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RESUMO 

 

O planejamento de marketing reúne ações e estratégias que indicam como a 

empresa virá a alcançar seus objetivos permitindo uma melhor compreensão de 

informações referentes ao mercado, suas constantes mudanças e a coleta de dados 

sobre o perfil do consumidor, a situação em que a empresa se encontra e sobre 

outros influentes fatores para o desenvolvimento factual de um plano de marketing. 

O propósito deste projeto foi desenvolver um plano de marketing para a revista 

Playboy Brasil, marca historicamente reconhecida pela abordagem de temas inéditos 

e por tornar-se um símbolo de luxo e liberdade por todo o mundo. O planejamento 

teve início com o diagnóstico referente ao cenário brasileiro atual em que a empresa 

está inserida e desenvolvido uma pesquisa qualitativa para compreender melhor os 

fatores que afetam o desempenho da revista. Nesta etapa foi identificado que a 

Playboy é uma marca ímpar e com uma forte identidade, apesar deste indicador, não 

existe uma relação de equilíbrio com os consumidores. Identificou-se também que o 

mercado de conteúdo impresso está ameaçado e em declínio. Em seguida, foi 

realizado uma pesquisa quantitativa para aferir os dados obtidos na etapa 

qualitativa, identificando o perfil de consumo, hábitos e interesses do público. A partir 

dos resultados obtidos, foi apresentado o plano de marketing que abrange as 

estratégias e ações definidas para implementação e obtenção dos objetivos 

apresentados. 

 

Palavras-chave: Planejamento de Marketing. Revista. Playboy. Conteúdo Impresso. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Marketing planning brings together actions and strategies that indicate how the 

company will achieve its objectives, allowing a better understanding of market 

information, its constant changes and the collection of data about the profile of the 

consumer, the situation in which the company is and other influential factors for the 

factual development of a marketing plan. The purpose of this project was to develop 

a marketing plan for Playboy Brazil magazine, a brand historically recognized for the 

approach of unprecedented themes and for becoming a symbol of luxury and 

freedom throughout the world. The planning began with the diagnosis referring to the 

current Brazilian scenario in which the company is, following by a qualitative study to 

better understand the factors that affect the performance of the journal. At this stage 

it was identified that Playboy is an odd brand with a strong identity. Despite this 

indicator, there is no balance relationship with consumers. It was also identified that 

the market for printed content is threatened and declining. Then, a quantitative 

research was carried out to gauge the data obtained in the qualitative step, 

identifying the consumption profile, habits and interests of the public. Based on the 

results obtained, the marketing plan was presented, highlighting the strategies and 

actions defined for the implementation and achievement of the objectives presented.  

 

Keywords: Marketing Planning. Magazine. Playboy. Printed content. 
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

A marca Playboy atravessou gerações e com 64 anos de história está 

presente em vários países pelo mundo. A marca completou 42 anos no Brasil no 

mês de outubro deste ano (2017) com muitas novidades e dúvidas sobre seu futuro. 

A editora Abril responsável pela publicação da revista Playboy no Brasil encerrou o 

contrato de edição em 2015 possibilitando a compra destes direitos pela nova 

editora paranaense PBB Entertainment dar sequência a edição da revista. O 

encerramento deste contrato pela editora Abril mostra o quanto o setor editorial está 

mudando. Nos últimos anos a tiragem e os lucros diminuíram rapidamente, pois com 

a facilidade com que as informações são consumidas tornou se difícil competir com 

conteúdo sensual sendo veiculada na internet instantaneamente e sem qualquer 

custo a situação das revistas foi ficando cada vez mais difícil.  

O mercado editorial enfrenta desafios desde seu início, como o período de 

censura militar em 1970 que vetava conteúdos considerados contrários à moral e 

aos bons costumes, sendo um período onde o ambiente político era severo e 

inflexível, só após anos de edições controladas por leis, órgãos governamentais e 

grupos políticos, Roberto Civita presidente da editora Abril, fundou a Associação 

Nacional dos Editores de Revistas (ANER) com o intuito de valorizar a leitura e 

trazer mais liberdade para o setor de revistas impressas. Com mais autonomia o 

mercado editorial passou a se desenvolver mais a cada geração. Porém nos últimos 

anos com o intenso desenvolvimento da tecnologia o consumo de informação 

impressa caiu.  

Com a mudança do perfil de consumo e no ambiente tecnológico a velocidade 

com que as informações circulam ultrapassam as notícias e conteúdos impressos 

que passam a não ser mais tão atraentes para os consumidores. Originalmente o 

público da Playboy no Brasil sintetiza-se em 78% de homens com interesses 

diversos que concentram se em temas como música, esporte, humor e 

automobilismo. Das revistas direcionadas ao hedonismo a Playboy destacou-se em 

todo o mundo por desafiar padrões, quebrar tabus e representar um estilo de vida. 

Para apontar quais os principais fatores responsáveis pelo desempenho do 

setor editorial e em específico da revista Playboy no Brasil foi realizado a análise da 

situação atual para descrever o mercado em que a revista está inserida e identificar 
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a sua capacidade de servir os segmentos alvo e a sobressair-se em relação a 

concorrência. A Playboy Brasil encontra-se em uma nova época onde a tiragem de 

suas revistas e seu faturamento está caindo e identificar os fatores que levaram a 

este impacto em suas vendas é fundamental para o sucesso e permanência da 

revista no segmento.  

O objetivo do presente trabalho é avaliar a imagem da marca Playboy no 

Brasil e explorar o comportamento do consumidor-alvo da revista bem como mapear 

o mercado concorrente e tendências do setor. Com base nessas informações o 

trabalho oferece propostas de posicionamento e ações de marketing e comunicação 

para a marca capitalizar seu potencial e se adequar aos novos hábitos e valores do 

mercado brasileiro. 

 

2 DIAGNÓSTICO 
 

É necessário um diagnóstico da empresa a fim de coletar dados ambientais, 

para identificação de oportunidades de mercado. Segundo Kotler e Keller (2012, p. 

69): 

Possuir informações abrangentes e atualizadas sobre as tendências macro 

ambientais e os efeitos microambientes específicos ao seu negócio. Os 

profissionais de marketing holístico reconhecem que o ambiente de 

marketing apresenta constantemente novas oportunidades e ameaças e 

entendem a importância de continuamente monitorar, analisar e se adaptar 

a esse ambiente.  

 
Ainda seguindo conceitos de Kotler e Keller (2012, p.69) ‘’todos os setores 

foram afetados por transformações radicais nos ambientes tecnológico, demográfico, 

sociocultural, natural, político e econômico’’. Desta forma será realizado um 

diagnóstico para melhor compreensão de sua situação atual da revista Playboy 

Brasil. 

 

2.1 HISTÓRIA DA MARCA 
 

Inspirado no documentário ‘’A Playboy mudou o mundo’’ produzido pelo canal 

History Channel, abrangeu se a história da marca com fatos e curiosidades de cada 
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década para uma análise mais detalhada dos desafios impostos pela moral e 

costumes referentes a temas interditos como sexo, nudez, direitos das mulheres, 

liberdade e direitos civis, que a Playboy teve a audácia de desafiar e valorizar em 

suas edições. 

Hugh Hefner, defensor da liberdade sexual, pioneiro nos direitos civis e 

recém-dispensado do exército em 1946, decidiu criar uma revista que retratasse o 

interesse dos homens de sua época, Não obstante vislumbrou um mercado carente 

de atenção, que tratava de muitos tópicos, menos sobre as mulheres. Inspirado 

pelas belas pin ups o criador da revista adquiriu os direitos de imagem das fotos de 

um calendário estrelado pela atriz Marilyn Monroe e pouco tempo depois escolheu 

sua logomarca, materializada na imagem de um coelho, que segundo o criador é o 

playboy do mundo animal, combinando elegância e sofisticação 

Após o lançamento da revista em 1953 e com o sucesso no país, já nos 

próximos anos a marca abriu cassinos, iniciou programas de televisão e clubes, 

onde nasceu a personagem da coelhinha diretamente ligada ao símbolo da marca 

em 1960, no primeiro Playboy Club fundado em Chicago. A filosofia adotada pela 

marca abraçou um estilo de vida específico que derrubou barreiras, trouxe o direito 

ao discurso livre e impacto sobre a vida cotidiana, nos valores sociais e culturais da 

época. Neste período dos anos 60 a revista chegou a um milhão de leitores por mês 

e os cassinos e clubes passaram a ser a cada dia mais movimentados. 

No início da década de 60, a Playboy promoveu contribuições icônicas à 

cultura popular da época, apoiando segmentos da moda (minissaia e transparências) 

no mercado, com publicações de matérias e fotos na revista seguindo as novas 

tendências. De igual modo, em 1967, com a popularização da pílula 

anticoncepcional, novamente a revista considerada ‘’do Homem’’ mostrou apoio às 

mudanças e inovações,(documentário ‘’A Playboy mudou o mundo’’ produzido pelo 

canal History Channel). 

,No final dos anos 60 a revolução sexual a qual conferia mais liberdade para a 

mulher, a nudez e uma visão mais liberada da sexualidade, temas que eram 

cobertos pelo conservadorismo que seguiu sendo contestado nos anos setenta pelos 

jovens que começaram a posicionar se contra o tradicional casamento, religião e 

consumismo.  Temas que na década de 60 estavam fora dos padrões sociais, nos 
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anos 70 eram ‘’permitidos’’. O tradicional refugia aos ideais da população mais 

jovem, que almejava mais liberdade, configurando, assim, um público ideal para a 

marca Playboy, a qual iniciou uma nova era de consumo sofisticado. Ainda na era da 

discoteca, dos patins e dos clubes de swing, o movimento feminista ganhou força, 

trazendo novas e poderosas oportunidades para as mulheres em uma sociedade 

dominada por homens, com a crítica feminista à família, trabalho e universidade uma 

batalha pela igualdade de gêneros foi iniciada, e de novo a Playboy acompanhava 

um cenário de mudanças. O movimento se opôs à revista e a tudo que ela 

representava, entendendo como uma antítese a missão feminista, haviam várias 

ramificações do feminismo, chamadas de escolas do feminismo e na época nem 

todas concordavam que a Playboy explorava e tratava a mulher como objeto, 

algumas escolas apoiavam a marca. Hefner mostrou interesse nos movimentos 

sociais através de ensaios sobre a emancipação das mulheres, entre outros temas 

abordados pela revista Playboy e conquistou uma parcela do público feminino. 

No auge da revolução sexual e de seu império proprietário da marca adquiriu 

um imóvel em Los Angeles, medindo aproximadamente dois hectares, intitulada 

Mansão Playboy, considerada local livre e não “careta”, frequentada por muitas 

celebridades. Assim, o cotidiano do criador da marca passou a integrar o conteúdo 

da revista, a partir de experiências que refletiam a cultura ‘’liberal’’ dos anos setenta 

e a mudança substancial da moral.  

A marca Playboy acompanhava as mudanças e estava prestes a se tornar um 

império multimídia, posto que além da produção editorial impressa, cassinos e 

clubes, começou a produzir filmes de mercado. O tamanho sucesso da marca à 

época ameaçou concorrentes, como as revistas Penthouse e Hustler, as quais com 

o decurso do tempo, seguiram um modelo editorial diferenciado. A título informativo, 

a Playboy se posicionou em um gênero Soft Core, pornográfico que explorava 

nudezes menos explícitas, enquanto as demais seguiram um gênero pornográfico 

mais ousado, beirando à obscenidade. Ressalte-se que, a revista Hustler era 

considerada uma revista Hardcore, em razão de sua busca por controvérsias, 

(documentário ‘’A Playboy mudou o mundo’’ produzido pelo canal History Channel). 
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2.1.1 Mudanças e desafios 

 

Por mais que a marca tivesse um posicionamento distinto de seus 

concorrentes em 1980 a Playboy publicou sua primeira capa contendo nu com 

tiragem expressivamente acima da média de mercado, confundindo a publicação em 

termos de significado de marca. Após esse evento, a revista assumiu uma posição 

mais adequada aos ideais originais, de modo mais digno e bom gosto, segundo 

depoimento de Hugh Hefner no documentário “A sua vida” a Playboy nunca foi uma 

revista pornográfica, se ‘’ a Playboy é pornográfica, tudo de sexual é pornográfico, a 

verdadeira obscenidade nesse planeta não tem muito a ver com sexo, a verdadeira 

obscenidade tem a ver com intolerância, com ódio, guerra e pessoas matando umas 

às outras’’  

Em razão da crise experimentada na economia norte americana, no início da 

década de 80, a revista priorizou matérias financeiras em suas edições, em 

detrimento dos assuntos relacionados à diversão e entretenimento. A fim de 

demonstrar o prejuízo expressivo, as licenças de novos cassinos construídos e de 

um novo hotel, que custou cerca de 150 milhões de dólares, foram negadas e, em 

um único ano, a marca que auferia lucros de 31 milhões de dólares suportou um 

prejuízo superior a 51 milhões de dólares. 

Após este delicado período no cenário financeiro dos anos 80, a filha do 

criador da revista Playboy, Christie Ann Hefner, assumiu a direção dos negócios com 

o foco em estratégias e gerenciamento, de modo diverso de seu pai que amava o 

editorial criativo da revista. Com um olhar além de sua época, ela renovou a revista 

Playboy que voltou a prosperar, superando seus concorrentes. A nova direção se 

convenceu que o futuro da empresa não se restringia ao editorial, vislumbrando a 

criação de conteúdo em plataformas de mídia que recordou as heranças da Playboy 

no estilo de vida, expandindo a marca para vinte e quatro países e passando a 

operar globalmente trazendo novamente crescimento a empresa. 

Por mais próspera que a revista estivesse, a onda da chamada revolução 

Reagan (Presidência de Ronald Reagan) chegou ao mundo da Playboy, que mais 

uma vez enfrentou mudanças, desta vez uma mudança política no comportamento 

do país que resgatou os valores dos anos cinquenta do conservadorismo cultural, 
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político e social  que pregava a restauração do orgulho e da moral norte-americana, 

combinada a onda global de Aids que o mundo enfrentava resultou em uma ameaça 

a tudo que Hefner tinha lutado para desmistificar. A aids se espalhou com rapidez e 

tirou mais de 25 milhões de vidas, por mais sério que a doença seja, com a falta de 

informação nos primeiros anos foi usada politicamente para a volta dos valores mais 

conservadores. 

 

2.1.1.1 Redescoberta 
 

 No final dos anos 90, após longo período de influência política conservadora, 

as mulheres estavam livres da submissão, soberania e intolerâncias e, novamente, a 

revista Playboy prosperava reinventada com a arte da mídia em massa, pautada na 

ideologia da liberação sexual das novas gerações 

Em 2003, a revista Playboy comemorou cinquenta anos, televisionando sua 

festa por duas horas, demonstrando que sua marca celebrava a mulher, que 

influenciou o comportamento de várias gerações, no despertar de sua sexualidade, 

de forma que ambos os gêneros poderiam comemorar igualmente o hedonismo. 

Com consumidores sedentos por novidades e um trio de jovens loiras como 

namoradas, estreou o reality show ‘’The girls next door’’, o programa mostrava como 

era a vida na mansão, o retorno da força da marca abriu portas para outros reality 

shows. 

Em 2008 Hugh Hefner anunciou seu afastamento da empresa, sendo 

necessária a contratação de um novo presidente, novo editor e parcerias globais que 

ajudariam a marca a voltar às suas raízes de empresa privada e a adotar um novo 

lema ‘’diversifique ou morra’’.  

Hefner chega aos seus oitenta anos, visto como desbravador em vários temas 

polêmicos, como o comportamento sexual, as liberdades individuais, contribuições à 

preservação de filmes, questões de saúde mental e direitos humanos. O sonho de 

liberdade no estilo de vida da década de cinquenta virou realidade no ano de 2010 

com a facilidade na comunicação e nos valores modernos considerados menos 

conservadores. Com uma operação global a revista Playboy firmou se como um 

símbolo de luxo e liberdade em uma sociedade de consumo dedicada a riqueza 
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material, a felicidade, liberdade e tolerância a diferentes estilos de vida. Cada 

questão levantada pela Playboy durante seu império midiático quebrou tabus em 

uma sociedade resistente, assustada e hostil que evoluiu junto com a revista, 

vencendo barreiras e reformulando o cenário social e sexual de forma saudável e 

revolucionária, (documentário ‘’A Playboy mudou o mundo’’ produzido pelo canal 

History Channel). 

Em seus 91 anos conhecido como um bon vivant e sendo a própria 

personificação da Playboy, Hugh Hefner faleceu na data de 27 de setembro de 2017 

em sua mansão. A confirmação de seu falecimento foi realizada pela conta oficial da 

marca em uma de suas redes sociais, o twitter, junto a mensagem de confirmação 

seguia uma ilustre frase de Hugh M. Hefner “a vida é muito curta para viver o sonho 

de outra pessoa’’. 

 

2.1.1.2 A playboy no brasil 
 

Retomando aos anos 70 e 80 com a expansão da marca Playboy para 24 

países e passando a operar globalmente a marca chega ao Brasil, o país passava 

por um período de censura militar, época em que o segmento editorial era cercado 

pela lei n° 1.077, de 1970, que vetava conteúdos considerados contrários à moral e 

aos bons costumes. Após autorização da Playboy americana a editora Abril 

responsável pela versão brasileira em 1975 tendo em vista a censura da imprensa e 

a proibição da publicação do nome Playboy, resolveu iniciar a edição alterando o 

nome para ‘’A Revista do Homem’’, sendo que a primeira edição, veiculada em 

agosto de 1975, com a fotografia de um casal na capa, evidenciava fotos das mais 

belas mulheres da época, porém de modo discreto, contendo um forte conteúdo 

editorial e entrevistas exclusivas com grandes personalidades como Fidel Castro.  

Em 1978 a utilização do nome Playboy foi liberado e a revista reestreia no 

mercado em julho com a atriz americana Debra Jo Fondren na capa, reforçando sua 

origem internacional e confirmando que o leitor brasileiro também desejava aquele 

audaz conteúdo, tornando se a uma das revistas de maior circulação no mercado 

brasileiro na próxima década, de oitenta, com uma média de quatrocentos mil 

exemplares vendidos ao mês. 
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Em 1990 a revista continuou fazendo sucesso e quebrando tabus, no mês de 

maio e também em julho de 1984 trouxe como ensaio secundário a modelo e atriz 

Roberta Close com poses discretas, após a cirurgia de redesignação sexual da 

modelo em 1989, Roberta posou para a Playboy pela segunda vez e foi a primeira 

mulher transexual a posar nua para uma edição da revista, dando início a uma nova 

década repleta de possibilidades e liberdade, abrindo portas para outras modelos e 

celebridades transexuais que viriam a participar de ensaios nos próximos anos.  

 Nos anos 90 as edições no Brasil continuavam repletas de notáveis 

entrevistas, que tinham igual importância e impacto que as musas escolhidas para a 

capa, personalidades como Chico Buarque, Jorge Amado, Caetano, Gilberto Freire, 

Fernando Henrique Cardoso, Lula, Pelé, Hélio Bicudo foram alguns dos destaques 

das grandes entrevistas da Playboy. Em 1999 a revista obteve dois de seus maiores 

recordes em vendas com as edições de Joana Prado, a “Feiticeira”, e Suzana Alves, 

a “Tiazinha”, com a estimativa de 1.247.000 e 1.223.000 de exemplares vendidos 

seguidos de uma capa que marcou o ano de 1999 com Sheila Mello e Scheila 

Carvalho juntas na capa com 838 mil unidades em média tornando se a 5° maior 

venda da história da Playboy com um público mais jovem de 20 a 29 anos que 

representavam 41% dos leitores, fazendo com que a revista percebesse mais uma 

vez a mudança nos interesses de seus leitores. 

 

2.1.2 A playboy hoje 

 

Chegando o ano de 2000 Joana Prado, a Feiticeira ilustrou a capa da Playboy 

Brasil novamente, trazendo uma tiragem de 850.000 exemplares, seguida da cantora 

Kelly Key em 2002 que ultrapassou os números de vendas da “Feiticeira” com 

850.000 exemplares vendidos. De 2006 a 2013 a revista passou a ter um calendário 

de edições temáticas com temas de Humor, Gastronomia, Música e outros temas 

que trouxeram 39 indicações ao Prêmio Abril de Jornalismo na época. Assim seguiu 

a revista com capas estreladas por grandes celebridades, em 2014 as edições das 

BBB’S Amanda Gontijo e de Vanessa Mesquita venderam 99.343 e 97.026 

exemplares respectivamente, a média de saídas era de 300 mil no início do novo 
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século e com o decorrer dos anos não passou da média de 150 mil exemplares 

vendidos ao mês. 

Em seu aniversário de 40 anos a Playboy deixou de ser publicada pela editora 

Abril. Lançada em 1975 teve seu encerramento anunciado em novembro de 2015. 

Os leitores e fãs não ficaram muito tempo sem a revista, a nova editora paranaense 

PBB Entertainment (Playboy Brazil Entertainment) anunciou que daria continuidade 

às edições no Brasil a partir de abril de 2016, a nova editora trouxe a proposta de um 

novo projeto gráfico e editorial com um conceito resgatado das origens americanas 

da marca, com a novidade de que não haveria mais cache para as modelos e a 

revista passaria a ser trimestral.  

Atualmente, a Playboy não paga mais cache as modelos e traz o conceito de 

que o corpo da mulher não tem preço, que seu corpo não é objeto de nudez. A nova 

editora vem publicando trimestralmente personalidades que representam a 

pluralidade das mulheres, as edições publicadas em 2017 por mais diversificadas 

que tenham se mostrado, ainda não reconquistaram o mercado e a queda nas 

tiragens ainda é uma preocupação para marca. 

 

2.2 O MERCADO DE REVISTAS 
 

Sendo um segmento bem consolidado no cenário brasileiro, o mercado de 

revistas impressas e jornais pode ser considerado como preenchido por grandes 

players, onde nomes como Editora Abril, O Globo, Folha de São Paulo e outros são 

consideradas referências para os consumidores quando o assunto é informação, 

reduzindo assim a ameaça de novos entrantes no mercado. 

O mercado brasileiro de revistas impressas, apesar de possuir ainda grande 

representatividade no cenário econômico com uma média diária de 891 mil 

exemplares contabilizados pelas 11 principais empresas de jornais impressos, 

segundo pesquisa realizada pelo site Poder360, vem caindo gradativamente ao 

longo dos anos. De acordo com a mesma pesquisa entre 2015 e 2016 a circulação 

impressa caiu 15,13% recuando de 1.072.219 para 909.899 exemplares. De acordo 

com a pesquisa sobre o consumo de mídia dos Brasileiros, realizada pela Secom ao 

Ibope com a participação de 18.312 brasileiros em 848 municípios, apenas 7% dos 
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entrevistados afirmam ler publicações de revistas impressas pelo menos uma vez 

por semana ou mais.  

Enquanto isso o meio digital vem ganhando espaço conquistando novos 

assinantes; no mesmo período entre 2015 e 2016 88.394 novos assinantes digitais 

foram conquistados, registrando um crescimento de 16,6% em sua participação de 

mercado e já começam a surgir movimentos de grandes marcas para garantir sua 

presença neste espaço, inclusive dos tradicionais grandes players como a Veja por 

exemplo que já conta com 345 mil assinantes on-line e a Época com 94 mil 

assinantes on-line.  

A pressão do mundo digital tem colocado o mercado de revistas impressas 

em cheque principalmente em face ao grande poder de veiculação e acessibilidade 

promovidos pela internet. De certa forma que os concorrentes nesse formato já nem 

são tantos e por determinado período a própria Playboy encerrou suas atividades no 

Brasil, no entanto voltando pouco tempo depois. De todo modo, vem sofrendo com 

tiragens cada vez menores e sem muitas perspectivas de crescimento a frente.  

