conforme é influenciado, é natural que as 

necessidades mudem, então dessa forma utilizamos essas mudanças como boas 

influencia. 

 

5.3.4 Fatos psicológicos 



 Para que um consumidor tome a atitude de compra, é necessário que o 

mesmo identifique uma necessidade, entende a mesma, e conheça o objeto que irá 

satisfazê-lo. A marca, cor, tamanho, peso, formato, são algumas itens que chamam 

a atenção do individuo, para que ele tome a decisão de compra do objeto. 

 

5.3.5 Motivação 

 Se o individuo sentir que todas as suas necessidades estão sendo supridas, 

sendo elas a beleza, eficiência, peso, tamanho, valor, ele terá a motivação 

necessária para que adquira o produto. 

Vários motivos pode motivar um esportista, como o beneficio a saúde, bem 

estar,  status, conhecimento, dessas formas o individuo pode chegar a sua auto 

realização. 

 

5.3.6 Iceberg Humano 

 

Os motivos que levam o consumidor a ter um determinado comportamento 

variam desde as crenças, atitudes, preconceitos e valores até interesse,  
necessidades ou objetivos, A metáfora do iceberg ajuda a compreender que 
o consumidor é motivado por influências “submersas” justificam seu 

comportamento. Samara e Morsh (2005 p. 4) 

 

A ação que observamos no público alvo da revista Visão Esportes, é o ato da 

compra. 

Os motivos que levam a essa ação, são as necessidades de se manter 

informado e atualizado com noticias sobre o mundo esportivo.  

 Necessidades- compra da revista, 

 Crenças- os motivos pelo qual os fazem se interessar pela revista, 

 Motivação- a pratica do esporte, melhorando a qualidade de vida, 

 Hábitos- manter atualizado no mundo dos esportes.  

 

5.4 O leitor da Visão Esportes 

 

 Praticam esportes 

 Mantém alimentação saudável e balanceada 

 



Trabalha pra realização dos sonhos; Gosta de praticar esportes; Tem um 

estilo alternativo. 

 

É apaixonado por esportes, mas racional; é questionador; não segue, é 

seguido; é bem informado e cosmopolita; compartilha com amigos sua paixão; 

chega na frente; Autoconfiante. Busca Qualidade de Vida. 

Gosta de viajar; de praticar esportes; de se manter informado, e passar o seu 

conhecimento adiante; de colocar seus planos em pratica. 

 

5.5 Perfil Demográfico 

 

De 21 a 34 anos. Classe A e B. 

 

6. RESULTADOS  

 

Após análise de todas as informações pesquisadas e relatórios sobre as 

observações feitas sobre o público alvo da revista, foi decido criar uma revista 

direcionada ao público regional, mas que traz contextos gerais de esportes, voltados 

para Região Metropolitana de Campinas. 

 

6.1 Marca 

 

O nome escolhido para a revista foi “Visão esporte” por trazer uma visão geral 

do esporte.  

 



Figura 1 Logo revista 

 

 

6.1.1 Cores  

 

Verde 

Essa cor está situada entre o azul e o amarelo, remete tranquilidade, 

refrescância e humanidade, é a cor da esperança, da força e da longevidade. 

Envolvente e tonificante, É a cor da juventude do mundo. Esta cor é usada pela 

publicidade farmacêutica para promover a ideia do bem-estar e saúde. 

 

Amarelo: 

E apresenta a intensidade, a expansão, a rapidez e a inteligência. O amarelo 

está relacionada ao aspecto masculino.  Propicia vigor. 

 

 

6.1.2 Tipografia 

 

Escrito em caixa alta, impõe força, potência. O acabamento arredondado 

representa influencia, modernidade e dinamismo.  

 

 

6.2  Pilares Editoriais 

 

Esportes Radicais 



Traz noticiais e informações sobre esportes radicais, quais esportes estão em 

alta, dicas de turismo, onde praticar Esportes individuais. 

Dicas de esportes acessíveis e que podem ser praticados com apenas um 

adversário, buscando trazer um momento de lazer para o leitor, que pode colocar 

em pratica esses esportes com a família e os amigos. 

 

Saúde 

Soluções para esportistas, prevenção de doenças, cuidados com o corpo, e 

fatores psicológicos que podem comprometer o seu bem-estar. 

 

Entrevista 

A cada edição traz uma entrevista com alguns esportistas da Região. 

 

Tendências 

Esportes que estão em alta. O que está por vir no mundo esportista.  

 

Especial 

A cada edição uma coluna especial sobre algum evento esportivo universal, 

nacional ou regional. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o termino do trabalho, compreendemos a importância da análise e 

pesquisa. Percebemos o quão importante é direcionar a mensagem correta para  

determinado público. E que todo conteúdo de um produto, necessita de uma base  

teórica, análises e pesquisas para direcionar o trabalho, obtendo assim um resultado  

concreto e com fundamentos. 

Desenvolvemos anúncios publicitários para serem veiculados na revista,  

combinando com a temática da mesma, obtendo assim a atenção do leitor.  

Notamos que o planejamento, a pesquisa e análise são fundamentais para  

elaboração de grandes projetos, percebemos que é essencial tornar o planejamento 

e a pesquisa um hábito, obtendo assim melhores desempenhos e resultados.  



Compreender as necessidades do consumidor foi vital para o 

desenvolvimento do trabalho, mostrando que além de beleza, a revista precisa ter 

conteúdo. 
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