 

Kotler nos lembra de algo extremamente importante em razão das 

constantes inovações e da alta competitividade verificada atualmente: “As 

empresas precisam evitar a miopia em relação à concorrência. Há mais 

probabilidade de uma empresa ser enterrada por seus concorrentes latentes 

do que pelos já existentes. (KOTLER e ARMSTRONG, 2007, p. 466) 

 

Em manchete publicada na Folha de São Paulo, em 28/09/2017, inclusive dia 

do falecimento do criador da marca Hugh Hefner, o título evidencia este cenário 

decadente: “Sem Celebridades na capa edição brasileira naufragou”.   

Os registros das circulações das edições deixavam claro que, quanto mais em 

evidência estivesse a celebridade de capa mais exemplares eram vendidos. A 

medida que as vendas diminuíram as modelos convidadas foram sendo menos 

populares, dificultando ainda mais as vendas. Ademais, com conteúdo sensual 

sendo veiculado na internet instantaneamente e sem qualquer custo a situação das 

revistas foi ficando cada vez mais difícil.  

Enquanto em 2000 a edição da edição com Suzana Alvez (Tiazinha) na capa 

atingiu 828 mil unidades, em 2015 já não atingia nem 10% disso (hoje são cerca de 
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30 mil exemplares vendidos aproximadamente segundo a própria marca). Outro fato 

interessante é que, quando a Playboy americana anunciou que não teria mais fotos 

nuas, num primeiro momento, as vendas aumentaram em 28%, no entanto o número 

de assinantes, que são os heavy users, caiu 23%. 

 

Nenhuma empresa pode vencer se seus produtos e ofertas lembram 

qualquer outro produto ou oferta. As empresas devem buscar 

posicionamento e diferenciação relevantes. Dentro do processo de 

gerenciamento estratégico da marca, toda empresa e produto devem 

representar uma grande ideia diferenciada na mente do mercado-alvo. 

(KOTLER e KELLER, 2012, p. 305) 

 

Aparentemente a era das revistas impressas chegou ao fim; a própria Playboy 

americana já encerrou as revistas impressas e está focando em seu portal digital, da 

mesma forma como sua principal concorrente, a Penthouse. Em 2016 no NewFronts, 

Nova York, a Playboy afirmou estar apostando na criação de conteúdo próprio para 

fidelizar o público mais jovem, e que, em dois anos já foram capazes de reduzir a 

idade média dos usuários de 47 para 31 anos e aumentar 400 vezes o número de 

acessos ao site.  

 

2.3 MACROAMBIENTE 
 

O macroambiente reúne características que englobam fatores externos e fora 

do controle absoluto da empresa, estes fatores são formados por vários ambientes 

como o ambiente demográfico que aborda os desdobramentos demográficos e taxas 

de crescimento populacional, o ambiente econômico que reflete as tendências e o 

poder de compra da população assim como o ambiente sociocultural e tecnológico 

que mostram o desenvolvimento e crescimento das culturas e as mudanças da 

tecnologia. Segundo Kotler e Keller (2012, p. 76) ‘’as empresas bem-sucedidas 

reconhecem as necessidades e as tendências e tomam medidas para lucrar com 

elas’’, para melhor compreender estas necessidades foi elaborado uma análise do 

macroambiente que a revista Playboy brasil está inserida. 
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2.3.1 Ambiente político 

 

 Na análise do cenário político, verificou se que é de extrema importância que 

com uma política voltada para a valorização do mercado nacional impresso, o 

mercado deste segmento, tenha mais reconhecimento e valorização não só por 

parte dos clientes, mas como também do mercado internacional. Graças a isenção 

consignada no art. 150, VI, d, da Constituição Federal, a importação de livros, 

jornais, está isenta à tributação por via de imposto sobre a importação, de ICMS e de 

IPI. Garantindo assim um maior acesso à cultura e informações por parte dos 

usuários, principalmente pelas classes mais baixas, que não tem condições 

financeiras de investir em informação. 

Segundo Kotler (2011, p.70) “As decisões de marketing são fortemente 

afetadas pelos acontecimentos no ambiente político”. Então é necessário a 

realização do estudo de todos os fatores que possam influenciar no ambiente 

político, para poder ter uma visão mais ampla de seu cenário geral, como destaca 

Kotler (2011, p.70) “O ambiente político consiste em leis, órgãos governamentais e 

grupos de pressão que influenciam ou limitam várias organizações e indivíduos de 

determinada sociedade”. 

Outro ganho político por parte dos livros, jornais e revistas é a vedação de 

qualquer restrição à manifestação do pensamento, à expressão e à informação à 

plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social como destacado na CF, art. 220, caput e § 1º, garantindo assim também a 

liberdade de expressão e protegendo os canais de comunicação de quaisquer 

restrições de divulgação a informação e cultura para as pessoas. Em 1986 foi criada 

Associação Nacional dos Editores de Revistas, pelo até então presidente da Editora 

Abril Roberto Civita, mas conhecida como a ANER, como destaca o site da 

instituição. A associação foi criada e administrada pelos mais altos nomes do mundo 

editorial, com o objetivo de defender a liberdade de escrever e publicar revistas 

impressas, contribuir para a difusão do hábito da leitura e a valorização do mercado 

nacional, como esclarece o site da associação, além de discutir e fomentar a criação 

de políticas públicas sobre o tema. 
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2.3.2 Ambiente econômico 

  

A partir disso, dá-se importância para realização de um estudo no cenário 

financeiro brasileiro atual, para entender os fatores que podem influenciar a 

empresa, como destaca Kotler (2011, p.66) “O ambiente econômico consiste em 

fatores que afetam o poder de compra e o padrão de gastos das pessoas”. E mais: 

 

O poder de compra em uma economia depende da renda, dos preços, da 

poupança, do endividamento e da disponibilidade de crédito. Como a 

recente crise econômica demonstrou, as tendências que afetam o poder de 

compra podem ter um forte impacto nos negócios, especialmente no caso 

de produtos dirigidos a consumidores de alto poder aquisitivo e aos 

consumidores sensíveis a preço. (KOTLER E KELLER, 2012, p.80) 

 

 Dados recentes apontam que o faturamento pelas editoras de livro digital 

corresponde a apenas 1,09% do total, segundo Censo do Livro Digital realizado pela 

primeira vez e divulgado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e SNEL. O estudo foi 

elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e não leva em 

conta vendas ao governo; ademais, foram pesquisadas 794 editoras e apenas 294 

produzem e comercializam livros digitais, ou seja, apenas 1 em cada 3 editoras, 

representando a baixa participação no meio digital. 

 No entanto, as editoras têm investido nesse mercado e no último ano houve 

crescimento de 20% aproximadamente, de acordo com o presidente da SNEL 

Marcos da Veiga Pereira. Em países com índices de leituras maiores, no Reino 

Unido por exemplo, em vendas digitais a representatividade do faturamento das 

editoras chega a 25%.  

Quanto a revolução digital, é notório que está havendo uma grande mudança 

no mundo contemporâneo, o que inclui obviamente o mercado editorial. De 2012 

para 2015 o tempo em que os brasileiros passam conectados à internet nos 

smartphones simplesmente triplicou, passando de 1 hora e 18 minutos para 3 horas 

e 40; com isso o Brasil já ocupa a 3ª posição no ranking mundial atrás apenas da 

Tailândia e da Arábia Saudita, segundo pesquisa da GlobalWebIndex, levando em 

consideração usuários entre 16 e 64 anos. Ainda, segundo o IBGE, no Brasil 80% 

das residências tem um smartphone com acesso à internet. Curiosamente, o tempo 
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on-line nos países em desenvolvimento é maior que nos países desenvolvidos; no 

Japão o tempo diminui considerando o mesmo período.  

Na prática, o que tem se verificado no setor editorial brasileiro é um 

encolhimento e queda. Não obstante, através da Pesquisa Produção e Venda do 

Setor Editorial Brasileiro, houve um decréscimo real de 5,2% em 2016 comparando-

se com 2015, apesar do aumento dos preços, contudo não chegou a ser pior que o 

próprio 2015 com decréscimo de 12,6%, o pior desempenho desde 2002. Em 2014 o 

número foi de 5,1%, o que no acumulado já somam 22%, descontada a inflação do 

período - dados FIPE para a SNEL E CBL apresentados em maio de 2017.  

O mercado editorial brasileiro é estimado em R$ 5,2 bilhões 

aproximadamente. Segundo Pereira, o desemprego foi a principal razão da crise 

iniciada em 2015 vivenciada pelas editoras de livros técnicos, científicos e 

profissionais. Enquanto o segmento de obras gerais sofre com a concorrência, apps, 

mídias sociais, Netflix, etc. Os principais canais de comercialização são as livrarias 

com 60%, distribuidores com 20,3% e 2,25% ficam com as livrarias exclusivamente 

digitais, seguidas pelos demais de menor representatividade.  

Migrando um pouco para o universo dos veículos jornalísticos mais 

tradicionais do Brasil: em 2016 os jornais e revistas angariaram 88 mil novos 

assinantes, contrapondo a queda de 162 mil exemplares de tiragem média diária 

para as versões impressas. Também segundo o “Poder 360” (página de jornalismo, 

em matéria publicada sobre o assunto) foram analisados 11 grandes jornais diários 

que no início de 2017 (janeiro e fevereiro) somavam 891 mil exemplares impressos 

(média diária) e 588 mil assinantes, contra 1,3 milhão e 532 mil, respectivamente, 

dois anos antes. Em maio deste ano a Gazeta do Povo (principal jornal do Paraná) 

encerrou a edição impressa, concentrando-se apenas na plataforma digital e na 

edição de fim de semana, conforme nota da própria Gazeta no seu site oficial, em 

30/05/2017, adotando a estratégia mobile first. Segundo a marca, o acesso a sites 

de notícias aumentou 75% nos últimos 5 anos, uma das justificativas para a adoção 

da estratégia, tendo alcançado 9,1 milhões de visitantes em abril, maior marca do 

ano e segunda maior da história.  

Ainda entre 2013 e 2014, segundo a ANER (Associação Nacional de Editores 

de Revistas) o Brasil teria aproximadamente 92 milhões de leitores de revistas, dos 
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quais 55% são mulheres e a maioria das pessoas pertencem às classes B e C. 

Apesar de este segmento editorial ter suas particularidades, também está sendo 

afetado pela tecnologia: em 2013 em pesquisa realizada pelo Instituto Verificador de 

Circulação verificou-se que a circulação de revistas impressas caiu 3,1%  enquanto 

a digital subiu 5,8%, comparando-se ao ano anterior. No primeiro semestre de 2016 

as 5 maiores revistas brasileiras semanais tiveram quedas de 6,7%, 7,29%, 20%, 

30% e 31%, respectivamente Veja, Época, Caras, Contigo e Ana Maria, segundo 

dados do IVC em comparação ao mesmo período do ano anterior.  

Ademais, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o 

ano de 2016 é o pior da história para o segmento de jornais, revistas, livros e 

papelarias tendo recuado 16,1% nas vendas, e defende que isso deve-se 

principalmente a substituição dos produtos impressos pelos de meio eletrônico.  

De acordo com o Global E-Book Report, no Brasil, o comércio de livros 

digitais já movimenta mais de 35 milhões de reais, apoiado pelo investimento em 

publicidade digital que mantém a tendência de alta; o mercado de propaganda na 

internet já movimentou aproximados R$ 10 bilhões em 2016 segundo o Interactive 

Advertising Bureau (IAB), afinal ainda em 2014 já se esperava algo superior a R$ 7,4 

bilhões.  

 

2.3.3 Ambiente sociocultural 

 

 A cultura é um complexo que reúne conhecimento e representa as 

características das gerações passadas e da geração atual em um mecanismo 

adaptativo ao meio e hábitos que estão sempre em desenvolvimento. Com a 

evolução norteando a cultura e a sociedade, as mudanças iniciam se em 

detalhes como na língua portuguesa e em sua gramática, como exemplo, 

temos a palavra revista vinda do Inglês review. A palavra revista começou a 

ser usada em 1702 por Daniel Dafoe, autor do clássico Robinson Crusoé, 

segundo a Associação Nacional de Editores de Revista, Daniel publicava 

boletins periódicos com o título de Review.  

  

O ambiente cultural é composto de instituições e outras 

forças que afetam os valores, as percepções, as preferências e os 
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comportamentos básicos da sociedade. As pessoas crescem em 

determinada sociedade, que molda suas crenças e seus valores 

básicos. A partir de nosso ambiente sociocultural, as pessoas 

absorvem uma visão de mundo que define seu relacionamento com 

os outros. As características culturais a seguir podem afetam as 

decisões de marketing. (KOTLER, 2011, p.73)  

  

Com uma análise sintática e morfológica as palavras ‘’re’’ e ‘’vista’’ 

trazem o sentido de rever, revisar, ver novamente, rever um assunto ou 

notícias que se tornou um meio de comunicação de massa, com o avanço 

técnico e tecnológico das artes gráficas, redução dos custos, isenções de 

impostos e a comercialização de publicidade, a revista veio a ser um produto 

viável e uma fonte de disseminação do entretenimento e conhecimento.  

  Com a facilidade do acesso da tecnologia as transformações 

econômicas e a realização de trabalhos fora da região em que as pessoas 

residem tiveram impactos positivos em diversos pontos, com uma nova visão 

de mundo e novas formas de inserção no meio social a população passou a 

crescer e se espalhar demograficamente, a internet alcançou lugares 

longínquos, facilitando a comunicação em todo o mundo e fortalecendo a 

globalização que começa a ganhar cada vez mais força e a integrar culturas e 

costumes, políticas, economia e  sociedades, resultando na mundialização do 

espaço geográfico e reforçando as relações socioeconômicas, vindas do 

processo de modernização de uma sociedade multicultural e 

interdependente.  

No século XXI a velocidade em que a tecnologia cresceu afetou 

comportamentos e a forma como o mundo se comunica, o volume de 

informações aumentou, e a necessidade por informação rápida é cada vez 

maior. Com a internet a intensidade que a sociedade consome informações, 

serviços e produtos vêm crescendo cada vez mais.  

As diferentes maneiras de pensar, agir e ver o mundo estão 

acelerando o processo de globalização que mostra claramente as milhares de 

culturas e a integração que há no mundo.   
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E essas mudanças no comportamento do consumidor estão ligadas a 

nova forma das pessoas se comunicarem e de também procurarem 

conteúdos, onde hoje graças as mídias sociais, o hiper compartilhamento de 

conteúdo e a influência das mídias sociais no processo de compra, estão 

completamente ligadas a nova forma da pessoa se manter informada, que de 

acordo com o artigo disponibilizado pela agencia WCM3, que afirma que a 

geração de conteúdo e compartilhamento de informações é a maior tendência 

da internet atualmente, e que essas informações podem ser desde 

reclamações, sugestões e até oportunidades que vão oferecer as marcas 

uma base de dados para elaboração de estratégias de comunicação, e as 

empresas precisam estar atentas para aproveitar o conteúdo gerado 

espontaneamente pelo cliente. 

Além de gerar conteúdo, a influência das mídias sócias também está 

ligada ao processo de decisão de compra do consumidor, onde de acordo 

com pesquisa realizada pela Sophia Mind, 63% dos brasileiros só compram 

depois de consultar as redes sociais, e também de acordo com pesquisa 

realizada pela Score, o Brasil já é o quinto país que mais acessa as redes 

sociais.  

Nota-se então a forte influência que as redes sociais possuem sobre o 

usuário atualmente, e a tarefa que as empresas possuem de estarem 

presentes nesse ambiente, afim de além de gerar um canal de 

relacionamento com o cliente e aproveitarem a divulgação gerada pelo 

compartilhamento espontâneo da pessoa, divulgarem a marca e alcançar o 

usuário que ainda não é cliente. 

 

2.3.4 Ambiente tecnológico  

 

A crescente onda tecnológica, que afeta completamente a forma de 

comunicação interpessoal, alcançou o mundo de entretenimento e jornalismo, sendo 

que, atualmente, a maioria dos jornais e revistas possuem sites e jornais inteiros 

diários dedicados aos internautas. Além, é claro, da própria publicidade, na qual 

muitas páginas digitais são dedicadas ao lançamento de campanhas, à compra de 
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produtos, atendimento ao consumidor, enquanto que antes era realizado apenas ou 

principalmente em eventos físicos. Sobre a afetação, aduzem Kotler e Keller: 

 

Está na essência do capitalismo ser dinâmico e tolerar a destruição criativa 

da tecnologia como preço a ser pago pelo progresso. Os transistores 

afetaram a indústria de válvulas, os automóveis afetaram as estradas de 

ferro, a televisão afetou os jornais e a internet afetou ambos. Quando 

setores estabelecidos combatem ou ignoram as novas tecnologias, seus 

negócios entram em declínio. (KOTLER E KELLER, 2012, P.83) 

 

 É possível afirmar que após 2010, com o surgimento no mercado da revista 

digital e com a entrada de dispositivos como o Ipad, a leitura ficou facilitada para os 

usuários, consequentemente o mercado de revistas impressas e jornais vêm caindo 

gradativamente. Contudo, ainda se especula aproximadamente um mercado de 

participação representativa no cenário brasileiro, com um total de 92 milhões de 

leitores de revistas impressas de acordo com pesquisas realizadas por portais 

especializados, como a ‘Revista Digital’.  

O novo consumidor encontrou em portais digitais toda a atratividade esperada 

e ainda maior em layout, que sempre foi o diferencial das revistas, comparada aos 

jornais, com o acréscimo da velocidade das informações, conquistando assim muitos 

consumidores mirins. Como destaca Malavasi: 

 

A leitura digital ainda deixa o jovem muito isolado, no entanto, entre a 

inexistência da leitura e a existência da leitura digital, é preferível aproveitar 

a leitura em formato digital. Eles têm cor, ação, movimento. Então, quanto 

menor a criança, maior efeito tem na motivação para ler. (MALAVASI, 2010, 

p. A10). 

 

De acordo com pesquisas realizadas pelo IVC - Instituto Verificador de 

Comunicação - Data, o mercado de revistas impressas, entre os anos de 2015 e 

2016, caiu 13% nas edições mensais, 9,3% nas edições semanais e 10,2% nas 

edições jornais. Em contrapartida, as edições digitais experimentam um crescimento 

de aproximadamente 6 % ao ano. 
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 Outra onda crescente da tecnologia, que vem impactando muito o mercado 

de revistas de entretenimento, é a entrada do cenário “mobile”, o pequeno aparelho 

tem como função principal ler e-books e outros tipos de mídia digital, e imitar o livro 

tradicional em funcionalidade e em passar páginas, mas por hora proporciona uma 

experiência ruim ao consumidor, como afirma Marcelo Faria em seu artigo ‘’Crise na 

mídia‘’ de 2016. 

       A velocidade e os canais de comunicação das pessoas seguem em 

constante evolução, obrigando as empresas a se adaptarem ao novo mercado, a 

exemplo da Gazeta do Povo que após 90 anos de existência encerrou seu impresso 

diário e dedica-se agora exclusivamente ao seu portal digital. 

No cenário atual, de acordo com pesquisas realizadas por portais 

especializados de revistas, como a ‘Revista Digital’, o mercado de revistas 

impressas ainda possui representatividade, por estar envolvido com o lado 

emocional das pessoas, onde muitas garantem que uma das melhores formas para 

se obter uma leitura profunda e demorada continua sendo pelo método impresso. E 

mesmo com esse crescimento constante do mundo digital especialistas apontam 

que o mercado impresso deve continuar a existir e a crescer, como é o caso Júlio 

Coutinho, diretor da Q.I. Press Controls América Latina diz: 

 

Assim como a televisão a cores ameaçou em sua época o mercado de 

revistas, a Internet tem sido indicada como séria ameaça aos jornais. O que 

se vê na atualidade é uma convivência entre as duas mídias e certamente 

pode-se afirmar que haverá uma convivência harmoniosa entre ambas. 

Somos da opinião de que uma complementa a outra. Certamente os jornais 

já estão e continuarão a necessitar de criatividade e atualização para que 

possam enfrentar a convivência com internet. (COUTINHO, 2010, p. 46) 

 

2.4 MICROAMBIENTE 

 

 Com o estudo e análise do microambiente é possível conhecer fatores 

próximos a empresa, segundo Keller e Kotler (2012, p.10) ‘’o microambiente inclui os 

participantes imediatos envolvidos’’, como a própria empresa, os fornecedores, seu 

público e seus concorrentes. Para uma avaliação efetiva referente às necessidades 

dos clientes da revista Playboy brasil e identificação das principais características de 
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seus concorrentes foi desenvolvido uma síntese que facilitou o estudo e 

compreensão do microambiente que envolve a empresa Playboy. 

 

2.4.1 O consumidor da playboy 

 

O público alvo considerado pela revista é constituído por 78% de homens e 

22% de mulheres; a revista Playboy Brasil não disponibilizou mais informações, 

como nome da agencia responsável pelo desenvolvimento do mídia kit da marca.  

As informações compartilhadas pela empresa apontam que, as áreas de 

interesses em comum são celebridades, em especial modelos relacionadas ao 

universo televisivo. Entende-se que essa questão tenha influencia em aspirações de 

identidade com o público, portanto o objeto de interesse não seria apenas o corpo, 

mas sim as histórias das personalidades.  

 

Figura 1 - Participação de homens e mulheres como consumidores da revista 

 

Fonte: Mídia Kit da marca (2017) 

 

Segundo o material disponibilizado pela Playboy Brasil, os homens, apesar da 

significativa parcela feminina ainda são a maioria do público, compostos por jovens 

adultos com idade entre 25 e 34 anos, seguido por jovens entre 18 e 24 anos e em 

seguida adultos com mais de 35 anos.  
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Figura 2 – O público alvo da marca 

 

Fonte: Mídia Kit da marca (2017) 

 

Em relação aos jovens, seus principais interesses são música, esportes, 

carros/motos e humor, ao passo que os jovens-adultos, em ordem decrescente, 

demonstram interesse por esportes, carros/motos, bebidas e notícias; já os adultos o 

maior interesse está concentrado em carros/motos e notícias, musica aparece em 

terceira instância. Contudo, entre os três públicos, o principal interesse no produto 

está relacionado a potenciais modelos para as revistas. 

 

Figura 3 - Interesses do público masculino por faixas de idade 

 

Fonte: Mídia Kit da marca (2017) 
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Normalmente, após lerem as revistas, é comum entre os consumidores 

guardar, a fim de formar uma coleção ou poder vê-las novamente em outra 

oportunidade. A revista sempre foi, e normalmente é adquirida em bancas de jornais, 

papelarias, alguns supermercados e livrarias. A maior taxa de compra se dá no 

momento do lançamento de alguma nova edição, em qualquer horário ou 

circunstâncias. Entre os consumidores que tem uma certa relação com a marca 

procuram saber quando a nova edição estará disponível para ir até uma banca mais 

próxima, mas muito do consumo é por impulso, pela capa destacar se ou por alguma 

matéria específica que esteja entre os interesses citados.  

Os consumidores utilizam o produto com o objetivo principal de 

entretenimento, relacionado à sensualidade e em segunda instância, pelo conteúdo 

informativo, humorístico ou em relação à vida e cotidiano de outras pessoas (atrizes, 

modelos cantoras, etc.) ou em função do conteúdo relacionado a temáticas como 

esportes, carros/motos, música, etc. 

 

2.4.2 Ambiente competitivo 

 

Concorrência pode ser definida como sendo a disputa entre dois ou mais 

fornecedores de um mesmo produto ou provedores de um mesmo serviço que 

atendam o mesmo público-alvo. No mesmo sentido a rivalidade competitiva é um 

processo um processo permanente no qual uma empresa busca encontrar vantagem 

competitiva e superar seus concorrentes. “De acordo com o conceito de marketing, 

para ser bem-sucedida a empresa deve oferecer mais valor e satisfação para os 

clientes do que seus concorrentes”. (KOTLER e ARMSTRONG, 2007, p. 58) 

Sem rivalidade não haveria necessidade de estratégia competitiva para se 

firmar em determinado mercado. Em situações de concorrência acirrada é exigido 

das empresas alta capacidade de inovação e de captação de clientes afim de 

sobreviver no ambiente competitivo, exercendo uma pressão constante para que 

estas ofereçam a mais completa gama de produtos por um preço melhor. Para 

Porter (1993), o conceito mais adequado para competitividade é a produtividade; a 

elevação na participação de mercado depende da capacidade das empresas em 

atingir altos níveis de produtividade e aumentá-la com o tempo.  
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O ambiente de marketing de uma empresa é constituído pelos participantes 

e pelas forças externas ao marketing que afetam a capacidade de 

administração de marketing de construir e manter bons relacionamentos 

com clientes-alvo. Empresas bem-sucedidas sabem a importância vital de 

estar sempre observando o ambiente em mutação e adaptando-se a ele. 

(KOTLER e ARMSTRONG, 2007, p. 56) 

 

Para tomada de boas decisões, é preciso compreender quaisquer ameaças 

que possam impactar direta ou indiretamente a empresa, categorizando assim em 

sua concorrência. De acordo com Kotler e Keller (2012, p.10), “A concorrência 

abrange todas as ofertas e os substitutos rivais, reais e potenciais que um 

comprador possa considerar”. 

 

Para ser bem-sucedida a empresa deve oferecer mais valor e satisfação 

para os clientes do que seus concorrentes. Assim, os profissionais de 

marketing devem fazer mais do que simplesmente se adaptar às 

necessidades de seus concorrentes na mente dos consumidores. KOTLER 

(2011, p.58) 

 

A partir disso é realizado uma análise de mercado, onde são estudadas todas 

as variáveis externas que possam influenciar a empresa, para após isso obter 

vantagem estratégica em cima dos consumidores alvo.  

 

2.4.2.1 Concorrentes diretos 
 

Devido a amplitude da marca, como forma de identificação dos concorrentes 

diretos da marca, buscou se olhar para eles como clientes diretos do segmento de 

produto, e também os influenciadores, de acordo com Kotler e Keller (2006) “Os 

concorrentes diretos são aqueles que possuem características de mercado iguais ou 

estratégias competitivas muito semelhantes à empresa que está adentrando no 

mercado escolhido. A partir disso foi verificado as associações à marca, como 

sugere Aaker: 

 

Tanto a abordagem de escolha do cliente como a de uso da marca sugerem 

uma base conceitual para identificar concorrentes que pode ser empregada 
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por gerentes mesmo quando a pesquisa de marketing não está disponível. 

O conceito de alternativas a partir das quais o cliente escolhe e o conceito 

de adequação ao contexto de uso podem ser ferramentas poderosas para 

ajudar a entender o ambiente competitivo. (AAKER, 2012, p. 49) 

 

Após a utilização da abordagem e considerando as características do 

mercado, foi possível identificar cinco concorrentes diretos que se assemelham de 

forma direta ao produto e ao público alvo da empresa. Considerando que estamos 

falando de um produto voltado para conteúdo masculino, foram selecionados três 

concorrentes diretos nacionais que são eles: Sexy, Vip, Trip e Hustler que é 

internacional. 

 A revista Sexy, é uma empresa que está no mercado há 25 anos, de 

naturalidade Brasileira e localizada em São Paulo, ela se apresenta ao público com 

o foco nos ensaios sensuais, e nas entrevistas, cujo seu objetivo é abordar 

diferentes assuntos com quebras de paradigmas sociais, pelas entrevistadas. 

Atualmente trabalham com conteúdo online e físico, sendo que o lançamento de 

edições tem periodicidade mensal e é publicada pela Editora Rickdan Ltda, já no 

online, possuem um site no qual é possível identificar informações da revista, 

edições passadas, ensaios sensuais e conteúdo voltado para o público masculino. 

No site ainda são disponibilizados um serviço de blog, onde são abordados dicas e 

matérias relacionados ao mundo erótico, e também um serviço de live stream 

feminino. Além disso, possuem canais de comunicação como Facebook e Instagram, 

com postagens relacionadas ao produto e informações de lançamento, afim assim 

de engajar seu público. 
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Figura 4 – Capa da revista Sexy 2011 

Fonte: Google imagens 

 

A revista Trip é uma empresa que está no mercado a 31 anos, de 

naturalidade Brasileira também é localizada em São Paulo. Ela se apresenta ao 

público com o principal foco na “diversidade” em suas publicações, onde são sempre 

variados os temas abordados, que vão desde política, música a sexo e drogas. Seu 

objetivo é tratar de variados temas através de entrevistas com especialistas e 

referências históricas, abordando assim assuntos polêmicos e quebras de tabu. 

Atualmente trabalham com conteúdo online e físico, onde no físico, suas edições são 

lançadas mensalmente e contam com uma tiragem de 30 mil exemplares 

mensalmente. Já no ambiente online, seu site, tem como principal objetivo 

apresentar entrevistas passadas e conteúdos abordados na revista por edições 

anteriores. Possuem canais de comunicação como Facebook e Instagram, com 

postagens relacionadas ao produto e informações de lançamento, afim assim de 

engajar seu público. 
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Figura 5 – Capa da revista Trip 2011 

Fonte: Google imagens 

 

A revista Vip, é uma empresa que está no mercado há 36 anos, teve seu 

surgimento em 1981, e é publicada pela Editora Abril. A revista se apresenta ao 

público, com um posicionamento semelhante ao da revista Playboy, onde o foco é 

nos ensaios sensuais e nas entrevistas, porém ela se difere das demais revistas 

sensuais, por apresentar na maioria dos seus ensaios mulheres seminuas em vez de 

totalmente nuas, havendo algumas exceções. Assim como as demais revistas, a Vip 

trabalha atualmente com conteúdo online e físico, no físico seus esforços estão 

voltados para os ensaios sensuais, principalmente de celebridades e ícones de 

sensualidade no momento, buscando trabalhar o engajamento dos leitores a partir, 

da interação através de competições criadas para eleger através de voto dos leitores 

a mulher mais “sexy do mundo”. Já no ambiente online, seu site, tem como principal 

objetivo apresentar entrevistas publicadas e conteúdos abordados na revista por 

edições passadas. Possuem canais de comunicação como Facebook e Instagram, 

com postagens relacionadas ao produto e informações de lançamento, afim assim 

de engajar seu público. 
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Figura 6 – Capa da revista Vip 2014 

Fonte: Google imagens 

 

A revista Hustler, surgiu em 1974 e sua especialidade está voltada em 

conteúdo erótico para o público masculino heterossexual. Fundada pelo até então 

dono de Strips Clubs, Larry Flynt, a Hustler se tornou grande referência e ícone no 

mundo erótico, principalmente por apresentar em seus ensaios, fotos mais sensuais 

do que outras revistas do gênero, apostando assim na nudez. Atualmente a revista 

no âmbito off-line conta com seis diferentes tipos de abordagens, tendo em cada 

uma segmentação diferente, como a diferenciação por idade ou naturalidade. No 

âmbito online, atualmente a Hustler conta com um Website, onde é oferecido ao 

usuário a venda de fotos ou vídeos de ensaios anteriores e conteúdo livestream, por 

um preço de 15 dólares ao mês. Possuem canais de comunicação como Facebook e 

Instagram, com postagens relacionadas ao produto e informações de lançamento, 

afim assim de engajar seu público. 
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Figura 7 – Capa da revista Hustler 2005 

Fonte: Google imagens 

 

2.4.2.2 Concorrentes indiretos 
 

É preciso identificar todo e qualquer produto que satisfaça o consumidor, 

mesmo que de forma semelhante ao produto, pois isso determinará a classificação 

dos concorrentes diretos e indiretos. Um concorrente indireto é aquele que de forma 

similar, atende as necessidades do consumidor, não precisando o produto ser 

especificamente o mesmo, mas sim atender de forma substitutiva o consumidor. 

A concorrência indireta, também é conhecida como concorrência genérica, 

conforme descreve Kotler: 

 

Concorrência genérica: uma empresa vê como suas concorrentes todas as 

empresas que competem pelo dinheiro dos mesmos consumidores, assim a 

empresa de automóveis enxerga a concorrência como empresas que 

possam vender viagens ao exterior e residências. (KOTLER, 2004) 

 

A partir disso, levando em conta que a Playboy é uma empresa especializada 

em conteúdo “sensual”, mas ao mesmo tempo concorre de forma indireta com 

portais de conteúdo voltados para o público masculino, foi preciso separar seus 

concorrentes indiretos em dois grupos, o primeiro grupo é composto por 
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concorrentes direcionados a entrega de conteúdo sexual e o segundo é relacionado 

a portais de conteúdo voltados para o homem. Para os concorrentes relacionados ao 

tema sexo, foi levada em consideração a forma como esse conteúdo é 

disponibilizado hoje em dia, na maioria das vezes digitalmente e também como 

podemos encontrar a substituição dessas fotos a outros serviços relacionados a 

“sexo”, a partir disso foram identificados como concorrentes indiretos as Redes 

Sociais, principalmente as relacionadas a mensagem direta, Chats de Vídeo, 

empresas do gênero de vídeos eróticos e similares e por último Strips Clubs. 

Já para a escolha dos concorrentes indiretos relacionados ao segundo grupo, 

que é dos portais direcionados para o público masculino, foram selecionados dois: 

Lui Magazine e a revista Penthouse.  As duas revistas mesmo sendo de 

regionalidade internacional, devem ser destacadas como indiretamente concorrentes 

pois não atuam no mesmo mercado que a Playboy Brasil, embora tratam de temas 

especificamente semelhantes ao da Playboy e além de serem direcionados ao 

mesmo público. As duas revistas também têm como ponto forte os ensaios sensuais, 

porém em seus portais são abordados temas gerais do mundo masculino, que vão 

desde músicas, esporte em geral, cultura pop e até política. 

 

Figura 9 – Mapa de concorrência 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

2.5 PESQUISA DE MERCADO 
 

A pesquisa de mercado é fundamental para qualquer organização identificar 

de forma clara quem são seus consumidores e assim auxiliar a tomada de decisão e 

desenvolvimento do planejamento gerencial e de marketing. Segundo Neresh 

Malhotra (2012, p.110) ‘’a pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e 

compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura 

quantificar os dados e, normalmente, aplica alguma forma da análise estatística’’. 

 

A concepção de pesquisa é o âmago de um projeto de pesquisa de 

marketing. Ela estabelece como o projeto de pesquisa de marketing será 

conduzido e orienta a coleta de dados, a análise e a preparação do relatório 

(SETH GINSBURG apud MALHOTRA 2012, p.56) 

 

Não há, se não essa forma mais adequada para que o profissional de 

marketing obtenha dados confiáveis e práticos, que ao serem traduzidos em 

informação, permitirão analisar o mercado em que está ou em que pretende inserir a 

organização, criando vantagem competitiva, satisfazendo as reais necessidades de 

seus consumidores e ganhando assim, cada vez mais participação.  

 

2.5.1 Metodologia de pesquisa 

 

O primeiro método utilizado foi de natureza qualitativa, que segundo Malhotra 

(2012, p. 111) “é uma metodologia de pesquisa não estruturada e exploratória, 

baseada em pequenas amostras que proporciona percepção e compreensão do 

contexto do problema’’, sendo utilizado este conceito como base para pesquisa, foi 

realizados três grupos focais; enquanto para a pesquisa quantitativa que Malhotra 

(2012, p.111) define como uma metodologia estruturada “que procura quantificar os 

dados e, geralmente, aplica alguma forma estatística’’, foi realizada um questionário 

online.  

Utilizou-se o método qualitativo com o objetivo de entender e ter uma visão 

mais aprofundada sobre o público e sua percepção em relação à revista Playboy. Ao 
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finalizar as pesquisas foi realizada a avaliação da consistência das respostas através 

de transcrição da etapa qualitativa e do software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) para a etapa de análise quantitativa. 

O primeiro grupo focal foi formado por homens de 18 a 35 anos, o segundo 

por homens de 35 anos ou mais e o terceiro por mulheres de acima de 18 anos, 

como representados no quadro 1.  

 

Quadro 1 - Perfil dos entrevistados 

Grupo 1 

Entrevistados Idade Sexo 

1 21 Masculino 

2 26 Masculino 

3 24 Masculino 

4 27 Masculino 

5 21 Masculino 

6 26 Masculino 

7 31 Masculino 

8 22 Masculino 

9 20 Masculino 

Grupo 2 

Entrevistados Idade Sexo 

1 44 Masculino 

2 38 Masculino 

3 37 Masculino 

4 39 Masculino 

5 43 Masculino 

6 39 Masculino 

Grupo 3 

Entrevistadas Idade Sexo 

1 23 Feminino 

2 22 Feminino 

3 21 Feminino 

4 24 Feminino 

5 32 Feminino 

6 29 Feminino 

7 20 Feminino 

8 29 Feminino 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Os grupos de foco foram realizados de forma não estruturada e com grupos 

homogêneos pois segundo Malhotra (2012, p.112) “um grupo de foco tem que ser 
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homogêneo em termos de características demográficas e socioeconômicas’’, para 

obtenção de um entendimento mais aprofundado com resultados inesperados e 

espontâneos. Os entrevistados foram selecionados conforme as especificações 

determinadas pelo perfil de consumidores da revista, de acordo com as informações 

disponibilizadas pela marca, através do Mídia kit da empresa que abrange o 

posicionamento da marca. 

O ambiente montado para realização dos grupos de foco resultou em uma 

atmosfera informal e descontraída, a sala utilizada foi um espaço amplo, sem 

interferência de ruídos externos e isenta de qualquer influência que pudesse alterar 

a originalidade das respostas.  

 As pesquisas foram realizadas no dia 4 com o primeiro grupo masculino com 

dez participantes, dia 5 com o segundo grupo masculino formado por seis 

participantes e no dia 12 com o grupo feminino de oito participantes, realizados no 

mês de setembro de 2017 nos dias citados a cima às 19 horas na cidade de Curitiba 

no Paraná. As informações coletadas formaram a estrutura base para o início da 

pesquisa quantitativa. 

Com a aplicação da pesquisa quantitativa obteve-se uma compreensão mais 

clara e aprofundada do problema em questão. Sendo assim foi elaborado um 

questionário online pois para Kotler e Keller (2012, p.115) “a pesquisa online é mais 

versátil, proporciona mais flexibilidade e recursos’’, o questionário foi elaborado em 

um padrão formal auto preenchível, contendo 26 questões do tipo alternativa fixa, 

que força o entrevistado a fazer uma escolha em determinados conjuntos de 

resposta em uma ordem pré-determinada, estruturado através do site de pesquisas 

Qualtrics foi distribuído através das redes sociais em um período de 18 dias, 

contando do dia 3 de outubro de 2017 ao dia 19 de outubro de 2017.  
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2.5.2 Análise dos resultados  

 

Os resultados obtidos por meio das pesquisas realizadas pelo método 

qualitativo e quantitativo foram divididos em duas etapas para análise. Na primeira 

etapa foi realizada a pesquisa qualitativa, com perguntas abertas, não estruturadas, 

e após a obtenção dos resultados, foi realizada a transcrição das respostas de cada 

um dos integrantes dos três grupos focais. Para cumprir a segunda etapa, elaborou-

se um questionário online, estruturado, em padrão formal auto preenchível, contendo 

26 questões do tipo alternativas fixas, cujos resultados foram analisados por meio do 

Software SPSS. 

De acordo com a literatura, imprescindível descobrir a visão do consumidor, a 

fim de estimular o desenvolvimento de uma marca e planejar atividades futuras:  

 

Os profissionais de marketing precisam de insight para ajuda-los a 

interpretar o desempenho passado e planejar atividades futuras. 

Informações oportunas, precisas e práticas sobre os consumidores, a 

concorrência e suas marcas são imprescindíveis para que, da melhor 

maneira possível, eles possam tomar decisões táticas em curto prazo e 

estratégias em longo prazo. Descobrir a visão do consumidor e 

compreender suas implicações de marketing podem levar ao lançamento de 

um produto bem-sucedido ou estimular o crescimento de uma marca.  

(KOTLER & KELLER 2012, p 101) 

 

2.5.2.1 Pesquisa qualitativa 
 

As análises proporcionaram a identificação de informações mais amplas e 

atuais da marca. Nos três grupos foram utilizadas perguntas não estruturadas, de 

cunho aberto, onde o objetivo era passar a impressão de naturalidade aos 

participantes, a fim de identificar suas reais opiniões sobre o objetivo central da 

pesquisa, entender a percepção sobre questões como “Homem Moderno” e sobre a 

mídia impressa.  

Foram realizadas perguntas de cunho demográficas, onde o objetivo era 

identificar informações como a ocupação dos participantes, estado civil, classe social 

e rotina de trabalho, mas também foram feitas perguntas de cunho “psicológico” ao 
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longo da pesquisa, onde o objetivo era entender os interesses dos envolvidos, 

gostos e rotinas dos participantes quando o assunto é lazer e também compreender 

a opinião em assuntos mais específicos, como a busca de informação e 

compreensão do homem moderno atual. 

Durante a realização das perguntas demográficas, foi identificado nos três 

grupos que todos os participantes envolvidos trabalham ou têm algum tipo de 

ocupação remunerada. Ocupação essa que foi variada entre os participantes, 

identificou se no primeiro grupo, a presença de vendedores, Engenheiro, Bancário, 

dois empreendedores e produtor musical. No segundo grupo foi encontrado a 

presença de um vendedor, também um professor, Dentista, Despachante Aduaneiro 

e funcionário do Tribunal de Justiça, no terceiro grupo foi observado a mesma 

variação de profissões como duas administradoras, estudantes, assistente social, 

nutricionista, jornalista, enfermeira e publicitária. Durante as perguntas, todos os 

participantes, em cada grupo, se sentiram à vontade para participar.  

 

2.5.2.1.1 Estilo de vida 

 

Foi identificado uma diferença significativa na questão de trabalho entre os 

dois grupos realizados, com homens de 18 anos a 34 anos, dos 9 participantes 4 

afirmam ter rotinas mais flexíveis, onde eles mesmos determinam que dia e que hora 

querem trabalhar, sem prejudicar sua questão financeira. 

Como diz o relato de um dos participantes abaixo: 

Grupo 1, participante 3: “Eu não tenho Rotina, cada dia é uma loucura, mas 

basicamente, é resolve alguns problemas, sempre tentando resolver algumas coisas, 

da minha casa se precisa de reforma, do meu carro lá, mas preciso produzi também, 

sou produtor musical, preciso cuidar da página no Face do Instagram, aí final de 

semana eu vou lá e toco, passo um tempo com a minha namorada, vejo uns filmes, 

aí a noite vou para faculdade”. 

Porém os outros 55,5% do número total de pessoas do grupo 1 têm rotinas 

menos flexíveis, com horários mais determinados, sem possuírem o poder de 

escolha de dia e hora de trabalho. No grupo 2, assim como a maioria do grupo 1, 

todos os participantes afirmaram também não ter muita flexibilidade de horário de 



48 
 
 

 
 

trabalho, tendo diariamente uma rotina controlada. Como diz o relato de um dos 

participantes abaixo: 

Grupo 1, participante 5: “Acordo pela manhã, dou bom dia para minha 

esposa, para minhas filhas, vou para o trabalho, trabalho o dia inteiro com 

importação, pego o ônibus e vou pra casa, dou boa tarde para minha família 

novamente e sigo a, o mesmo passo todo dia” 

Grupo 2, participante 3: “Eu trabalho como auxiliar contábil no setor financeiro 

de uma empresa de transporte coletivo, então eu tenho bem, uma rotina bem 

regrada mesmo, todo dia sempre a mesma coisa, pagamento de, das despesas da 

empresa, de funcionários, enfim tudo passa no financeiro” 

Grupo 2, participante 3: “Mesma situação, eu sou bacharel em direito e 

trabalho no setor público no tribunal de justiça, eu trabalho um pouco mais tarde 

então de manhã tenho uma rotina com minha família, com meus filhos, eu cuido 

deles pela parte da manhã, faço algumas atividades, trabalho no período da tarde 

até às oito da noite” 

No grupo 3, assim como a maioria do grupo 1 e 2, todos as participantes 

afirmaram ter uma rotina intensa com horários regrados, 2 dos 8 participantes 

possuem filhos, tendo assim uma dupla rotina, a de trabalho e em casa.  

Ou seja, mesmo sendo um percentual considerado de pessoas com maior 

disponibilidade de horário, a grande maioria possui rotinas controladas e pré-

determinadas. Dos 3 grupos penas 2 dos participantes estuda, um cursa direito na 

PUCPR e outro está estudando para refazer o vestibular para medicina veterinária. 

Quando questionados sobre atividades pós trabalho, as respostas foram variadas, 

no grupo 1, dos mais jovens todos comentaram que na sua rotina diária inclui algum 

tipo de atividade pós trabalho, na maioria relacionada a esportes ou algum tipo de 

socialização, onde 3 dos 9 participantes afirmaram praticar esportes regularmente, 

sendo futebol por dois deles e basquete por 1 deles. 3 dos 9 participantes afirmaram 

também frequentar a academia e praticar exercícios variados, como diz o relato de 

um dos participantes abaixo: 

Grupo 1, participante 1: “Joga um futebolzinho, toma uma cerveja, sair com 

uma menina no cinema”. 
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Agora no grupo 2 e no grupo 3 nenhum dos participantes afirmou que em sua 

rotina diária inclui algum tipo de atividade pós trabalho normalmente, onde isso 

acaba sendo mais ocasional, variando do dia e que na maioria prefere deixar as 

atividades de lazer para o fim de semana. Não foi citado no grupo 2 e 3 atividades 

físicas como praticadas, 6 dos participantes se dizem casados e com filhos e 

preferem lugares mais familiares. Todos mostraram positivos quanto a Bares com os 

amigos na Sexta-Feira, Pubs e churrascos familiares. Como diz o relato de um dos 

participantes do grupo 2 abaixo: 

Grupo 2, participante 4: “Happy hour de vez em quando, de segunda a sexta 

né, no fim de semana é maior que daí é churrasco né (risos), mas não é muito 

diferente aí do pessoal, trabalho, não to estudando’’ 

Quando questionados também sobre lazer em geral, as respostas também 

foram distintas entre os grupos, enquanto prefere lugares populosos e com música, 

o outro prefere lugares mais calmos. No grupo 1, foi unanimidade entre os 

participantes a questão “Música” onde mesmo sendo gêneros distintos entre os 

participantes, todos possuem algum envolvimento com a Música, pois todos 

afirmaram frequentar lugares que possam ter alguma música. 5 dos participantes 

afirmam gostar de música eletrônica e frequentar ambientes assim, apenas 1 

participante como diz o relato de abaixo: 

Grupo 1, participante 2: “Tem uma situação interessante quando eu entrei na 

PUC, no ano de 2014, ia para aula, começava a formar os amigos, aí foi juntando 

uma galera, e hoje a gente tem umas 20 pessoas, que vai para a Rave, festival, a 

gente curte mais cena eletrônica, a cena trance”. 

Observou se que 3 dos participantes afirmaram gostar de lugares mais 

tranquilos como PUB’s e poder se reunir com a família, mas que ao mesmo tempo 

possam “fazer” um som, como diz o relato de um dos participantes abaixo: 

Grupo 2, participante 1: “Final de semana a gente sempre se reúne, vai para 

casa de alguém fazer churrasco, faz uma música, juntas as famílias, faz uma 

música, o pai dele tem banda de rock”. 

Já no grupo 2 e 3 a unanimidade foi pela busca por lugares mais “calmos” 

sem a presença de tanta gente, e menos barulhentos, mas que pudessem interagir. 

Como diz o relato de um dos participantes do grupo 2 abaixo: 
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Grupo 2, participante 3: “Eu tenho filho adolescente então de vez em quando 

tem uma balada, neste final de semana por exemplo eu fui em uma balada com 

minha filha, só que eu já me sinto um peixe fora da água, já é um ambiente que eu 

não me sinto mais tão à vontade assim sabe, me incomoda o barulho assim, música, 

um monte de gente espremida, um ambiente que se eu tivesse 19/20 anos eu ia 

amar e hoje eu, não casa com a minha realidade, mas assim sabe’’ 

 

2.5.2.1.2 Informações e opiniões do dia a dia 
 

Agora em relação a pergunta de como buscam informação e quais as mídias 

que utilizam para se manterem informados, foi unanimidade entre os 1 e 2 grupos, a 

mídia online, onde todos destacaram que hoje se informam apenas pela Internet, em 

redes sociais, ou em portais Jornalísticos como Gazeta do Povo e Globo.com. Jornal 

Televisivo até foi citado, mas com pequena representatividade, e mídia impressa 

todos destacaram não fazer uso. Apenas um participante do grupo masculino de 35 

anos acima, afirmou ser assinante de revistas, mas faz a leitura via Tablet. 

Grupo 1, participante 3: “Internet, acho que já faz uma média de uns 7 meses 

que eu não vejo mais jornal nem televisão, só escuto se ela estiver ligada, porque 

parece uma informação que eles querem colocar na sua cabeça, aí eu prefiro 

procurar uma informação que me interessa”. 

Grupo 2, participante 1: “Eu também procuro na internet, sites e sempre me 

informo sobre Curitiba pela Gazeta do povo e Brasil é Globo de vez em quando, e 

gringo eu sempre olho, são meus favoritos é FOX e CNN os dois falam coisas 

completamente diferentes, e é ótimo’’ 

Dos participantes do grupo 3 todos utilizam as redes sociais como Facebook, 

Instagram, Youtube para encontrar informações do dia a dia, 2 de 8 participantes 

assinavam revistas, hoje não assinam mais devido ao valor do produto, 1 de 8 

mulheres para em bancas quando alguma revista chama muito a atenção, o produto 

é comprado como item colecionável, 2 participantes relataram que buscam por 

informações mais enxutas e do interesse delas em pequenas reportagens. Todas as 

8 participantes conhecem a marca e veem a revista Playboy Brasil como 

interessante, com matérias pertinentes. 
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Quando trata se de perguntas relacionadas a projeção do perfil dos 

entrevistados para determinar a real opinião dos participantes, foi questionado o que 

o Homem Moderno significa, e como ele pode ser caracterizado. Os participantes do 

grupo 1 e 2 nessa hora se mostraram inseguros para realizarem seu discurso, 

esperando a aprovação de alguém e esperando o outro iniciar para dar continuidade 

ao assunto. No grupo 1, foi identificado que para eles, o homem moderno pode ser 

caracterizado como um homem sem quebra de padrões sociais, sem tanto 

preconceito, um homem preocupado mais com a questão estética, sem se importar 

tanto com a opinião dos outros, sendo livre para poder fazer o que quiser com seu 

corpo, desde tatuagens, modo de vestir, entre outros, como diz o relato de um dos 

participantes abaixo: 

Grupo 1, participante 4: “Eu acho que fisicamente, o homem de hoje é mais 

ligado a estética, o cara se cuida, faz a sobrancelha”.  

Grupo 2, participante 2: “Hoje é cada um mais do seu jeito, não tem mais 

aquele negócio de como tem que ser, hoje tem mais liberdade, acho que hoje não 

tem mais medo de passar vergonha, de se expor”. 

Já no grupo 2, foi identificado que os participantes possuem a visão do 

Homem de hoje, como mais “liberal”, muito por causa da criação rígida que tiveram 

de seus pais, e por conta disso hoje aceitam melhor as coisas de antigamente, mas 

ao mesmo tempo dizem sentir falta de como o “homem” era tratado antigamente, 

como diz o relato de um dos participantes abaixo: 

Grupo 2, participante 1: “Eu acho que por exemplo dos nossos pais, o homem 

que está mais velhinho agora, eles tinham mais amarras, a minha geração já é mais 

liberta a gente não tem amarra nenhuma praticamente, só que a gente falta, sente 

falta da maneira que o homem era tratado, a gente dá a impressão a sensação que 

eu tenho particularmente é que a gente tem um pouco, tem muita liberdade e a 

gente sofre com uma falta de localização” 

Para o grupo 1, mesmo com a maioria do grupo concordando que hoje 

vivemos em um mundo com menos preconceitos relacionados a questões estéticas, 

os participantes concordaram que ainda se tem preconceito vindo das pessoas mais 

velhas: Como refere o relato de um dos participantes abaixo: 
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Grupo 1, participante 1: “Eu vejo bastante isso no banco, se você vai no 

banco, e tem uma tatuagem, um piercing, esqueça! Porque o padrão lá é o cara de 

gravata, sem barba, sem nada. Sociedade mudou bastante, mas ainda tem 

profissões, principalmente as que mexe com o público, tipo banco, que ainda tem 

muito preconceito. Uma vez teve uma campanha no banco, que você podia ir de 

camiseta, as pessoas nem olhavam na sua cara, só na tatuagem”. 

Já no grupo 2, foi destacado também por parte de 2 dos 6 participantes, que 

afirmaram dificuldades para interagir com gerações mais novas, como um dos 

dilemas do “Homem Moderno”, muito pelas gerações passadas como afirmam os 

participantes terem vivenciado a verdadeira meritocracia, como diz o relato de um 

dos participantes abaixo: 

Grupo 2, participante 6: “É o seguinte cara eu vejo por exemplo uma diferença 

brutal, eu e meu pai temos uma visão extremamente diferente e são pessoas muito 

diferentes, que não conseguem ficar na mesma sala 10 min eu acho. Meritocracia, 

todo mundo da nossa geração é muito meritocracia, todo mundo aqui se não 

estudou se ferrou se não correu atrás não ganhou’’ 

O grupo 3 estabeleceu o conceito de homem moderno relacionado a mulher 

moderna, um complementa o comportamento do outro, pois como disse uma das 

participantes: 

Grupo 3, participante 6: “Quando se fala de Mulher moderna e a referência 

que eu tenho de Homem moderno, essa referência só é construída a partir do 

conceito de Mulher moderna, se eu não penso no conceito de mulher moderna eu 

não consigo construir um conceito de Homem moderno’’ 

Grupo 3, participante 2: “Para mim a mulher moderna é feminista, mas isso é 

um conceito muito específico meu assim, então hoje as pessoas que hoje eu vejo 

como referência são pessoas que estão muito afrente da militância mesmo com as 

mulheres, que buscam seus direitos’’ 

Grupo 3, participante 4: “E quando você fala do Homem e da Mulher moderna, 

não tem como falar sem falar no estar bem com a sua sexualidade, estar seguro, o 

que é muito difícil na nossa sociedade, a gente já tem essa mentalidade, toda nossa 

estrutura de referência é formada a partir dessa coisa do papel do homem, do papel 
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da mulher, que a sexualidade da mulher tem que ser em função da do homem e 

para mim não deveria ser assim, eu não sou assim, mas a sociedade é’’ 

 

2.5.2.1.3 Dinâmicas dos grupos 1 e 2 

 

Foram realizadas com os dois grupos de foco, uma dinâmica em cada grupo, 

onde o objetivo era apresentação de algumas imagens e o participante deveria 

escolher 5 figuras que mais lhe representem. Durante a dinâmica 1, foram 

disponibilizadas 33 imagens numeradas, que envolviam situações do cotidiano, 

sendo um ambiente de trabalho mais estruturado e formal e outro não, uma família 

tradicional reunida e uma “balada”, dentre outras.  

Na realização da dinâmica com o grupo 1, a imagem que mais se destacou 

entre as escolhas de 8 dos 9 participantes, foi a de um homem vestido formalmente, 

dirigindo-se ao trabalho de bicicleta; a segunda imagem de destaque, opcionada por 

7 dentre os 9 participantes do grupo 1 foi a de um homem vestido informalmente, 

com roupas características de moda “street”. 

 

Figura 10 – Imagem 11 (Dinâmica) 

 

Fonte: Google imagens (2017) 
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Figura 11 – Imagem 27 (Dinâmica) 

 

Fonte: Google imagens (2017) 

 

A imagem de um homem acompanhado do filho, induzindo a ideia de um pai 

solteiro e a imagem de um console de vídeo game, induzindo o retrato de um 

“gamer” foram escolhidas por 4 dos 9 participantes. Para a representação do 

Homem Moderno, a maioria dos participantes escolheu fotos relacionadas a 

questões de estética, como tatuagens e temas de quebra de padrões sociais, como 

ir ao trabalho de bicicleta e casais gays. Nesse sentido, seguem afirmações de 

participantes: 

 

Figura 12 – Imagem 16 (Dinâmica) 

 

Fonte: Google imagens (2017) 
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Grupo 2, participante 4: “Na minha concepção eu escolhi a imagem do casal 

gay com uma criança, e isso se acontecia antes, nunca ouvi falar, hoje em dia é 

normal, isso é totalmente moderno”. 

 

Figura 13 – Imagem 4 (Dinâmica) 

 

Fonte: Google imagens (2017) 

 

Grupo 1, participante 2: “Eu anotei a foto do cara da tatuagem, do braço 

fechado, porque eu também tenho e me identifiquei com o cara’’ 

 

Figura 14 – Imagem 9 (Dinâmica) 

 

Fonte: Google imagens (2017) 

 

Grupo 1 participante 5: “eu escolhi a imagem que mostra que o cara que se 

cuida mais, parece estar mais arrumadinho, esteticamente’’. 
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Figura 15 – Imagem 26 (Dinâmica) 

 

Fonte: Google imagens (2017) 

 

Em contrapartida, para o grupo 2, a imagem de destaque, escolhida por 5 dos 

6 participantes, foi a figura de uma motocicleta esportiva. Já a imagem de um 

homem vestido informalmente, com roupas características da moda “street” foi 

selecionada por 4 dos 6 participantes (figura 12). De igual modo, a imagem do 

homem vestido informalmente com tatuagem (figura 15) e a imagem de um homem 

vestido formalmente dirigindo-se ao trabalho de bicicleta (figura 11), foram 

escolhidas por 4 dos 6 participantes. Nesse grupo, outras imagens foram citadas 

com bastante representatividade, como a imagem de uma família reunida, conforme 

relatado: 

Grupo 2, participante 5: “Eu coloquei mais o lado família, eu convivo com 

muita gente que preza ter família, casa, criar uma história, deixar um legado eu 

escolhi minhas imagens mais baseado nisso”. 
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Figura 16 – Imagem 1 (Dinâmica) 

 

Fonte: Google imagens (2017) 

 

Vale destacar que nem todas as imagens, como retrato do Homem Modero, 

foram aceitas pelos participantes do grupo 2. A título de exemplo, destaca-se a 

imagem de um casal homosexual (figura 14), conforme relatado: 

Grupo 2, participante 4: “Na minha opinião tem algumas imagens, a dos dois 

homens da minha parte para mim já não é normal, mesmo se fosse mulher e para 

mim não é normal, não é legal, não sei se é da minha criação, mas tem imagens que 

já gera discussão’’. 

Agora, quando questionados sobre as informações de interesse do Homem 

Moderno, as opiniões dos participantes foram distintas, enquanto o grupo 1 apontou 

questões relacionadas à trabalho, afazeres domésticos, contribuição com a renda, 

filhos, preconceito e participação de gêneros igualitária das tarefas; o grupo 2 

elencou questões distintas como estarem estudando e trabalhando em tempo 

integral e deixarem os afazeres domésticos para terceiros. Merecendo destaque os 

seguintes relatos: 

Grupo 1, participante 3: “Eu selecionei uns diferentes, acho que cada um 

busca mais informação de que ele gosta, igual o cara que é ligado mais a aparência 

(figura 16), já o outro é mais largado, com tatuagem (figura 15)’’. 

Grupo 1, participante 4: “Hoje em dia o homem tem que saber cozinhar, tem a 

internet, qualquer coisa joga ali no Google’’. 
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O grupo 2 afirma que costumam se interessar, foi citado pelos participantes, 

questões relacionadas a esportes, na maioria e cultura pop. Como diz o relato de um 

dos participantes abaixo: 

Grupo 2, participante 2: “Esportes, cultura pop. “Eu vou em bar que tenha algo 

que eu posso ver algo com os amigos, uma luta um futebol’’. 

Quando questionados sobre a questão de interesse em entretenimento pelo 

Homem Moderno, os participantes dos dois grupos, de forma muito natural, 

responderam que não existe um gênero específico, o gosto é muito amplo e pode 

variar de acordo com o interesse de cada um. Neste sentido, vale o destaque: 

Grupo 1, participante 4: “Acho que hoje em dia é bem variado, tem muita 

liberdade para escolher muita coisa, o cara gosta de futebol, gosta de basquete, eu 

acho que é muito amplo, o cara pode gostar de coisas que tinham antes, e pode 

gostar de coisas que tem agora. O cara pode passar o final de semana na balada, e 

pode chega o dia e ele querer ficar mais de boas, varia bastante”. 

Para os participantes dos dois grupos, a busca de informações, relacionadas 

à viagens, cuidados pessoais, sensualidade e esportes, podem ser obtidas 

principalmente pelas redes sociais. Veja os relatos: 

Grupo 1, participante 9: “A WhatsApp né, pelas redes sociais, eu busco muito 

no Facebook, a página do que eu to procurando, tipo de um hotel ou de uma marca 

que eu curto”. 

Grupo 2, participante 6: “Eu curto seguir mulher tatuada pelo Instagram e 

quando quero indicação de algum tatuador eu procuro lá também’’ 

Grupo 1, participante 4: “Barba, eu vejo bastante no Youtube, cabelo eu 

pergunto para as meninas, para mãe, para vó, mas no geral eu procuro muito vídeo 

sobre, pra ver uns cortes novos’’ 

Grupo 1, participante 7: “Hoje, olha WhatsApp cara, porque tem coisa ali que 

vem mesmo sem pedir’’ 

Ao serem questionados sobre o hábito de aquisição e leitura de revistas 

impressas, todos afirmaram a inexistência do hábito, descrevendo-a como algo 

ultrapassado, de interesse de colecionadores, mencionando que leem as versões 

online de revistas. Destaque-se: 
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Grupo 2, participante 6: “Eu assinava a recreio, mais pelos brindes que vinha, 

dicas de vídeo game, hoje em dia é bem difícil, mas se tem alguma coisa especial, 

coleciona”. 

Grupo 2, participante 6: “Hoje tem revista digital, você pega e tem tudo lá, não 

precisa mais assinar”. 

Ainda neste tópico, apenas dois participantes do grupo 2, dizem leem revistas 

impressas, em ocasiões especiais, como por exemplo em salas de espera:  

Grupo 2, participante 6: “Leio 4 rodas, geralmente quando você está em 

algum lugar esperando pega e lê’’. 

Grupo 2, participante 4: “No trabalho às vezes leio, uma vez por mês’’. 

Não obstante, ao serem questionados sobre revistas de sensualidade 

impressas e qual delas destacariam, a Playboy foi destaque, sendo a primeira citada 

por todos nos dois grupos focais, seguida da menção às revistas Sexy e Vip. 

Para os participantes, interessantes são as imagens. As entrevistas e as 

matérias ficaram em segundo plano. Os entrevistados perceberam a mudança 

dando destaque para a sensualidade ao invés da nudez mais ousada, isso foi 

avaliado como um fator negativo entre os participantes. 

Grupo 2, participante 3: “É agora é diferente, é mais sensual”. 

Para os participantes do grupo 1, o que os levaria comprar novamente o 

produto, seria se estivesse relacionado a algum lançamento, com uma celebridade 

famosa, ou seu retorno às origens, de fotos e humor, porém deixaram claro a 

possibilidade de aquisição de uma versão online e não física. Seguem os 

comentários dos participantes: 

Grupo 1, participante 1: “Ah eu só compraria se fosse alguma mulher 

diferente, e aquela mulher que você nunca poderá ter. Tipo a Mariana Ruy Barbosa’’. 

Grupo 1, participante 5: “A gente não sai de casa nem para comprar comida, 

por que sairia para comprar uma revista!?’’. 

Grupo 1, participante 3: “Uma mulher moderna tipo feminismo, quebra de 

paradigma, algo liberal’’. 

De modo adverso, nenhum dos participantes do grupo 2 se mostrou 

interessado na realização da compra do produto, embora alguns tenham sido 
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clientes da marca, agora afirmam ser desnecessário pagar por algo que obtém 

gratuitamente na internet. Destaque-se: 

Grupo 2, participante 1: “É um produto que ninguém paga porque existe de 

graça, o X-vídeos está aí, hoje ninguém vê’’. 

Grupo 2, participante 3: “A Playboy com o tempo foi perdendo esse valor que 

ela tinha porque passou a vulgarizar e não erotizar, nos anos 2000 a capa da 

Playboy sempre estava na zona, lançou a Playboy TV com sexo explícito tipo X-

vídeos, de 2000 para cá, talvez agora que ela foi no fundo está querendo erotizar de 

novo’’. 

Dois dos participantes do grupo 2 se mostraram positivos à aquisição da 

revista Playboy novamente, caso abordasse outros tipos de conteúdo: 

Grupo 2, participante 5: “A Playboy perdeu a chance de fazer o maior portal 

masculino de internet, perdeu essa oportunidade lá atrás, tudo de esporte, pescaria, 

automobilismo, portal do homem, e com mulheres, você aproveitaria para fazer 

propaganda e não cobrar o conteúdo, nesses vinte anos de internet se eles tivessem 

investido nisso eles teriam sido o maior portal masculino do mundo’’. 

Na última etapa da pesquisa, foi realizada uma última dinâmica, onde foram 

disponibilizadas 4 capas de revistas distintas para os participantes, objetivando 

compreender o que cada capa estaria transmitindo. As revistas eram Playboy, Vip, 

Sexy, Trip e Inked. Para os participantes dos dois grupos, a intenção da capa da 

revista Playboy é destacar a sensualidade da modelo, gerando curiosidade devido a 

modelo. 

Grupo 1, participante 6: “Aquela capa ali tem aquela coisa de mostrar uma 

coisa exótica’’. 

 

 

No caso da revista Sexy, foram destacados os mesmos pontos que 

chamaram a atenção dos participantes para a Playboy, mas nenhum dos 

participantes, de ambos os grupos, mostrou interesse em discorrer a respeito. 

Em relação à revista Trip, os participantes a descreveram como uma revista 

moderna, diferente, com um conteúdo não tão explorado, como o preconceito:  
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Grupo 2, participante 5: “Algo contra o sistema, essa intolerância não é só de 

um perfil’’. 

Já a revista Inked foi descrita pelos participantes como uma revista moderna, 

diferente e que rompe paradigmas sociais: 

Grupo 1, participante 4: “Uma mulher moderna tipo feminismo, quebra de 

paradigma, algo liberal’’. 

Grupo 2, participante 6: “Eu compraria a segunda depois a primeira, porque a 

segunda eu já vi bilhões, as outras eu não compraria, pela capa’’. 

 

Figura 17 – Capas diversas (Dinâmica) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

2.5.2.1.4 Dinâmica do grupo 3 
 

As participantes comentaram as primeiras fotos, a primeira imagem retrata 

uma mulher utilizando roupas sociais, os comentários sobre foram de que aquela 

imagem representava o conceito de mulher moderna, representava a mulher dentro 

do padrão da moda, que trabalha e que é decidida:  
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Figura 18 – Imagem 1 (Dinâmica) 

 

Fonte: Google imagens (2017) 

 

Grupo 3, participante 2: “Esse foi o meu conceito de mulher moderna’’ 

Grupo 3, participante 4: “É engraçado como a questão da autonomia está 

intimamente ligado a moda, essa mulher que está na moda’’ 

Grupo 3, participante 7: “Até pelo fato de ela estar usando calça e terninho 

parece que ela é uma mulher que trabalha fora’’ 

Grupo 3, participante 2: “Uma mulher decidida, se eu quiser fazer, vou fazer’’ 

Na sequência das imagens, aparecem homens colaborando na limpeza da 

casa. Opinião unânime expressada pelas participantes acerca da divisão de 

responsabilidade com as tarefas domésticas, uma vez que dividem a casa: 

 

Figura 19 – Imagem 11 (Dinâmica) 

 

Fonte: Google imagens (2017) 
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Grupo 3, participante 1: “O homem divide a responsabilidade porque ele 

também divide a casa né’’ 

Grupo 3, participante 4: ‘’mas isso é meio difícil né, o cara na foto está até 

sorrindo, já é difícil ele limpar e fazer sorrindo ainda’’.  

Com a diferença de faixa etária entre as participantes, em média 3 anos, 

notou-se que 5 de 8 participantes conheceram períodos de auge da revista Playboy, 

enquanto 3 de 8 mulheres do grupo tiveram contato com a revista apenas 

recentemente, após a maioridade e por meio de coleções de irmãos ou pais.  

Na sequência, foram analisadas algumas revistas concorrentes ou similares à 

Playboy. As participantes citaram a marca mesmo antes de ser exposto o tema da 

pesquisa ao grupo. Ao olharem a imagem da capa da revista TRIP, as participantes 

identificaram de imediato que se tratava de uma revista voltada à sensualidade, 

como dizem os relatos de três participantes: 

Grupo 3, participante 2: “É uma concorrente da Playboy, só de ver uma 

mulher nua na capa de uma revista qualquer o que eu lembro é playboy, tipo se eu 

ver numa banca uma revista assim eu não conheço outros nomes de revista, mas eu 

lembro da Playboy’’. 

Grupo 3, participante 8: “A Playboy é engraçada, eu nunca comprei Playboy, 

mas eu gosto dela, gosto muito das entrevistas que tem, são entrevistas bem 

interessantes’’ 

Grupo 3, participante 7: “Parece até desculpinha, mas ta cheia de matéria 

boa, meu pai comprava direto e aí a gente lia, todo mundo lá em casa lia’’ 

Ao serem questionadas sobre a Playboy as participantes, além das 

reportagens e conteúdos abordados, veem a marca como sensual, ligada 

profundamente ao fundador Hugh Hefner e como marca registrada das coelhinhas: 

Grupo 3, participante 6: “Eu acho que por ser uma revista que tem mulher 

pelada às vezes a pessoa não dá nem uma chance assim, mas que nem a gente já 

falou tem matérias muito boas, tem entrevistas muito legais, a parte da mulher 

pelada é um porem.’’ 

O grupo feminino mostrou interesse no tema abordado, classificou a revista 

Playboy como interessante, sensual e com uma forte representação da liberdade 

feminina, mesmo com um conflito de ideias onde a marca teoricamente objetiva a 
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mulher, todas as participantes mostraram curiosidade e interesse na busca de 

informações sobre a marca para identificar e formar uma opinião mais completa. 

 

2.5.2.2 Pesquisa quantitativa 
 

Nesta etapa, foi realizada uma pesquisa quantitativa não probabilística por 

conveniência, com o objetivo de identificar o perfil e o comportamento do consumidor 

da Playboy além de procurar identificar sua opinião em relação ao posicionamento 

da marca.  

 A divulgação da pesquisa foi feita através de solicitações online, por e-mail e 

redes sociais, onde a pessoa era convidada a responder a uma pesquisa de tempo 

estimado em nove minutos, com relação a mídia impressa atual, no entanto 

escondendo o verdadeiro objeto da pesquisa, identificar a opinião em relação a 

Playboy e que isso fosse feito ao longo da pesquisa, de forma natural e que 

permitisse avaliar a lembrança da marca na mente do consumidor.  

Ao longo da pesquisa foram obtidos 527 respondentes, sendo 326 válidos e 

assim finalizada a pesquisa totalmente. A primeira questão foi utilizada como uma 

pergunta filtro que selecionou os respondentes acima de dezoito anos, ao 

selecionarem a faixa etária acima de 18 anos foram identificados como relevantes 

para pesquisa e para continuar o restante do questionário; os demais, ao 

selecionarem a faixa etária até 18 anos ocorria o recolhimento de informações o 

questionário era finalizado e o participante encaminhado para página de 

agradecimento pelo interesse em participar da pesquisa. 

Foi utilizada em algumas perguntas a escala de likert e também utilizou se 

variações desta escala que contaram com 7 pontos, a escala de likert é baseada em 

5 pontos, para conhecer o grau de conformidade, medir as atitudes dos 

respondentes e utilizar mais possibilidades para medir a intensidade da opinião do 

participante. 

Foram identificados trezentos e vinte e seis respondentes que completaram o 

questionário e estão de acordo com o perfil definido para esta pesquisa, identificados 

através de teste estático de frequência, após definição dos filtros e exclusão dos 

outliers. A partir disso foi possível separa-los em dois grupos distintos agrupados 
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pelas suas faixas etárias, constatando que 82% tem entre 18 e 35 anos e os outros 

18% tem 36 anos ou mais.  
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60% 

40% 

Feminino

Masculino

Gráfico 1 – Respondentes por idade 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Para identificação da identidade de gênero dos participantes, foi realizado um 

teste estático de frequência com a amostra total de trezentos e trinta e dois 

participantes, e a partir disso foi possível identificar que 60% (197) da amostra total 

compõem o sexo feminino, contra 40% (129) que compõem o sexo masculino. O 

público que optou pela identificação de gênero divergente da de masculino e 

feminino, representa 1,8% (6) da amostra, por conta disso não se mostraram 

representativos na pesquisa e foram desconsiderados.  

 

Gráfico 2 – Respondentes por gênero 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

[PORCENTAGEM] 

[PORCENTAGEM] 

18 a 35

Mais que 36
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A partir de teste estático de frequência foi possível identificar a classe social 

dos respondentes e classifica-los em grupos a partir de sua renda: Até R$ 1.734,00; 

Entre R$ 1.735,00 a R$ 6.475,00 e os acima de R$ 6.476,00. O grupo de até R$ 

1.734,00 representou 19% (62) da amostra total, contra 42% (138) do grupo entre 

R$ 1.735,00 a R$ 6.475,00 e 39% (126) do grupo acima de R$ 6.476,00. 

 

Gráfico 3 – Respondentes de acordo com a classe social 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Durante essa etapa foi analisado a questão de gênero por frases que podem 

representar a percepção do consumidor em relação a revista, aplicada através de 

um teste T de múltiplas variáveis, onde foram questionadas frases relacionadas a 

conteúdos abordados na revista, como: A playboy pode ser resumida por fotos de 

mulheres nuas, A playboy é uma revista que transmite sensualidade ou A playboy é 

uma revista decadente, entre outras. Das frases destacadas as que apresentaram 

diferença significativa entre os gêneros foram “A playboy é uma revista elegante” 

com p=,000 e uma média de respondentes femininos de 3,49 (1,4) contra uma 

média de respondentes masculinos de 4,25 (1,5). A segunda que teve diferença 

significativa foi “A playboy tem muitos conteúdos” com p=,004 e uma média de 

respondentes femininos de 3,94 (1,3) contra uma média de respondentes 

masculinos de 4,40 (1,4). Pode se afirmar a partir do teste T de múltiplas variáveis 

que dentre as frases sem diferença significativa, existe concordância entre os 

gêneros masculino e feminino entre as frases “A playboy é uma revista que 

envelheceu” com uma média de respondentes feminina de 4,64 (1,4) e masculina de 

19% 

42% 

39% 

até R$ 1734,00

entre R$ 1735,00 e R$ 6475,00

acima de R$ 6476,00
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4,66 (1,6), e as “Mulheres também gostam do conteúdo da Playboy” como uma 

média de respondente femininas de 4,72 (1,3) e masculina de 4,73 (1,3). “A playboy 

é uma revista decadente” também apresentou concordância entre os gêneros, com 

uma média de respondentes feminina de 3,83 (1,4) e masculina de 3,88 (1,4). 

Podemos concluir então que existe grau concordância entre os gêneros feminino e 

masculino em relação ao envelhecimento da revista ao longo dos anos e que ambos 

gêneros se identificam com o conteúdo abordado na revista. 

 

Tabela 1 – Sobre a Playboy 

Test-t de amostras independentes 

Em relação às frases abaixo 

sobre a revista playboy, 

assinale em que grau você 

concorda ou discorda: 

Feminino Masculino 

T P 

Média 

Desvio 

Padrão Média 

Desvio 

Padrão 

 A playboy é uma revista que 

transmite sensualidade 
5.48 1.276 5.60 1.338 -0.813 0.42 

A playboy é uma revista 

decadente 
3.83 1.494 3.88 1.490 -0.257 0.80 

A playboy possui um conteúdo 

exclusivo 
4.06 1.513 4.29 1.761 -1.305 0.19 

A playboy é uma revista 

elegante 
3.49 1.469 4.25 1.521 -4.508 0.00 

A playboy é uma revista 

voltada exclusivamente ao 

homem 

3.91 1.663 3.78 1.591 0.679 0.50 

 Mulheres também gostam do 

conteúdo da playboy 
4.72 1.381 4.73 1.310 -0.051 0.96 

 A playboy pode ser resumida 

por fotos de mulheres nuas 
4.43 1.694 4.08 1.861 1,749 ,081 

A playboy é uma revista que 

envelheceu 
4.64 1.438 4.66 1.632 -0.083 0.93 
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Test-t de amostras independentes 

Em relação às frases abaixo 

sobre a revista playboy, 

assinale em que grau você 

concorda ou discorda: 

Feminino Masculino 

T 
P

P 

Média 

Desvio 

Padrão Média 

Desvio 

Padrão 

 A playboy tem muitos 

conteúdos 
3.94 1.376 4.40 1.482 -2.887 0.00 

 A playboy é uma marca que 

transmite status 
4.46 1.589 4.47 1.611 -0.089 0.93 

 A playboy é fonte de 

informação útil para os 

homens 

3.56 1.546 3.79 1.488 -1.317 0.19 

 A playboy sempre foi 

sinônimo de modernidade 
3.58 1.538 3.55 1.500 0.193 0.85 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Nessa etapa foi analisado o cruzamento da questão de idade por temas mais 

relevantes abordados em relação a revista, como: Fotos sensuais, Humor, Esportes, 

Fotos Eróticas e entre outras. Os grupos de idade foram agrupados em 18 a 35 anos 

e 36 anos ou mais. Dos temas abordados, os que apontaram diferença significativa 

entre os grupos de idade, foram: Informações sobre automobilismo com p=,040 e 

uma média entre os respondentes de 18 a 35 anos de 1,91 (1,1) e 36 anos ou mais 

com uma média de 2,24 (1,1). E no tema fotos eróticas com p=,037 a uma média 

entre os respondentes de 18 a 35 anos de 2,84 (1,5) e 36 anos ou mais com uma 

média de 2,38 (1,3). Os outros temas abordados, não obtiveram diferença 

significativa. Ou seja, houve concordância parcial sobre a relevâncias destes temas 

para os respondentes, inclusive em relação as fotos sensuais que se esperava uma 

média de concordância maior, ficou em apenas 2,8 e 2,43 para a faixa de 18 a 35 

anos e para36 anos ou mais, respectivamente. Entrevistas teve média de 2,66 para 

os respondentes de 18 a 35 anos e de 2,97 para os respondentes de 36 anos ou 

mais, o que também foi uma surpresa.  
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Tabela 2 – Relevância de conteúdo 

Test-t de amostras independentes 

O que é mais relevante para você 

na revista Playboy? 
Idade Média 

Desvio 

Padrão 
T P 

 Fotos sensuais 
18 a 35 2.80 1.505 

1.726 0.085 
36 a 45 2.43 1.391 

 Informações sobre moda/beleza 
18 a 35 2.35 1.113 

-1.855 0.065 
36 a 45 2.66 1.222 

 Informações sobre automobilismo 
18 a 35 1.91 1.120 

-2.061 0.040 
36 a 45 2.24 1.129 

 Esportes 
18 a 35 2.04 1.184 

-1.170 0.243 
36 a 45 2.24 1.174 

 Entrevistas 
18 a 35 2.66 1.316 

-1.636 0.103 
36 a 45 2.97 1.242 

 Humor 
18 a 35 2.64 1.274 

-.638 0.524 
36 a 45 2.76 1.218 

 Fotos eróticas 
18 a 35 2.84 1.548 

2.095 0.037 
36 a 45 2.38 1.361 

 Entrevistas com figuras icônicas 
18 a 35 2.66 1.341 

.365 0.715 
36 a 45 2.59 1.298 

 Ensaios com mulheres famosas 
18 a 35 2.91 1.502 

1.898 0.059 
36 a 45 2.50 1.367 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Durante o cruzamento da questão dos grupos de idade pelas frases 

representativas da revista, aplicada através de um teste T de múltiplas variáveis, as 

que apresentaram diferença significativa entre os grupos foram “A playboy tem 

muitos conteúdos” com p=,001 e uma média de respondentes entre o grupo de 18 a 

35 anos de 4,00 (1,4) contra uma média de respondentes de mais que 36 anos de 

4,69 (1,0). A segunda que teve diferença significativa foi “A playboy é uma marca 

que transmite status” com p=,011 e uma média de respondentes de 18 a 35 anos de 

4,57 (1,5) contra uma média de respondentes mais que 36 anos de 3,98 (1,6). E “A 
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playboy é uma revista decadente” com p=,018 e uma média de respondentes 18 a 

35 anos de 3,94 (1,4) contra uma média de respondentes mais que 36 anos de 3,4 

(1,4). Por último “A playboy é fonte de informação útil para os homens” com p=,036 e 

uma média de respondentes 18 a 35 anos de 3,57 (1,5) contra uma média de 

respondentes mais que 36 anos de 4,0 (1,3). Pode se afirmar a partir do resultado do 

aplicado que existe concordância entre os grupos de idade nas frases “A playboy é 

uma revista que transmite sensualidade” com uma média de respondentes do grupo 

um de 5,52 (1,3) e grupo dois de 5,53 (0,97), e as “Mulheres também gostam do 

conteúdo da Playboy” como uma média de respondentes do grupo um de 4,71 (1,3) 

e grupo dois de 4,77 (1,3). Ou seja, podemos concluir então que para os grupos de 

idade da pesquisa, ambos concordam que a Playboy é revista representada pela 

sensualidade e que ambos os gêneros se identificam com o conteúdo abordado na 

revista, mas que nem concordam ou discordam quando abordados sobre a 

relevância dos conteúdos abordados e sobre a marca representar “status”, e que 

discordam parcialmente em relação sobre o conteúdo abordado ser uma informação 

útil para os homens e ser uma revista decadente. 

 

Tabela 3 – Frases sobre a revista por idade 

Test-t de amostras independentes 

Em relação às frases abaixo 

sobre a revista playboy, 

assinale em que grau você 

concorda ou discorda: 

18 a 35 anos 
Mais que 36 

anos 
T P 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

 A playboy é uma revista que 

transmite sensualidade 
5.52 1.361 5.53 0.977 -.064 .949 

 A playboy pode ser resumida por 

fotos de mulheres nuas 
4.35 1.787 4.00 1.654 1.372 .171 

 A playboy é uma revista voltada 

exclusivamente ao homem 
3.89 1.640 3.707 1.611 .781 .435 

 Mulheres também gostam do 

conteúdo da playboy 
4.71 1.356 4.776 1.338 -.322 .747 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Durante a análise do cruzamento da questão de gênero pelos temas mais 

relevantes abordados na revista, as que apresentaram diferença significativa entre 

os gêneros, foram: Fotos sensuais com p=,000 e média respondentes feminina de 

2,25 (1,3) e masculina com 3,48 (1,3). Fotos Eróticas também obteve diferença 

significativa entre os gêneros com p=,000 e média respondentes feminina de 

2,57(1,3) e masculina com 3,54 (1,3). E por último Ensaio com mulheres Famosas 

com um p=,000 e média respondentes feminina de 2,37 (1,3) e masculina com 3,55 

(1,3). Pode-se concluir que para o gênero feminino Fotos sensuais, Fotos Eróticas e 

Ensaio com mulheres famosas não é um conteúdo relevante, onde discordam 

Test-t de amostras independentes 

Em relação às frases abaixo 

sobre a revista playboy, 

assinale em que grau você 

concorda ou discorda: 

18 a 35 anos 
Mais que 36 

anos 
T P 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

 A playboy possui um conteúdo 

exclusivo 
4.12 1.650 4.28 1.461 -.652 .515 

 A playboy tem muitos conteúdos 4.00 1.476 4.69 1.063 -3.371 .001 

 A playboy é uma revista que 

envelheceu 
4.71 1.506 4.38 1.543 1.505 .133 

 A playboy é uma revista elegante 3.71 1.515 4.14 1.583 -1.923 .055 

 A playboy é uma marca que 

transmite status 
4.57 1.577 3.983 1.606 2.551 .011 

 A playboy é uma revista 

decadente 
3.94 1.485 3.431 1.452 2.377 .018 

 A playboy é fonte de informação 

útil para os homens 
3.57 1.548 4.034 1.363 -2.110 .036 

 A playboy sempre foi sinonimo de 

modernidade 
3.51 1.545 3.845 1.387 -1.518 .130 
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totalmente, e já para o sexo masculino nem discordam ou concordam, ou seja se 

mantem neutros para este tópico.   

 

Tabela 4 – Frases sobre a revista por gênero 

Test-t de amostras independentes 

O que é mais relevante 

para você na revista 

Playboy? 

Feminino Masculino 

T P 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

 Fotos sensuais 2.25 1.383 3.481 1.335 -7.973 .000 

 Informações sobre 

moda/beleza 
2.49 1.109 2.271 1.171 1.721 .086 

 Informações sobre 

automobilismo 
1.88 1.067 2.101 1.204 -1.750 .081 

 Esportes 2.01 1.116 2.178 1.278 -1.256 .210 

 Entrevistas 2.70 1.324 2.736 1.284 -.277 .782 

 Humor 2.61 1.291 2.744 1.220 -.944 .346 

 Fotos eróticas 2.24 1.393 3.543 1.381 -8.262 .000 

 Entrevistas com figuras 

icônicas 
2.57 1.321 2.752 1.346 -1.183 .238 

 Ensaios com mulheres 

famosas 
2.37 1.358 3.550 1.386 -7.639 .000 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Quando analisado o cruzamento da questão grupo por faixa de idade por 

conhecimento em revistas, podemos notar que pelo grupo de 18 a 35 anos é quase 

unanime o conhecimento da amostra na revista Veja com 95,5% (311) de 

afirmações, na revista Época com 86,2% (281) e na revista IstoÉ com 81,7% (266), 

já o restante das outras revistas com a exceção da Exame com 60,8% (198) e a 

Playboy com 59,00% (192), todos afirmam não conhecer a revista. Já pelo grupo de 



74 
 
 

 
 

mais de 36 anos, a grande maioria da amostra assim como o grupo de 18 a 35 anos, 

também apontou a revista Veja como a principal com 94,8% (304) de respondentes 

e a revista Época com 79,3% (260) e IstoÉ com 81,00% (264). A playboy apareceu 

com 43,1% (140) para os participantes, e já as demais revistas aparecem abaixo do 

conhecimento dos participantes. Podemos notar na tabela que as revistas que mais 

apresentam representatividade, é a revista Veja, Época, e IstoÉ em terceiro lugar, 

enquanto a Playboy só aparece em sétimo lugar, enquanto sua principal concorrente 

aparece em décimo sétimo lugar. 

 

Tabela 5 – Revistas 

Estatísticas de grupo 

Quais revistas abaixo você conhece? Idade 

18 a 35 Mais que 36 

Veja 96% 95% 

Época 86% 79% 

IstoÉ 82% 81% 

Caras 78% 69% 

Superinteressante 63% 67% 

Exame 61% 67% 

Playboy 59% 43% 

Quatro Rodas 53% 52% 

National Geographic 50% 43% 

Pequenas empresas & Grandes Negócios 48% 57% 

Galileu 47% 36% 

Tititi 46% 19% 

Contigo 46% 33% 

Vogue 43% 28% 

Rolling Stone 41% 14% 

Autoesporte 38% 19% 

Sexy 32% 10% 

VIP 28% 19% 

Cosmopolitan 22% 9% 
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Estatísticas de grupo 

Quais revistas abaixo você conhece? Idade 

18 a 35 Mais que 36 

Placar 21% 21% 

Viva Mais 17% 12% 

Revista ESPN 17% 5% 

Trip 16% 12% 

Auto Racing 9% 5% 

Ele & Ela 7% 9% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Ao analisar o cruzamento da questão grupo das idades por circunstâncias em 

que leem revistas, no grupo de 18 a 35 anos a única circunstância em que aparecem 

para os participantes como válida para leitura é “Quando esperam em uma consulta” 

que aparecem com 59% (192), no restante todos se mostraram neutros ao restante 

das situações e se dizem não leitores. Já pelo grupo de mais de 36 anos, assim 

como o grupo de 18 a 35 anos a única circunstância em que aparece para os 

participantes como válida para leitura é “Quando esperam em uma consulta”, que 

aparece com 62% (202), de restante todos se mostraram neutros ao restante das 

situações e se dizem não leitores:  

 

Tabela 6 – Circunstâncias de leitura 

Estatísticas de grupo 

Em quais circunstâncias você lê revista? 
Idades 

18 a 35 Mais que 36 

Quando espero o Avião 18,3% 24,1% 

Quando espero uma Consulta 59,0% 62,1% 

Quando estou na Barbearia 12,3% 6,9% 

Quando estou no Salão de beleza 31,7% 39,7% 

No meu tempo livre, em casa 16,4% 19,0% 

No banheiro 10,4% 13,8% 
Sempre que consigo, leio uma revista 12,7% 24,1% 
Não costumo ler revistas 29,1% 20,7% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 
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Ao analisar a plataforma em que os participantes leem revista, 39% da 

amostra respondeu que não costuma ler revista, contra 27% que se diz leitor da 

revista tradicional, 22% que afirma ler de forma online quando as notícias “chegam” 

até eles e apenas 12% que afirma acessar em portais de revista online.  

É fundamental recorrer ao Gráfico 6 posicionado na sequencia abaixo, para 

ajudar a compreensão deste dado, afinal, apenas 3% dos respondentes dizem ter o 

hábito de ler revista, enquanto que 28% diz ler revistas eventualmente. Ao se 

verificar a Tabela 6,59% dos respondentes afirma ler revista enquanto espera uma 

consulta, o que nos sugere que os leitores de revistas leem apenas por questões 

circunstanciais.  

 

Gráfico 4 – Plataforma em que os respondentes leem revista 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Ao analisar as fontes de informação em que os respondentes utilizam, 26% 

pessoas responderam que utilizam de mídias sociais para buscarem informação, 

23% das pessoas utilizam sites online e 17% utilizam televisão para se manterem 

informados. Jornais online também aparece com representatividade de com 15% 

das respostas e 9% que utilizam de rádio. Revistas impressas representam apenas 

2%. Essa baixa representatividade de revistas impressas, é justificada a partir da 

análise do Gráfico 6, posicionado na sequência a baixo, para ajudar a compreensão 

deste dado, afinal apenas 3% dos respondentes dizem ter o hábito de ler revista  
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Gráfico 5 – Fontes de informação 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Ao serem perguntados se os participantes gostam ou tem o hábito de lerem 

revistas, 35% dos respondentes afirmaram que não costumam ler revista e não tem 

o hábito, 34% afirmou que leem apenas em ocasiões em que aparecem para eles, 

como: Sala de Espera. E 28% se dizem leitores ocasionalmente enquanto apenas 

3% que se dizem leitores regulares. 

 

Gráfico 6 – Respondentes quanto ao hábito de ler revistas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Ao analisar o cruzamento de identidade de gênero por temas de interesse 

pode-se notar que para o público feminino os principais temas de relevância são 
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filmes com 23%, seguido por música com 22% e Turismo/viagens com 20% das 

respostas.  

 

Gráfico 7 – Temas de interesse do público feminino 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Já para o público masculino, os principais temas de interesse são Música que 

aparece com 23% (28) ponto que converge com o principal tema de interesse do 

público feminino visto em Gráfico 7. Esportes surge empatado com música, com 

23% (28) e Tecnologia em terceiro com 19%. 

 

Gráfico 8 – Temas de interesse do público masculino 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 
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Já no cruzamento de grupo de idade por interesse em entretenimento, pode 

se notar que pelo grupo de 18 a 35 anos é forte a presença de filmes que aparece 

com 23% das respostas e de músicas que também aparece empatado em primeiro 

lugar com 23% das respostas. Pelo grupo de mais que 36 anos é forte a presença 

de música também com 23% das respostas e educação 19% das respostas.  

 

Gráfico 9 – Temas de interesse do público com idade entre 18 e 35 anos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Gráfico 10 - Temas de interesse do público com mais de 36 anos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 
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Ao perguntados em que grau gostam de se manterem informados, 59% da 

amostra respondeu que gostam de estarem informados diariamente, e 16% dizem 

correrem atrás de informação o tempo todo, enquanto 21% que se diz apenas se 

manterem informados quando as informações vêm até eles e apenas 4% da amostra 

se diz não interessada em notícias e informações em geral. 

 

Gráfico 11 – Grau em que o público gosta de se manter informado 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Ao analisar o horário em que os participantes procuram informação, 21% da 

amostra afirmou que procuram informação a qualquer hora, 16% afirmam procurar 

informações antes de dormir que aparece em segundo lugar. E nos intervalos do 

trabalho e quando chegam após o trabalho surge empatado com 13% das respostas. 

A compreensão deste dado, pode ser melhor entendida ao recorrer ao Gráfico 11, 

que se diz respeito ao grau de afinidade do público para se manterem informados, 

onde 59% da amostra se diz se corer atrás de informação diariamente. 
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Gráfico 12 – Em quais horários os respondentes procuram por informação 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Foram questionados se os participantes eram assinantes atualmente de 

algum portal online de notícias, e 92% respondeu que não, contra 8% que se diz 

assinante de algum portal online de notícias. 

 

Gráfico 13 – Assinantes de portais de noticias online 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Durante a análise do cruzamento da questão de gênero por importância na 
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com um p=,023 e média respondentes feminina de 3,78(1,0) e masculina com 

3,51(1,0). De restante nenhuma se mostrou com diferença significativa ou com 

médias semelhantes. Podendo-se dizer que há grau de concordância entre os 

gêneros nos quesitos preço, conteúdo abordado, disponibilidade e entre outros, 

tornando assim indiferentes na decisão de compra, onde as médias variam em 

discordo parcialmente e discordo totalmente. 

 

Tabela 7 – Fatores para a escolha 

Test-t de amostras independentes 

Avalie abaixo a importância de 

alguns fatores na hora de 

escolher uma revista para ler: 

Feminino Masculino 

T P Média 

Desvio 

Padrão Média 

Desvio 

Padrão 

  Preço da revista 3,11 1,056 3,031 1,218 ,594 ,553 

  Conteúdo abordado nas 

reportagens 
4,10 1,010 4,062 1,073 ,337 ,736 

  Variedade no conteúdo abordado 3,78 1,019 3,512 1,076 2,288 ,023 

  Disponibilidade do Produto 3,42 1,069 3,287 1,174 1,068 ,286 

  Facilidade em achar a revista para 

comprar 
3,45 1,167 3,349 1,273 ,751 ,453 

  Ser Digital 2,94 1,369 2,829 1,318 ,718 ,474 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Os participantes foram questionados sobre onde costumavam ou costumam 

comprar revistas, no momento em que são leitores ou precisam no momento de 

alguma revista, e o resultado foi que 59% da amostra afirmaram que não tem o 

hábito de fazer a compra, enquanto 30% dizem ser consumidores de bancas de rua 

e apenas 5% afirma comprar revista em livrarias e outros 4% nos sites das revistas. 

Se retrocedermos ao Gráfico 13, apenas 8% dos participantes são assinantes de 

portais on-line de notícias e o Gráfico 5 também nos sugere uma reflexão pois, 

afinal, apenas 2% recorrem as revistas impressas para se manterem informados, 

mesmo que outros 6% tem o hábito de acessar revistas digitais, a representatividade 

continua sendo pequena frente a outras fontes de informação, como a própria 
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televisão com 17% ou as mídias sociais com 26%, o que justifica o fato de 59% não 

costumar comprar revistas.  

 

Gráfico 14 – Onde os consumidores compram ou compravam a revista 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Durante o cruzamento da questão da identidade de gênero pelas frases 

representativas para personalidade do consumidor, as que apresentaram diferença 

significativa entre os grupos foram “Eu gosto de me cuidar com exercícios e produtos 

de beleza” com p=,000 a uma média entre os respondentes do sexo feminino de 

5,13 (1,5) contra uma média de 4,45 (1,5) entre os respondentes do sexo masculino. 

A segunda que teve diferença significativa foi “O machismo ainda é bem presente na 

sociedade atual” com p=,000 e uma média entre os respondentes do sexo feminino 

de 6,26 (0,8) contra uma média dos respondentes masculinos de 5,62 (1,4). 

Também houve diferença significativa para o tema: “Hoje os homens mais jovens 

estão mais sensíveis e menos preconceituosos” com p=,006 e média dos 

respondentes femininos de 4,47 (1,3) contra uma média masculina de 4,8 (1,3). Por 

último “O Homem/Mulher moderno (a) é uma pessoa que está sempre conectada a 

internet” com p=,004 e média de respondentes femininas de 4,95 (1,5) contra uma 

média entre os respondentes masculinos de 5,4 (1,4). Portanto, por mais que 

homens e mulheres concordem com esses temas apresentadas, há diferença 

significativa entre o grau de concordância.  
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Ambos os gêneros concordam que possuem cabeça aberta para o novo e que 

o sexo não representa um tabu, com médias de 5,73 e 5,6 entre as mulheres e 5,51 

e 5,41 entre os homens, respectivamente.  

 

Tabela 8 – Características por gênero 

Test-t de amostras independentes 

As frases abaixo falam sobre 

suas características: 

Feminino Masculino T P 

Média 

Desvio 

Padrão Média 

Desvio 

Padrão   

  Eu me considero uma pessoa 

moderna, à frente do meu tempo 
4,81 1,314 4,798 1,252 ,059 ,953 

  Eu me considero uma pessoa 

cabeça aberta para o novo 
5,73 1,184 5,519 1,213 1,563 ,119 

  Eu me considero conservador 

(a) nas minhas ideias e 

comportamento 

3,54 1,783 3,845 1,787 -1,518 ,130 

  Eu me vejo como uma pessoa 

descontraída 
5,46 1,350 5,473 1,232 -,074 ,941 

  Eu entendo bem as mudanças 

que acontecem nos dias de hoje 

com a sociedade 

5,32 1,327 5,233 1,296 ,620 ,536 

  Eu me considero uma pessoa 

curiosa em relação a qualquer 

assunto 

5,48 1,308 5,240 1,379 1,565 ,119 

  Eu tenho uma cultura que 

considero refinada 
4,40 1,361 4,628 1,305 -1,529 ,127 

  Eu gosto de tudo: do popular ao 

erudito 
4,66 1,450 4,705 1,603 -,236 ,813 

  Eu me considero bem "do 

povo": gosto daquilo que a 

maioria gosta 

 

3,90 1,532 3,667 1,583 1,319 ,188 
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Test-t de amostras independentes 

As frases abaixo falam sobre 

suas características: 

Feminino Masculino T P 

Média 

Desvio 

Padrão Média 

Desvio 

Padrão 
  

  Eu acho que os homens devem 

ser sempre gentis com as 

mulheres 

6,14 1,093 6,070 1,257 ,551 ,582 

  A imagem de um príncipe não 

combina com o homem moderno 
4,80 1,564 4,643 1,745 ,855 ,393 

  O sexo não representa um tabu 

para mim 
5,60 1,466 5,419 1,524 1,100 ,272 

  Eu gosto de me cuidar com 

exercícios e produtos de beleza 
5,13 1,576 4,450 1,500 3,897 ,000 

  O homem/mulher de hoje tem 

liberdade para ser o que quiser, 

sem pressão da sociedade 

4,46 2,034 4,690 2,095 -,978 ,329 

  O homem/mulher moderno (a) 

ainda é conservador (a) 
4,43 1,436 4,318 1,409 ,673 ,502 

  Não existe mais aquele 

preconceito que homem tem que 

ser "macho" 

3,04 1,721 3,202 1,688 -,858 ,391 

  O machismo ainda é bem 

presente na sociedade atual 
6,26 0,886 5,620 1,475 4,883 ,000 

  Hoje os homens mais jovens 

estão mais sensíveis e menos 

preconceituosos 

4,47 1,380 4,891 1,342 -2,746 ,006 

  O Homem/Mulher moderno (a) é 

uma pessoa que está sempre 

conectada à internet 

4,95 1,598 5,457 1,424 -2,881 ,004 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 
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2.6 ANÁLISE SWOT 
  

 O desenvolvimento de estratégias e planos de marketing, para Kotler e Keller 

(2012, p.35), ‘’requer uma combinação de disciplinas e flexibilidade. As empresas 

devem se ater a uma estratégia sem deixar, porém, de aprimorá-la constantemente.” 

Para manter as estratégias com as velas ajustadas às circunstâncias do ambiente 

deve-se sempre procurar entender o mercado onde a organização está inserida e 

suas mudanças; para auxiliar neste monitoramento e avaliação de planejamentos, 

estratégias e futuras ações utilizou-se a análise SWOT (do inglês Strengths, 

Weaknesses, Opportunities e Threats) que consiste em:  

 

Uma unidade de negócios deve monitorar importantes forças 

macroambientais e significativos fatores microambientais que afetam a sua 

capacidade de estabelecer um sistema de inteligência de marketing para 

acompanhar tendências e mudanças relevantes, além de identificar as 

oportunidades e ameaças associadas a ela. KOTLER E KELLER (2012, 

p.49)  

 

Os fatores macroambientais e agentes microambientais devem ser 

constantemente revisados e as estratégias reformuladas, de modo que a 

organização esteja sempre em acordo com o as tendências de mercado e 

identificando novas oportunidades.  

 

2.6.1 Forças 

 

Foi verificado em pesquisa qualitativa e quantitativa que a percepção dos 

consumidores em relação a marca Playboy aponta que a história da revista reflete o 

‘’status’’ e influencia no estilo de vida do consumidor. Para manter esta imagem 

conectada aos consumidores pode se contar com a capacidade e conhecimento dos 

líderes da empresa, através da administração da revista e monitoramento da 

evolução das técnicas de mercado utilizadas ao longo da existência da marca. A 

percepção dos consumidores em relação a marca é positiva e quando mencionado 

empresas referenciais no segmento editorial de revistas, a Playboy destaca-se pela 
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qualidade de seu atual produto, pois as imagens utilizadas na revista possuem 

características cada vez mais reais e com alta qualidade. O novo posicionamento 

adotado pela marca como visto no diagnóstico deste projeto, retrata novas 

oportunidades buscadas a partir da percepção e opinião do público em relação a 

questões sociais, como diversidade e o empoderamento feminino. 

 

2.6.2 Fraquezas 

 

Conforme já abordado no tópico referente ao diagnóstico deste estudo, a 

Playboy Brasil trabalha apenas com um produto, a revista, este nulo mix de produtos 

explorado pela empresa destaca-se como uma fraqueza, pois a marca possui uma 

possibilidade de amplitude de produtos referentes a Playboy que podem vir a ser 

comercializados. Esta falta de exploração do potencial da marca também se repete 

na comunicação e em seus canais, pois como visto em pesquisa qualitativa e 

quantitativa, a mensagem passada pela marca não atinge efetivamente o público. 

Segundo Kotler e Keller (2012, p .49) ‘’uma empresa pode se beneficiar com a 

convergência de tendências entre setores e lançar produtos ou serviços híbridos que 

sejam novos para o mercado’’ e tornar o processo de compra mais conveniente e 

eficiente. 

Outro fator observado foi a indisponibilidade de um planejamento de 

marketing, prevendo variações no faturamento e possíveis oportunidades e ameaças 

do mercado, segundo as informações disponibilizadas pela empresa este 

planejamento de investimentos e previsões não existe, esta falha resulta em um 

posicionamento divergente do estilo de vida dos atuais e futuros clientes, deixando 

de atendendo demandas do novo mercado em que a revista poderia atuar com mais 

força. 

 

2.6.3 Oportunidades 

 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias nos últimos anos e com as 

mudanças na forma de consumo, a possibilidade de interação do público com a 
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marca cresceu e novas oportunidades em plataformas digitais surgiram, tornando-se 

uma oportunidade para a Playboy explorar.  

Há uma alta procura por informação e a velocidade em que o consumidor 

absorve estes conteúdos traz uma oportunidade de comunicação e aproximação da 

marca com o cliente; embora os entrevistados não tenham referenciado a Playboy 

como fonte tradicional de informação, a marca continua tendo uma forte lembrança 

na mente do público em geral, razão da história de sucesso e dos anos de glória da 

marca, o que pode possibilitar com que a mesma venha a tornar-se uma fonte de 

conteúdo informative de relevância.  

 O novo posicionamento da revista no Brasil, segundo informações fornecidas 

pela empresa em seu mídia kit, permite que as mulheres venham a ter um maior 

interesse pela Playboy, pela valorização da história das mulheres convidadas a 

participarem dos ensaios da revista. O falecimento do fundador da Playboy, Hugh M 

Hefner trouxe a marca novamente para mídia, trazendo maior visibilidade e a 

possibilidade de a revista aproveitar o momento para mostrar ao público que ainda 

está em atividade. 

  

2.6.4 Ameaças 

 

A Ausência de um posicionamento planejado e estruturado fez com que a 

empresa se distanciasse de seu verdadeiro público alvo, atendendo assim 

demandas sem relevância, como indicado nos resultados da pesquisa qualitativa 

realizada neste projeto.  

A tecnologia tem se mostrado como uma ameaça uma vez que esse meio tem 

sido pouco explorado pela Playboy e ainda por tal meio já contar com muitos 

concorrentes que entregam o conteúdo oferecido, na maioria das vezes, de forma 

gratuita no que tange à sensualidade e nudez, e em relação as informações fazendo 

com que o produto não tenha diferenciação.  

Ademais, os meios digitais oferecem muito mais facilidade de acesso e 

rapidez na veiculação de material informativo ou de entretenimento, o que mais uma 

vez torna o produto “revista impressa” distante de seu público-alvo.  
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Observou-se também nas pesquisas que para algumas pessoas a imagem da 

marca está diretamente ligada ao vulgar, o que acaba por denegrir uma parcela da 

sua reputação, mas que pode ser contornado já que o atual posicionamento eleva o 

empoderamento feminino, valorizando a história e a personalidade das mulheres 

além apenas dos atributos e aspectos físicos, e que, na verdade, faz parte da 

história da marca mas que carece de comunicação estruturada e dirigida para que o 

consumidor entenda tal posicionamento. 

 

Quadro 2 - A matriz SWOT 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Certamente a empresa não precisa necessariamente corrigir todos os seus 

pontos fracos (ou menos favoráveis), tampouco ficar restrita a apenas seus pontos 

fortes e continuar a explorar constantemente as mesmas oportunidades. É 

recomendável e saudável para a organização procurar desenvolver maiores forças 

para examinar e explorar melhores oportunidades.   
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3 PLANO DE MARKETING 
 

 O primeiro passo para qualquer organização é definir qual o seu objetivo, o 

porque ela exista para depois pensar no como em o que fara para tal. Não obstante, 

é preciso saber para onde se quer ir antes de colocar o pé na estrada, ao menos no 

ambiente corporativo. A empresa que não sabe para onde pretende ir e não define 

em qual ambiente competitivo irá atuar está muito provavelmente fadada ao 

fracasso, enquanto que aquelas que melhor definem seu público alvo, se tornam 

mais aptas a entender as nuances e tendências do mercado. 

A partir da análise situacional da marca Playboy foi possível compreender 

todos os fatores envolvendo os problemas atuais da empresa para a realização do 

plano de marketing.  

 

Plano de marketing é o documento que resume o planejamento, ou seja, é o 

processo de intenso raciocínio e coordenação de pessoas, recursos 

financeiros e materiais cujo foco central é a verdadeira satisfação do 

consumidor. AMBRÓSIO (2010, p.19) 

 

Além disso, o plano de marketing também compreende a etapa de definição 

dos objetivos centrais da empresa e onde ela quer chegar, como destaca Kotler 

(2006, p.37) “O Plano estratégico de uma empresa estabelece quais tipos de 

negócio ela vai operar e os objetivos de cada um desses negócios”. 

Com base nessas definições foi realizado o planejamento estratégico da 

marca Playboy, onde serão explicados, além do problema enfrentado, estratégias e 

ações de marketing para supera-los e atingir os objetivos propostos.  

 

3.1 PROBLEMA E OBJETIVOS DE MARKETING 
 

 A partir dos dados avaliados através do diagnóstico referente ao cenário atual 

vivido pela empresa, somados aos dados levantados através da aplicação de 

pesquisa qualitativa e quantitativa, foi possível identificar os reais problemas de 

marketing enfrentados pela revista e apontar oportunidades para resolução destas 

adversidades. Segundo Kotler e Keller (2012, p. 180): 
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Os profissionais de marketing precisam identificar as circunstâncias que 

desencadeiam determinada necessidade pela coleta de informações entre 

vários consumidores. Assim, eles podem desenvolver estratégias de 

marketing que provoquem o interesse do consumidor.  

 

 Após a identificação dos impasses vivenciados pela revista nos últimos anos, 

verificou-se um grande distanciamento em relação a revista e seu público-alvo sendo 

identificado um número significativo do público que sequer sabiam que a revista 

ainda estava em circulação. Também foi identificado uma mudança no cenário 

editorial e um avanço acelerado das informações no meio digital, impulsionado pelo 

rápido desenvolvimento tecnológico e pelas tendências de consumo. A procura por 

conteúdo on-line ao invés das atuais mídias impressas tem afetado intensamente a 

marca que ainda se concentra na produção e comercialização de revistas físicas, 

fato que vem causando a perda das forças de venda e diretamente uma brusca 

queda no faturamento da revista. Estas desventuras fizeram com que a empresa 

deixasse de refletir sua essência e o estilo de vida de seus consumidores Brasileiros. 

Segundo Keller e Kevin (2012, p.54): 

 

Atitudes sobre a marca são definidas de acordo com as avaliações gerais 

dos consumidores para uma marca. Atitudes são importantes porque 

frequentemente formam a base para as ações e o comportamento dos 

consumidores no que diz respeito a marca. As atitudes dos consumidores 

geralmente dependem de considerações especificas relacionada aos 

atributos e benefícios da marca. 

 

Nas pesquisas foram identificadas opções de compra mais relevantes para o 

público-alvo da marca, o que faz com que os consumidores não tenham a Playboy 

como primeira opção na busca por conteúdo. O fator que mais influência os 

consumidores é a relevância dos temas abordados e a facilidade de acesso, 

atualmente a revista física perdeu seus atrativos por ser um item teoricamente 

desatualizado em relação a velocidade em que informações circulam no meio digital, 

chegando a ser visto como um item colecionável, a revista impressa perdeu espaço 

no coração do público gerando um distanciamento na aceitação e identificação do 

consumidor com a marca. Segundo Keller e Kevin (1013, p.55) os ‘’sentimentos 



92 
 
 

 
 

sobre a marca são respostas e reações emocionais dos clientes com relação à 

marca: eles também têm a ver com a aceitação social geral evocada pela marca’’. 

Portanto a principal estratégia definida é assumir um novo posicionamento 

para aumentar a participação de mercado redefinindo o produto e a dinâmica na 

geração de receita. Iniciando as ações com o lançamento de novos canais de 

distribuição para atingir efetivamente o público alvo da Playboy, seguido do 

monitoramento constante do mercado, acompanhando as ações dos concorrentes e 

as tendências de comportamento do consumidor para manter um plano de 

comunicação e relacionamento atualizado de acordo com as mudanças e evoluções 

do mercado, conquistando assim a reaproximação da marca ao seu público, 

estabelecendo lembrança de marca e fidelização do cliente. Segundo James. R 

Ogden (2007 p.13) ‘’no mercado competitivo de hoje, empresas e profissionais de 

marketing devem certificar se de que as mensagens que chegam aos consumidores 

sobre produtos e serviços sejam claras, concisas e integras’’. 

Após essa análise, estruturou-se objetivos de pesquisa da seguinte forma: 

 

a) Assumir um novo posicionamento para aumentar a participação de 

mercado redefinindo o produto e a dinâmica de geração de receita;  

b) Lançamento de novos canais de distribuição para atingir o público alvo;  

c) Monitoramento constante do mercado para acompanhar as ações dos 

concorrentes e as tendências de comportamento do consumidor;  

d) Criar um plano de comunicação e relacionamento para reaproximar a 

marca de seu público e estabelecer lembrança de marca e fidelização 

de clientes 

 

3.2 SEGMENTO ALVO E POSICIONAMENTO 
 

A ideia principal de segmentar o mercado é identificar grupos para 

melhor avaliar características e tendências de consumo, segundo Kotler e 

Keller (2006, p. 237) “um segmento de mercado consiste em um grande 

grupo de consumidores que possuem as mesmas preferências”:   
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A empresa que melhor seguir a estratégia adotada 

conseguirá os maiores lucros. Aquelas que não tem uma estratégia 

clara – que ficam ‘em cima do muro’ – apresentam o pior 

desempenho. (KOTLER E KELLER, 2006, p. 54)   

  

A definição da estratégia de posicionamento só pode ser elaborada 

baseada em pesquisas e entendimento das reais expectativas do público 

alvo, onde sem isso a criação de uma estratégia deslocada pode ter reflexos 

irreversíveis na imagem ou aceitação de uma marca. Essa identificação e 

posicionamento precisam ser feito de forma consistente, conforme Michael 

Porter propôs há ‘’três estratégias genéricas que fornecem um bom ponto de 

partida para o pensamento estratégico: liderança total em custos, 

diferenciação e foco”. (KOTLER E KELLER apud PORTER, 1980, cap. 2).   

Em relação a atual situação da Playboy, foi definida a estratégia de 

posicionamento baseada na diferenciação, que consiste no atendimento as 

necessidades do consumidor através de uma proposta de valor de produto, 

que segundo Kotler e Keller (2012, p.8) é ‘’um conjunto de benefícios 

capazes de satisfazer essas necessidades. A proposta de valor intangível é 

materializada por uma oferta, que pode ser uma combinação de serviços, 

informação e experiências’’.   

No caso da revista a concentração será baseada na reaproximação de 

seu público alvo, que conseguirá atingir esse objetivo a partir do melhor 

desempenho no fornecimento de conteúdo on-line, que virá principalmente 

através dos acessos e engajamento com seu público. O foco principal do 

produto continua sendo a busca na referência de geração de conteúdo de 

sensualidade, por conta da representatividade que esse tema ganhou para os 

consumidores quando pensado na revista, como visto em pesquisa 

quantitativa por exemplo, onde tanto o grupo de 18 a 35 anos quanto os mais 

de 36 anos, concordam que a Playboy é uma revista que transmite 

sensualidade.  

Essa referência em conteúdo de sensualidade será alcançada, a partir 

da volta do pagamento a celebridades para realização de ensaios sensuais 

realizados pela revista, como era feito anteriormente, onde muitos dos 
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consumidores adquiriam a revista por se tratar de uma mulher diferente, de 

difícil alcance, como visto em análise da pesquisa qualitativa, onde os 

participantes afirmam que voltariam a comprar a revista se no caso fosse 

uma mulher diferente, como em um dos relatos dos praticantes da pesquisa: 

Grupo 1, participante 1: “Ah eu só compraria se fosse alguma mulher 

diferente, e aquela mulher que você nunca poderá ter. Tipo a Mariana Ruy 

Barbosa’’.  

Após a análise dos dados, verificou-se que o consumidor da revista 

também mantem interesse por outros tipos de entretenimento mais variados, 

não só relacionado a sensualidade, conteúdo esse que não são abordados 

atualmente, porem são relevantes para seu público de acordo com a 

identificação na pesquisa qualitativa e quantitativa, como filmes, músicas, 

esportes e viagens. 

 O posicionamento será adotado uma vez que apenas 2% dos 

entrevistados ainda utilizam revistas físicas para se manterem informados, 

4% se incluirmos jornais físicos, ao passo que 70% o fazem de forma digital, 

através de sites, jornais e revistas on-line e mídias sociais. A comunicação 

será focada no on-line além de inserções em rádio e televisão, já que 

somados correspondem a 96% das fontes de informação acessadas pelos 

respondentes da pesquisa quantitativa. Com base na pesquisa quantitativa 

59% dos respondentes entre 18 e 35 anos dizem conhecer a revista, já 43% 

do público com mais de 36 anos diz não conhecer a marca. Portanto, foi 

definido que as estratégias e ações serão voltadas ao público entre 18 e 35 

anos.  

Portanto, o produto será direcionado para o público masculino, com 

idade entre 18 e 35 anos, que utiliza a internet para se manter informado 

sobre seus temas de interesse em geral identificados em pesquisa, que serão 

abordados no portal. Na aplicação da dinâmica 1 dos grupos focais da 

pesquisa qualitativa, foi solicitado aos participantes que escolhessem 

imagens que representassem para o ele o homem moderno atual, frequência 

essa que serviu de base para o desenvolvimento do perfil do público alvo da 

marca, e que, portanto, foi identificado com as seguintes características: São 
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pessoas dispostas a novas experimentações, apreciam bebidas sofisticadas; 

valorizam os cuidados com a beleza e a estética; gostam se manter 

informadas e estão conectadas as redes sociais. São independentes e 

autoconfiantes e gostam de música eletrônica, rock e MPB.  

A partir do desenvolvimento do público alvo da marca, as ações foram 

desenvolvidas com o objetivo de se comunicar com esse publico principal, e 

assim se tornarem referencia no segmento de conteúdo online. 

 
3.3 AÇÕES DE MARKETING 
 

Após a definição dos problemas de marketing vividos atualmente pela 

empresa e as definições dos objetivos que indicam aonde a empresa pretende 

chegar, é necessária a criação de estratégias para alcançar tais objetivos, que 

segundo Kotler e Keller (2009, p.54) “Estratégia é um plano de ação para chegar lá, 

para atingir suas metas”. 

O cenário atual vivido pela empresa pode ser verificado na análise de 

macroambiente, que dão “insights” para compreensão de tendências e as 

necessidades do mercado, como sugere Kotler (2009, p.76) “As empresas bem-

sucedidas reconhecem as necessidades e as tendências não atendidas e tomam 

medidas para lucrar com elas”. 

Mesmo com uma presença de mercado forte, conquistada ao longo dos 64 

anos da empresa e conquistando uma figura central por muito dentro do segmento 

de atuação. A marca Playboy  foi perdendo espaço e lembrança na mente dos 

consumidores, por conta da falta de um plano de marketing prevendo tendências de 

comportamento do consumidor, e pelo crescimento repentino do ambiente 

tecnológico , com visto nos problemas de marketing e na análise de macroambiente, 

foi preciso a elaborações de ações voltadas para o Branding que reposicionem a 

marca dentro do cenário atual e acompanhem a tendências de seu consumidor alvo, 

ensinando seus consumidores Quem é a marca agora, como sugere Kotler 

(2009,p.269) “Branding significa dotar produtos e serviços  com o poder de uma 

marca. Para colocar uma marca em um produto, é necessário ensinar aos 

consumidores ‘quem’ é o produto”. 
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Com a finalidade atingir os objetivos de marketing descritos, as ações de 

marketing precisam gerar vantagem competitiva sobre os concorrentes, criando 

assim um composto de marketing completo (Produto, Ponto, Promoção e Preço), 

como sugere Ambrósio (2010, p.51) “O Plano de marketing é composto pelas seções 

Produto, Ponto, Promoção e Preço, sendo o elo entre o posicionamento e a ação”. 

Dessa forma as ações que consistem para compor um composto de 

marketing completo, serão descritas e especificadas durante essa seção. 

 

3.3.1 Produto 

 

Um produto pode ser entendido como tudo aquilo que pode ser oferecido ao 

mercado, como sugere Kotler (2011, p.200) “Definimos um produto como algo que 

pode ser pode ser oferecido a um mercado para apreciação, aquisição”.  

Para elaboração de tal produto, é necessário um diagnóstico do mercado, 

analisando tendências do consumidor, de mercado e potencial da marca a ser 

explorado, onde atualmente como visto ao longo do projeto, o produto principal da 

marca Playboy está voltado para segmentação de geração de conteúdo, no qual 

está atuando a 64 anos, focado na circulação da revista impressa, objetivando a 

sensualidade e o sexo através do conteúdo e direcionando para o público masculino 

em geral, com seus ensaios de mulheres influentes e também pelo conteúdo escrito. 

Mas como descrito nos problemas de marketing, e verificado nas análises 

situacionais do ambiente e nas pesquisas qualitativa e quantitativa, o produto da 

marca vem sofrendo quedas ao longo dos anos, onde de acordo com pesquisa 

quantitativa apenas 3% da amostra se dizem leitores regulares atualmente de revista 

impressas. Por conta dessa queda do mercado, é preciso um novo 

reposicionamento e uma reformulação do produto para novamente se aproximar do 

seu consumidor alvo, e esse produto vem com a exploração da amplitude da marca, 

que pode ser aumentada devido as representações que a Playboy tem para seu 

consumidor, onde como visto em pesquisa quantitativa, homens de 18 a 35 anos 

concordam que “A playboy é uma marca que transmite status” com p=0,11 e “A 

playboy é uma revista elegante” com p=0,55. A partir dessa análise o produto da 

marca foi estruturado da seguinte forma abaixo.  
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3.3.1.1 Portal de Conteúdo Online 
 

Na análise situacional tecnológica, verificou-se uma tendência de crescimento 

do mercado digital muito forte, impulsionada principalmente pelos rápidos avanços 

tecnológicos e um consumidor cada vez mais a procura de conteúdo, como sugere 

pesquisa quantitativa, onde 23% da amostra afirma gostar de se informar todas as 

horas. Por conta disso, as empresas precisam estar atentas as novas tendências, 

afim de entregar valor aos seus clientes, como sugere Kotler e Armstrong. 

 

Os grandes avanços recentes tecnológicos criaram uma nova era digital. O 

crescimento explosivo nas áreas de informática, das telecomunicações, da 

informação, do transporte e de outras tecnologias causou um grande 

impacto no modo como as empresas entregam valor a seus clientes. 

(KOTLER E ARMSTRONG, 2011, pág. 18)  

 

A Playboy precisa ser introduzida na nova era de informação digital, afim de 

novamente encontrar seus consumidores alvo, já que atualmente seu portal atual, 

não conta com uma estruturação adequada, não sendo visualmente agradável aos 

olhos do consumidor, principalmente por conterem muitas informações sem estarem 

agrupadas por categorias. E um portal online, precisa chamar a atenção do 

consumidor, como sugere Ferrari (2003, p.30) “Para ser chamado de portal, um site 

precisa reunir certas características. Os portais têm o papel de seduzir e cultivar a 

atenção do internauta”. Atualmente em seu portal, a Playboy trabalha principalmente 

seu conteúdo voltado para a sensualidade e sexo, porém em sua página inicial 

também conta com algumas matérias de entretimento em geral, espalhadas pela 

página inicial, sem uma estruturação adequada por categoria. 

    Como visto em pesquisa quantitativa, que cruzou a questão de identidade 

de gênero e idade por temas de relevância na Playboy, onde pelo gênero masculino 

que teve uma média de resposta de 3,48 e um p=,000, concordam totalmente que 

fotos sensuais é um tema de interesse. Nota-se então, que a sensualidade continua 

como produto principal da empresa, pela representatividade para o consumidor e 

deve continuar a ser explorada como tal em seu novo portal. Mas como sugere a 
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pesquisa quantitativa, outros temas se mostraram relevantes para o gênero 

masculino, como música que aparece com 23% de representatividade, enquanto 

filmes aparecem com 18%, e Turismo com 23% da amostra, percebesse então que 

além da sensualidade outros temas também são de relevância para o homem 

moderno quando busca informação, que poderiam vir como geração de conteúdo 

secundaria para o portal de conteúdo Playboy. 

 

3.3.1.1.1 Conteúdo do Portal 
 

Após a análise dos dados de pesquisa, verificou-se a força que outros temas 

de entretenimento têm para homem atual quando realizado a busca por informação 

como citados anteriormente. Logo, abriu-se a oportunidade para exploração de 

conteúdo secundária no portal on-line, que vão além da sensualidade, e serão 

estruturados em 5 abas centrais, da seguinte maneira: 

Ensaios: Essa será a aba dedicada a contemplação de conteúdo relacionados 

aos ensaios realizados com as celebridades e entrevistas realizadas com as 

modelos. Servirão como um acervo a disponibilidade restrita de fotos, do usuário não 

assinante dentro do portal.  

Além da disponibilidade dos ensaios com a celebridades, nesta aba também 

contemplarão a abertura de duas campanhas semestrais, que funcionarão em forma 

de enquete (pesquisa) com o usuário, a primeira objetivando uma ação de 

lançamento de novas modelos brasileiras, onde a ideia é abrir a nível de voto 

popular dentro do portal, modelos brasileiras que estão surgindo e uma descrição de 

perfil de cada uma delas, deixando com que o público escolha entre as selecionadas 

qual merece a realização e divulgação de um book sensual feito pela Playboy. E a 

segunda ação, consiste também na abertura de uma enquete (pesquisa) popular 

com os usuários, objetivando a realização e divulgação de um book sensual feito 

pela Playboy também, porém divulgando o perfil de próprias usuárias do portal, que 

se interessarem com a campanha. As duas ações buscam o engajamento e 

interação com o público do site. 

Filmes: Segunda aba do portal, dedicada ao conteúdo relacionado ao 

entretenimento de filmes. Onde o objetivo é divulgar informações relevantes de dos 
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mesmos, como informações de lançamento, entrevistas com atores, e curiosidades 

do cinema em geral.  

Músicas: Assim como a aba de filmes, o portal será contemplado com 

conteúdo direcionado a informações em geral de músicas, entrevistas, lançamentos 

e curiosidades da música em geral. 

Esportes: Conteúdo direcionado a informações relevantes que interessem o 

homem dentro do esporte mundial. A ideia consiste na criação de conteúdo 

relevante através de matérias como, os 10 gols mais bonitos do mundo, os maiores 

campões de basquete, e entre outros. 

 Turismo: Essa será a aba dedicada a contemplação de conteúdo 

relacionados a viagens e turismo em geral. O conteúdo será direcionado a roteiros 

de viagens e curiosidades turísticas do mundo em geral. 

A linguagem do portal estará voltada para o usuário onde será utilizado 

linguagem jovial na criação do conteúdo, característica de redes sociais como 

matérias de blog. A ideia é buscar cada vez mais um aumento no tempo médio da 

sessão do usuário dentro do site, fazendo com que o usuário se sinta familiarizado 

dentro do portal. 

Os assinantes, além de todas as informações de conteúdo englobadas dentro 

do site, poderão visualizar com acesso irrestrito a todos os ensaios já feitos pela 

Playboy. Além de receberem gratuitamente a edição impressa de aniversário em 

casa, terão desconto de 20% em produtos relacionados a marca. 

3.3.1.2 Revista impressa 
 

Mesmo com o foco principal agora sendo a criação e manutenção de 

conteúdo voltado para um portal on-line, e como visto em pesquisa quantitativa que 

apenas 3% da amostra se diz leitora de revista impressa, a viabilidade desse 

produto de forma trimestral ou semestral se torna inviável, devido ao baixo retorno 

que vem trazido em faturamento, como visto em análise ambientais. Porém a 

disponibilidade do mesmo como forma de ação de engajamento e interação, pode 

trazer bons retornos para empresa, considerando o relacionamento e fidelização 

com os clientes. Após essa análise, propõe-se a disponibilidade de um exemplar da 

edição especial anual de aniversário da marca, que trará como capa a personalidade 
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do ano pré-selecionada pela Playboy de acordo com a influência e escolhida pelos 

consumidores da marca através de enquete on-line no próprio portal. O exemplar 

será disponibilizado para venda em bancas e livrarias, e disponibilizado para 

assinantes gratuitamente, e tendo sua comunicação do produto feita de forma on-

line. 

 

3.3.1.3 Ampliando a marca 
 

Após a análise da coleta de dados das pesquisas qualitativa e quantitativa, 

verificou-se a força que a marca Playboy tem para seus consumidores, onde 

constatou-se que 59% da amostra dos 18 a 35 anos, conhecem a marca Playboy. 

Abriu-se então a oportunidade da exploração da amplitude da marca em um mix de 

produtos mais variados além da geração de conteúdo que é o principal produto da 

marca, a amplitude dos produtos pode trazer muito mais benefícios do que apenas a 

inserção de um novo produto em seu catalogo, como sugere Kotler e Keller (2009, 

p.292) “As duas principais vantagens das extensões de marca são facilitar a 

aceitação de um novo produto e proporcionar um feedback positivo à marca-mãe e a 

empresa”.  

Analisando também os resultados de pesquisa quantitativa, verificou-se que 

para os homens a Playboy tem representatividade de elegância e status, onde com 

uma média de 4,25 (1,5) de respondentes masculinos, concordam totalmente que a 

empresa para eles a Playboy é elegante, levando em conta esses dados e de que a 

marca precisa da inserção de um novo produto, e que a amplitude pode ajudar o 

sucesso do mesmo, como sugere Keller. 

 

Com a extensão da marca, os consumidores podem tirar conclusões e criar 

expectativas quanto à possível composição e ao desempenho do novo 

produto, com base no que já sabem sobre a marca-mãe e em que medida 

sentem que o que sabem é relevante para o novo produto. (KOTLER E 

ARMSTRONG, 2009, p. 292)  

 

Com o objetivo de além de inserir um novo produto no portfólio, a amplitude 

da marca pode ajudar na melhor aceitação do portal de conteúdo da Playboy, 
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gerando mais valor para a empresa e poder financeiro, através da correlação do 

direcionamento da comunicação através dos produtos.  

O novo posicionamento da Playboy baseia-se no direcionamento de conteúdo 

voltado exclusivamente para o gênero masculino, explorando todos os estilos e 

gostos que homem possui em um único lugar, tornando-se referência para o homem 

na representatividade de estilo de vida. 

Para realização de tal objetivo, é necessário um produto que represente o 

homem além da geração de conteúdo exclusivo no portal, é preciso que ele se sinta 

representando pela marca não só quando busca informação, e sim em todos os 

momentos exclusivos do homem, como quando vai cuidar da higiene pessoal, 

quando buscar algo relacionado a moda, ou até para apreciar algum momento em 

que lhe proporcione prazer, como beber um vinho por exemplo. 

A Playboy quer estar presente em todos esses momentos importantes do 

homem, e para isso deve idealizar a produção e comercialização de produtos 

exclusivos direcionados ao mundo masculino no portal on-line. 

 

a) Moda intima – A marca se especializará na criação de uma linha 

exclusiva de moda íntima masculina, como roupões, cuecas e pijamas. 

b) Moda – Atuação na linha de moda masculina, na comercialização de 

camisetas, calças, bonés e blusas da marca  

c) Acessórios -  A marca também atuara na criação e comercialização de 

acessórios masculinos em geral, como chaveiros, saca rolhas, 

cortadores de unha, carteiras, canecas térmicas, e entre outros. 

d) Cosméticos – Através da comercialização de hidrantes corporais, 

sabonetes, cremes para barbear e desodorantes spray. 

e) Bebidas – Como vinhos, cervejas gourmet, whisky e assim por diante.  

A amplitude da marca pode ser trabalhada através de associações com 

empresas especializadas em cada grupo de categoria, desde que tenham o mesmo 

posicionamento para preservar a identificação da marca com o público-alvo.  

Todos os produtos serão disponibilizados no portal on-line, divididos nas 

categorias tais como foram apresentadas acima. Segue imagem referente ao modelo 

inicial do novo portal de conteúdo: 
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Figura 20 – Novo Portal da Playboy Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

3.3.2 Preço 

 

A mudança no comportamento do consumidor, fez com que a empresa se 

distanciasse de seu consumidor alvo, impactando assim de forma direta no 

faturamento da marca como visto em problemas de marketing, e no diagnóstico da 

empresa. Onde especula-se uma queda de tiragem 300.000 exemplares para um 

máximo 150.000 exemplares nas últimas edições, principalmente depois que a 

revista saiu da Editora Abril e passou por novos administradores.  

Tudo por conta das exigências dos consumidores em relação aos serviços 

ofertados e o aumento na disponibilização de informação, faz com que as empresas 

tenham que rever seu posicionamento e estratégias de posicionamento, afim de não 

perde seu espaço no mercado e recuperar seu poder financeiro, como destaca 

Kotler. 
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Os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade e serviço superiores, 

além de alguma customização. Eles percebem menos diferença diferenças 

reais entre os produtos e mostram menos fidelidade a marcas. Eles também 

podem obter muitas informações. (KOTLER, 2000, p.48)  

 

 Essa queda no faturamento da empresa, obrigou com que a marca 

adequasse seu produto ao novo consumidor, e assim revesse suas estratégias de 

posicionamento, já que o composto de marketing de preço é muito sensível a 

mudanças de estratégia como destaca Ambrósio (2010, p.66) “O P de preço no 

modelo 4Ps inclui muitas variáveis, que vão desde os custos do produto até o preço 

para o consumidor, passando por descontos e valores de venda para os canais”. 

O faturamento antigo da Playboy era feito na forma do resultado do lucro 

obtido nas tiragens dos exemplares lançados pela revista, que tinha o objetivo de 

maior distribuição do produto nas praças, para conversão de vendas. E a partir da 

introdução do novo produto no mercado, seu objetivo de preço passa ser 

contabilizado a partir da geração do conteúdo que vai ser criado pelo portal, com o 

objetivo de se tornar relevante para o usuário, a ideia é fazer com que o portal seja 

uma janela de divulgação de produtos e informações em geral de players que atuem 

no mesmo ramo de segmentação de entretimento do site. Essa divulgação externa 

no site, vai vir a partir da venda de espaços dentro do portal, que virão em forma de 

anúncios em display, que serão primeiramente avaliados para verem se se 

enquadram no perfil de conteúdo abordado pela marca. 

 A segunda estratégia de preço e como segunda fonte de renda da empresa, 

consiste no faturamento dos produtos que serão comercializados dentro do site 

relacionados a marca e na triagem dos exemplares anuais comercializados em 

bancas e livrarias. 

 

3.3.3 Praça 

 

Será utilizado o canal de venda direta com “o produto” sendo distribuído de 

forma on-line afinal foi identificado na pesquisa que a facilidade de acesso é um fator 

determinante para o público, e o meio digital seria o mais conveniente. A revista 

especial anual será distribuída através do sistema de correios.  
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O termo cadeia de suprimento pode ser limitado demais – ele assume uma 

visão de produzir e vender do negócio. Ele sugere que matérias-primas, 

insumos e capacidade de produção deveriam servir de ponto de partida 

para o planejamento. Um termo melhor seria cadeia de demanda, pois 

sugere uma visão de sentir e reagir sobre o mercado. Desse ponto de vista, 

o planejamento se inicia com as necessidades dos clientes-alvo, às quais a 

empresa reage organizando uma cadeia de recursos e atividades com o 

objetivo de criar valor para o cliente. (KOTLER E ARMSTRONG, 2007, 

p.304).  

 

A estratégia de encerramento da distribuição impressa deve-se ao fato de, só 

em 2016 o segmento de jornais, revistas, livros e papelaria ter recuado 16,1% 

segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), enquanto que o 

mercado de propaganda na internet já movimentou aproximados R$ 10 bilhões em 

2016 segundo o Interactive Advertising Bureau (IAB).   

Segundo o IBGE 80% dos lares brasileiros possuem smarptphones; de 2012 

para 2015 o tempo em que os brasileiros passam conectados à internet nos 

smartphones simplesmente triplicou, passando de 1 hora e 18 minutos para 3 horas 

e 40 minutos, segundo pesquisa da GlobalWebIndex; concomitantemente, na 

pesquisa quantitativa foi identificada uma grande variação entre os horários em que 

os respondentes procuram por informação, o que pode ser entendido dever-se ao 

fato de acesso facilitado a qualquer horário.  

 

3.3.4 Promoção 

  

A adaptação da comunicação é indispensável para um eficiente plano de 

marketing, pois segundo Ambrósio (2007, P.59) ‘’o P de promoção congrega os 

possíveis meios de comunicação com o mercado’’.  

Para impactar o público alvo corretamente e ter uma comunicação positiva é 

necessário manter a mesma mensagem e linguagem em seus canais de 

comunicação, onde variações regionais até são importantes e devem ser 

consideradas, porem manter a originalidade da mensagem a ser comunicada é 

essencial, como destaca Ambrósio (2007, p.65) a ‘’Comunicação é o P que 



105 
 
 

 
 

comumente tem o maior orçamento diretamente administrado pelo departamento de 

marketing, o que exige um controle rígido sobre os gastos em comunicação’’. Ter 

este controle com os investimentos em comunicação é tão importante quanto 

monitorar a forma que a mensagem está sendo passada para o público, segundo 

Kotler e Armstrong (2007, p.502) ‘’a mídia também precisa ser adaptada 

internacionalmente porque sua disponibilidade varia de um país para outro’’. A 

comunicação adaptada é um eficiente método na conquista e manutenção do 

cliente. Segundo AMBROSIO (2007, p.60). 

 

A palavra comunicação significa, em essência, unir as pessoas em direção 

a um só objetivo, mostrando-lhes os benefícios de uma ação. Essa é, na 

verdade, a essência de um plano de marketing, ou seja, estimular o público 

alvo a experimentar, comprar e continuamente recomprar o produto. Se 

dividirmos a palavra em três partes: com + com + unic + ação, o que pode 

ser codificado como ‘com única ação’, o conceito torna se claro.  

AMBROSIO (2007, p.60) 

  

3.3.4.1 Comunicação Integrada 
 

As ações de comunicação de marketing devem permanecer integradas para 

que a mensagem transmitida seja coesa e adequada ao conceito de adaptação da 

comunicação, como sugerido no texto acima, onde é de extrema importância que a 

linguagem transmitida pelos canais seja a mesma. E para garantir o alinhamento 

dessa linguagem, é preciso que a comunicação esteja ligada a uma mensagem 

central por trás disso, que nada mais é que um slogan da marca, que como sugere 

Hoff (2004, p.61) “O slogan é considerado como resumo do conceito de um produto, 

serviço ou marca. Em outras palavras, o slogan demonstra de forma concisa o 

conceito de uma empresa”. 

Considerando os problemas de marketing enfrentados, e a definição do novo 

produto da empresa, que busca a integração geral dos gostos do homem, como 

apresentados anteriormente, o novo slogan da Playboy, se caracteriza da seguinte 

forma: 

“Playboy, o estilo que se conecta.” 

 



106 
 
 

 
 

O slogan busca transmitir de forma rápida e direta a conceituação do produto 

da marca, que se baseia principalmente na conceituação do portal de conteúdo 

Playboy, integrando os principais gostos em entretenimento de informação do 

homem, e nos produtos a serem explorados em amplitude da marca. 

A implementação da ferramenta de comunicação integrada para uma marca, 

traz benefícios em geral para a comunicação da empresa tanto externamente como 

internamente. Onde além criar a voz da empresa, ela possibilita a integração dos 

departamentos da empresa desenvolvendo assim um melhor desempenho para 

atender os objetivos e otimizar as atividades na empresa. 

 De forma interna, atuaremos na comunicação integrada no processo de 

endomarketing, que segundo Bekin (2004, p.51) “Endomarketing é visto como um 

meio de diminuir o isolamento departamental, reduzindo atritos internos e superando 

resistências a mudanças”. 

 Após essa análise, concluímos que o processo de implementação de 

endomarketing será importante para a empresa como um todo, pois vai buscar a 

integração dos departamentos e filiais da marca espalhados, com objetivo de 

padronizar o processo de trabalho interno e a comunicar uma imagem diferente da 

empresa para os consumidores. 

  

3.3.4.2 Marketing Digital 
 

A comunicação externa da empresa será voltada principalmente para 

propaganda e promoção online, pela facilidade de acesso e alcance de resultado, 

em um menor custo, como destaca Kotler e Armstrong (2011, p.444) “O marketing 

on-line é a forma de marketing direto de mais rápido crescimento. Avanços 

tecnológicos recentes criaram uma era digital”. 

As ações de comunicação digital, vão buscar a integração das ferramentas de 

SEM (Search Engine Marketing), que estão relacionadas as buscas por produtos e 

serviços, que podem vir via SEO e anúncios em links pagos, como destaca Gabriel 

(2009, p.44) “Envolve técnicas que se estendem desde ações de relações públicas e 

links patrocinados até o processo SEO que é otimização on-page”. 
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Para a realização de um bom desempenho de trabalho em links patrocinados 

ou PPC, é necessário um planejamento completo dos serviços e produtos da marca, 

que servirão de base para escolha de palavras chave e anúncios de relevância, que 

farão ter um melhor posicionamento nos buscadores e agregar valor a ela. Para a 

escolha do composto de palavras chave, a Playboy estruturará suas campanhas em 

5 níveis, todas segmentadas em nível de Brasil, onde sua primeira campanha 

buscará cobrir a nível palavras relacionadas ao Branding da empresa, ou seja, 

propriamente o nome Playboy e seus sinônimos. Após isso as próximas campanhas 

buscarão cobrir informações relacionada ao entretenimento do portal, onde uma 

cobrirá palavras relacionadas a lançamentos de filmes e entrevistas com atores, 

outra campanha relacionada a lançamento de músicas em geral, e as outras a 

resultados de esportes e por último, roteiros de viagens. Suas campanhas serão 

estruturadas a nível de CPC (Custo por clique) onde é dado um lance pela palavra, e 

é preciso uma gestão diária de acompanhamento da campanha para estarmos a 

frente de nossos concorrentes. 

Já para a realização de campanhas de SEO, que estão relacionadas as 

buscas orgânicas nos buscadores web como Google, Bing, Yahoo e entre outros 

buscadores, que são feitos em relação a marca, as ações desse tópico serão 

desenvolvidas a longo prazo, e surgirão naturalmente conforme conteúdos de 

qualidade são desenvolvidos no site, e o aperfeiçoamento do site é feito ao longo do 

tempo, buscando sempre a melhor usabilidade do usuário. 

Figura 21 – Hierarquia digital 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Uma ação a parte será desenvolvida a parte em nível digital buscando uma 

integração com o usuário e a construção de um marketing de relacionamento, que 

consistirá na abertura mensal de uma campanha online, engajando os usuários a 

mandarem textos relacionados a algum conteúdo abordado na revista, onde o 

melhor texto do mês elegido pela equipe de performance de conteúdo, será 

publicado no site. 

 

3.3.4.3 Mídia Off-line  
 

A comunicação externa da empresa além do foco no digital, também 

consistirá na aplicação de ações em mídia off-line, que estarão ligadas a inserções 

de propagandas institucionais da marca Playboy, em canais de comunicação em 

massa, como rádios, televisão e mídia exterior. 

Os objetivos das ações de off-line é alcançar o maior número de pessoas 

possíveis, a fim de transmitir a mensagem para um público segmentado que serão 

classificados de acordo com seu perfil baseados em target.  Uma das vantagens da 

mídia exterior é a frequência em que ela dizima sua mensagem, e para o 

consumidor frequência significa também confiança, como sugere Godin. 
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Os consumidores têm sentimentos muito fortes sobre muitas das marcas e 

serviços que utilizam e, em geral, a confiança é o pré-requisito essencial. E 

a confiança vem da frequência. Mas antes que a frequência se transforme 

em vendas, ela precisa se transformar em permissão. (GODIN, 2000, pág. 

83)  

 

A mídia off-line será de grande ajuda para dissimilação em massa de 

campanhas institucionais da marca, principalmente querendo comunicar o novo 

posicionamento da empresa.   

 

3.3.4.4 Marketing de relacionamento 
 

Com o intuito de desenvolver uma construção de laços sociais com os 

consumidores, e também atrair clientes em potencial, a Playboy investirá 

principalmente em marketing de relacionamento, buscando mostrar que conseguem 

atender suas necessidades, como sugere Kotler e Keller (2009, p.630).  

 

Em muitos casos, a empresa não busca uma venda imediata, e sim a 

construção de um relacionamento fornecedor-cliente de longo prazo. Ela 

quer demonstrar que possui capacidade de atender às necessidades do 

cliente de maneira superior. (Kotler e Keller, 2009, pág. 630)  

 

A primeira etapa na construção do relacionamento começa em identificar 

quem são os clientes da marca, elaborar uma visão única do cliente, segmentar, 

interagir, personalizar a abordagem e monitorar as reações para manter ou ampliar a 

rede de clientes promotores da marca, identificando novos subjects com o mesmo 

perfil, passando por todas as etapas desde a aquisição a até fidelização dos 

consumidores. 
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Figura 22 – Hierarquia do relacionamento 

 

Fonte: KARLAN MUNIZ – Material de aula (2016) 

 

Com o objetivo de prospectar e fidelizar clientes, a Playboy atuará de forma 

concisa no monitoramento das redes sociais, afim de identificar possíveis problemas 

com clientes relacionados aos produtos, e identificar oportunidades de tendências 

dos mesmos 

A marca realizara de forma anual com seus consumidores um exemplar da 

edição especial anual de aniversário que trará como capa a personalidade do ano, 

pré-selecionada pela Playboy de acordo com a influência e escolhida pelos clientes 

através do portal e que será disponibilizada para venda em bancas e livrarias, mas 

que será enviado de forma gratuita, para os 100 clientes mais assíduos do ano em 

questão. A revista será enviada em embalagem personalizada para o cliente, em 

forma de caixa premium, com berço e revestimento, de laminação fosca e impressão 

4 cores em offset. 

Será realizado também anualmente um evento no mês de comemoração de 

aniversário da revista, onde a ideia consiste no relançamento de antigos ensaios, de 

exemplares que fizeram sucesso de venda, como a Tiazinha, Feiticeira, Juliana Paes 

e entre outras, para o relançamento das fotos em 4K e disponibilizados de forma 

digital para os clientes. As fotos serão gratuitas para todos os assinantes e 

disponibilizadas para venda no site para os não assinantes. A festa será aberta ao 

público em geral. O evento será para aproximadamente 1000 pessoas em local 

exclusivo e conceituado, com bebida e comida à vontade. A ideia de apenas um 

evento anual é o de gerar expectativa entre os consumidores, inclusive quanto a 



111 
 
 

 
 

divulgação da personalidade do ano. A estratégia de comunicação para o evento 

tem por objetivo gerar Buzz entre os consumidores e público em geral através das 

mídias sociais.  

 

3.4 CRONOGRAMA 
 

Para implementação das ações propostas, é preciso um planejamento, que é 

a onde as coisas realmente vão acontecer, é hora de organizar as prioridades, 

identificar prazos e identificar os setores responsáveis por cada ação, é onde as 

coisas realmente vão acontecer, como sugere Ambrósio. 

 

Na programação o planejador tem a oportunidade de reunir toda a equipe 

envolvida na implementação do plano e realmente torna-lo fato. É aqui que 

as coisas começam efetivamente a acontecer. A programação apresentada 

em um plano de marketing precisa conter exclusivamente as atividades 

principais. (AMBROSIO, 2010, pág. 80) 

  

A partir disso o cronograma foi criado, considerando as ações propostas no 

plano levando em conta o tempo de implementação e manutenção dos mesmos. 

 

Figura 23 – Cronograma 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 
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3.5 ORÇAMENTO 
 

A estratégia proposta para a Playboy é substancial para o retorno de 

lucratividade da marca no Brasil, o planejamento realizado alinhou os objetivos com 

as ações escolhidas para atingir novos resultados e iniciar uma nova etapa na 

revista. Observa se na tabela abaixo os investimentos escolhidos para readequar a 

marca Playboy Brasil para o ano de 2018.  

No primeiro tópico da tabela estão os custos relacionados a ações de 

marketing digital, que contam o desenvolvimento de um novo layout para o site da 

Playboy Brasil, e o aprimoramento de funções técnicas do site, para buscar a 

melhoria na navegação dos usuários, como deixar o portal responsivo para 

diferentes plataformas. E como segundo tópico de marketing digital da tabela, a 

gestão da implementação de campanhas de mídia on-line do site. 

   Em seguida trata-se de ações de marketing off, que contam com valores de 

inserções mensais de rádio, televisão e mídia exterior. Os valores estão estipulados 

em inserções, tomando como base o preço de São Paulo, desta forma foram 

estipuladas 4 inserções diárias, por 10 dias, em todos os estados; Um inserção 

semanal na televisão, tomando como base também o preço de São Paulo, nos 6 

maiores estados em termos populacionais, ou seja, de acordo com o censo do IBGE 

2010, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná; 

o valor de mídia exterior é fechado normalmente por semana, ficando determinado 2 

quantidades por capital brasileira, por um período de 4 meses.  

E o último tópico, destina-se as ações de marketing de relacionamento que 

visa melhorar a interação entre a marca e o seu consumidor com a valorização dos 

consumidores fiéis a marca e com a intenção de conquistar novos consumidores 

com a proposta de itens exclusivos e colecionáveis, e eventos da marca. 
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Figura 24 – Orçamento 

 

Fonte: Elaborado nos autores (2017) 

 

3.6 MÉTRICAS DE DESEMPENHO 
 

O controle estratégico é de extrema importância para qualquer organização 

para garantir a eficácia de seus processos implementados e através disso realizar 

auditorias para confirmar a excelência do marketing, como sugere Kotler e Keller. 

 

 

De tempos em tempos, as empresas precisam empreender uma análise 

crítica das metas globais e da eficácia do marketing. Devem periodicamente 

reavaliar sua abordagem estratégica para o mercado com análises de 

eficácia e auditorias de marketing e também podem realizar análises de 
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excelência de marketing e de responsabilidade ético-social. (CHURSCHILL 

E PETER, 2000, pág. 539)  

 

A partir disso sugere-se o controle estratégico da marca Playboy dividido em 

categorias e objetivos, e foi estruturado em algumas métricas, que servirão de base 

para mensuração das ações propostas. 

 

I. Indicador de Fortalecimento da Marca. Para a mensuração do 

fortalecimento da marca, será avaliado através do percentual de Market 

Share, que vai avaliar a qualidade do conteúdo entregue aos 

consumidores e a comunicação para tal. 

II. Indicador de Vendas. Para a avaliação das vendas, serão avaliados o 

desempenho das ações envolvendo a lucratividade final da empresa no 

desempenho de cada ação com essa finalidade, tanto dos produtos 

antigos, como dos novos. 

III. Indicador de Investimento. A partir da análise dos relatórios 

financeiros, serão avaliados a questão do investimento pelo resultado 

final da lucratividade, através do indicador de ROI (Retorno sobre o 

investimento). 

IV. Indicador de Comunicação. A comunicação será avaliada a partir do 

engajamento do consumidor, tanto em interações com a marca em 

redes sociais, a até números de acesso e alcance. 

V. Indicador de clientes. A partir de pesquisa de satisfação realizada 

com clientes, e avaliação de reclamações, será medido o nível de 

satisfação do cliente, ajudando a organizar ações e prevendo-as 

também. 

 

Após a aplicação dos indicadores, será analisado o desempenho individual de 

cada um e a aplicado a mensuração constante. Essa analise possibilitará a 

identificação de falhas no projeto e prevendo possíveis ações de melhoria. 
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4 CONCLUSÃO 
 

Após a realização do diagnóstico aplicado a revista Playboy Brasil, a qual se 

apresenta inserida no mercado editorial, mais especificamente no segmento de 

entretenimento e conteúdo sensual, foi possível compreender as mudanças e 

evolução do macroambiente e microambiente. Para a análise do mercado em que a 

revista está inserida, foram realizadas duas pesquisas, qualitativa e quantitativa, que 

proporcionaram de forma mais aprofundada entender o problema gerencial e 

consequentemente o problema de marketing da empresa; para Kotler e Keller (2012, 

p.69) ‘’ as empresas devem possuir informações abrangentes e atualizadas sobre 

tendências macro ambientais e os efeitos micro ambientais específicos do seu 

negócio’’. 

Através da análise dos dados tornou-se possível compreender a visão dos 

consumidores e adequar o desenvolvimento do plano de marketing, que conta com 

estratégias e ações para melhor explorar a utilização da mídia online, tornando-se 

um gerador de conteúdo de acordo com os interesses do público alvo da marca, 

baseado em entretenimento e fotos sensuais que historicamente é o principal foco 

da Playboy, mas que hoje está desconectado dos consumidores, principalmente em 

razão dos canais de distribuição e comunicação utilizados pela empresa.  

O plano busca reforçar o marketing de relacionamento, valorizando e 

reaproximando os seus consumiddores, através de ações de engajamento e 

interação com o público. Segundo Keller e Kevin Lane (2013, p.7):  

 

[…] consumidores oferecem sua confiança e fidelidade acompanhadas de 

um acordo explicito de que a marca se comportará de certa maneira e lhes 

proverá utilidade por meio do funcionamento consistente do produto’. 

 

Após análise dos dados coletados, conclui-se que a empresa precisa se 

reaproximar de seu público alvo, que por uma falta de planejamento e identificação 

de tendências, causaram a queda do faturamento dependente exclusivamente da 

venda de exemplars impressos da revista, nicho que está em declínio. Mais do que 

apenas um produto, a empresa, através das ações propostas, poderá reasumir um 

posicionamento de influencia e de estilo de vida.  
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4.1 LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 
 

Mesmo considerando o forte embasamento relacionado as pesquisas 

ambientais do mercado de revistas impressas e, inclusive, com os dados obtidos em 

pesquisas quantitativa e qualitativa que serviram de base para o desenvolvimento do 

trabalho, houveram algumas limitações e sugetões para estudos futuros afim de 

ampliar a análise.  

A primeira limitação foi a pouca disponibilidade de dados fornecidos pela 

empresa quanto aos dados de faturamento, consumidores alvo, concorrentes e entre 

outros, fazendo assim com que todas as informações fossem obtidas a partir de 

pesquisas macro e micro ambientais.  

Houve limitação na divulgação da pesquisa para outras regiões fora do estado 

do Paraná durante a coleta de dados e uma vez que a empresa atua em âmbito 

nacional recomenda-se a ampliação da pesquisa afim de atingir o público de outros 

estados, possibilitando assim verificar se há variações por estado quanto as 

percepções e expectativas entre os publicos.  

A mesma limitação aplica-se a fase de orçamentação, de modo que precisou-

se tomar como base preços de São Paulo e aplicados de forma simultâne às outras 

regiões, especialmente em relação aos orçamentos de mídia offline como televisão e 

rádio. Deste modo seugere-se que sejam elaborados novos orçamentos para cada 

região onde as ações propostas devam ser aplicadas.   
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA QUANTITATIVA 
 

 

Q1.1 Olá! Somos alunos do curso de Marketing da PUCPR e estamos 

realizando pesquisas sobre o mercado de mídia e informação.  

Precisamos de 9 minutos da sua atenção, por uma boa causa. Sua opinião é muito 

importante para nossa proposta de planejamento. 

Todas as respostas serão unica e exclusivamente para estudo acadêmico. 

 

Vamos começar?  

 

Q1.2 Qual é a sua idade? 

o Abaixo de 18 anos (1) 

o Entre 18 e 25 anos (2)  

o Entre 26 e 35 anos (3)  

o Entre 36 e 45 anos (4)  

o Entre 46 e 55 anos (5)  

o Entre 56 e 65 anos (6)  

o Acima de 65 anos (7)  
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Q1.3 As frases abaixo falam sobre suas características, escolha entre 1 (discordo 

totalmente) até 5 (concordo totalmente): 

 

 

  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) (6)  (7) 

Eu me 

considero uma 

pessoa 

moderna, à 

frente do meu 

tempo 

o  o  o  o  o  o  o  

Eu me 

considero uma 

pessoa cabeça 

aberta para o 

novo 

o  o  o  o  o  o  o  

Eu me 

considero 

conservador (a) 

nas minhas 

ideias e 

comportamento 

o  o  o  o  o  o  o  

Eu me vejo 

como uma 

pessoa 

descontraída  

o  o  o  o  o  o  o  

Eu entendo 

bem as 

mudanças que 

acontecem nos 

o  o  o  o  o  o  o  
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dias de hoje 

com a 

sociedade 

Eu me 

considero uma 

pessoa curiosa 

em relação a 

qualquer 

assunto 

o  o  o  o  o  o  o  

Eu tenho uma 

cultura que 

considero 

refinada 

o  o  o  o  o  o  o  

Eu gosto de 

tudo: do popular 

ao erudito 

o  o  o  o  o  o  o  

Eu me 

considero bem 

"do povo": gosto 

daquilo que a 

maioria gosta 

o  o  o  o  o  o  o  

O sexo não 

representa um 

tabu para mim 

o  o  o  o  o  o  o  

Eu gosto de me 

cuidar com 

exercícios e 

produtos de 

beleza 

o  o  o  o  o  o  o  
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Eu acho que os 

homens devem 

ser sempre 

gentis com as 

mulheres 

o  o  o  o  o  o  o  

A imagem de 

um príncipe não 

combina com o 

homem 

moderno  

o  o  o  o  o  o  o  

O 

homem/mulher 

de hoje tem 

liberdade para 

ser o que 

quiser, sem 

pressão da 

sociedade  

o  o  o  o  o  o  o  

O 

homem/mulher 

moderno (a) 

ainda é 

conservador (a) 

o  o  o  o  o  o  o  

Não existe mais 

aquele 

preconceito que 

homem tem que 

ser "macho"  

o  o  o  o  o  o  o  

O machismo 

ainda é bem o  o  o  o  o  o  o  
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presente na 

sociedade atual 

Hoje os homens 

mais jovens 

estão mais 

sensíveis e 

menos 

preconceituoso 

o  o  o  o  o  o  o  

O 

Homem/Mulher 

moderno (a) é 

uma pessoa 

que está 

sempre 

conectada a 

internet 

o  o  o  o  o  o  o  

 
 

 

Q1.4 Em que grau você gosta de se manter informado?  

o Eu corro atrás de informação e atualidades o tempo todo (1)  

o Gosto de ficar informado diariamente (2)  

o Não corro atrás da informação, espero as notícias virem até mim (3)  

o Não ligo muito para informação e notícias em geral (4)  
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Q1.5  

Selecione os temas abaixo que mais lhe interessa (seleciona até cinco temas que 

mais lhe interessam)? 

▢  Automobilismo (1)  

▢  Agronegócios (2)  

▢  Baladas (3)  

▢  Ciências (4)  

▢  Cursos (5)  

▢  Cerveja (6)  

▢  Celebridades (7)  

▢  Carros (8)  

▢  Empregos (9)  

▢  Economia (10)  

▢  Educação (11)  

▢  Esportes (12)  

▢  Festas e eventos (13)  

▢  Filmes (14)  

▢  Futebol (15)  
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▢  Games (16)  

▢  Gastronomia (17)  

▢  Homens (18)  

▢  Música (19)  

▢  Motos (20)  

▢  Mulheres (21)  

▢  Natureza (22)  

▢  Novelas (23)  

▢  Shows (24)  

▢  Saúde (25)  

▢  Séries (26)  

▢  Sexo (27)  

▢  Tecnologia (28)  

▢  Turismo/viagens (29)  

▢  Vinhos (30)  

▢  Outros (31)  
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Q1.6  

Quais são suas principais fontes de informação no dia a dia? Assinale aquelas que 

usa no dia a dia: 

▢  Rádio (1)  

▢  Jornais (físico/ papel) (2)  

▢  Jornais (online) (3)  

▢  Revistas (físico/papel) (4)  

▢  Revistas (online) (5)  

▢  Sites (6)  

▢  Mídias Sociais (7)  

▢  Televisão (8)  

 

Q1.7 Em que horário você normalmente procura informação? 

▢  Antes de começar o trabalho (1)  

▢  Enquanto eu almoço (2)  

▢  Nos intervalos do trabalho (3)  

▢  Quando chego em casa após o trabalho (4)  

▢  Antes de dormir (5)  

▢  Enquanto eu janto (6)  
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▢  Durante as refeições (7)  

▢  A qualquer hora (8)  

▢  No intervalo das aulas (9)  

 

Q1.8 Por favor selecione as redes sociais que você utiliza: 

▢  Facebook (1)  

▢  Instagram (2)  

▢  Snapchat (3)  

▢  Twitter (4)  

▢  Youtube (5)  

▢  Whatsapp (6)  

▢  Tumblr (7)  

▢  Pinterest (8)  

▢  Google+ (9)  

▢  Messenger Facebook (10)  

 

Q1.9 Você gosta/tem o hábito de Ler Revistas? 
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o Leio pelo menos uma revista com regularidade (sempre) (1)  

o Leio revista(s) às vezes (2)  

o Leio revista só quando cai na minha mão (em salas de espera, por exemplo) 

(3)  

o Não costumo ler revistas (4)  

 

 

 

Q1.10  

Em que plataforma você costuma ler a revista?  

o Não costumo ler revistas (1)  

o Revista tradicional, impressa no papel (2)  

o De forma online, quando aparecem links e caio na revista (3)  

o de forma online, acessando o portal/ site da revista (4)  
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Q1.11 Quais revistas abaixo você conhece? 

▢  Veja (1)  

▢  Época (2)  

▢  IstoÉ (3)  

▢  Caras (4)  

▢  Viva Mais (5)  

▢  Tititi (6)  

▢  Contigo (7)  

▢  Quatro Rodas (8)  

▢  Autoesporte (9)  

▢  Auto Racing (10)  

▢  VIP (11)  

▢  Superinteressante (12)  

▢  Galileu (13)  

▢  Exame (14)  

▢  Pequenas empresas & Grandes Negócios (15)  

▢  Revista ESPN (16)  

▢  Placar (17)  
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▢  Cosmopolitan (18)  

▢  Vogue (19)  

▢  Playboy (20)  

▢  Sexy (21)  

▢  Ele & Ela (22)  

▢  Trip (23)  

▢  Rolling Stone (24)  

▢  National Geographic (25)  
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Q1.12 Em quais circunstâncias você lê revista?  

▢  Quando espero o Avião (1)  

▢  Quando espero uma Consulta (2)  

▢  Quando estou na Barbearia (3)  

▢  Quando estou no Salão de beleza (4)  

▢  No meu tempo livre, em casa (5)  

▢  No banheiro (6)  

▢  - sempre que consigo “puxo” uma revista (7)  

▢  Não costumo ler revistas (8)  

 

 

 

Q1.13 Você é assinante de algum portal online de notícias? 

o Sim (1)  

o Não (2)  

 

 

Q1.14 Caso tenha sido sim na última pergunta, qual? 

________________________________________________________________ 
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Q1.15  

Avalie abaixo a importância de alguns fatores na hora de escolher/comprar uma 

revista para ler, usando uma escala de 1 (nada importante) até 5 (muito importante): 

  (1)  (2)  (3) (4)  (5) 

Preço da 

revista o  o  o  o  o  

Conteúdo 

abordado nas 

reportagens 

o  o  o  o  o  

Variedade no 

conteúdo 

abordado 

o  o  o  o  o  

Disponibilidade 

do Produto o  o  o  o  o  

Facilidade em 

achar a revista 

para comprar 

o  o  o  o  o  

Ser Digital o  o  o  o  o  

 

 

Q1.16 Você conhece a Revista Playboy 

o Sim (1)  

o Não (2)  
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Q1.17 Qual sua relação com a revista playboy? 

o Sou assinante de Playboy no momento (1)  

o Já fui assinante, mas ainda compro a revista (2)  

o Ja fui assinante, e costumo ler quando encontro ela por aí (3)  

o Já fui assinante, mas não leio mais (4)  

o Nunca fui assinante mas costumo comprar (5)  

o Nunca fui assinante mas costumo ler quando encontro ela por aí (6)  

o Nunca fui assinante mas cheguei a comprar/ler uma época (7)  

o - Nunca fui assinante e nunca li (8)  

 

 

 

Q1.18 Onde você costumava/costuma comprar a revista? 

o Não costumo comprar revistas (1)  

o Em Livrarias (2)  

o No site da revista (3)  

o No site de Livrarias (4)  

o Sebos (5)  

o Sebos Online (6)  

o Em bancas na rua (7)  
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Q1.19 Em relação às frase abaixo sobre a revista playboy, assinale em que 

grau você concorda ou discorda: 

 
 

(1) 

r

 (2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

 (5) 

 

(6) 
 

 

(7) 

A playboy é 

uma revista 

que transmite 

sensualidade 

o  o  o  o  o  o  o  o  

A playboy é 

uma revista 

que 

envelheceu 

o  o  o  o  o  o  o  o  

A playboy é 

uma revista 

elegante 

o  o  o  o  o  o  o  o  

A playboy 

possui um 

conteúdo 

exclusivo 

o  o  o  o  o  o  o  o  

A playboy pode 

ser resumida 

por fotos de 

mulheres nuas 

o  o  o  o  o  o  o  o  

A playboy tem 

muitos 

conteúdos 

o  o  o  o  o  o  o  o  

A playboy é 

uma revista 

voltada 

o  o  o  o  o  o  o  o  
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exclusivamente 

ao homem 

Mulheres 

também 

gostam do 

conteúdo da 

playboy 

o  o  o  o  o  o  o  o  

A playboy é 

uma marca 

que transmite 

status 

o  o  o  o  o  o  o  o  

A playboy é 

uma revista 

decadente 

o  o  o  o  o  o  o  o  

A playboy é 

fonte de 

informação útil 

para os 

homens 

o  o  o  o  o  o  o  o  

A playboy 

sempre foi 

sinonimo de 

modernidade 

o  o  o  o  o  o  o  o  
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Q1.20  

O que é mais relevante para você na revista Playboy? (Responda de acordo com a 

escala de 1 a 5 onde 1 é menos importante e 5 é mais importante): 

  (1) (2)  (3)  (4)  (5) 

Fotos 

sensuais o  o  o  o  o  

Informações 

sobre 

moda/beleza 

o  o  o  o  o  

Informações 

sobre 

automobilismo 

o  o  o  o  o  

Esportes o  o  o  o  o  

Entrevistas o  o  o  o  o  

Humor  o  o  o  o  o  

Fotos eróticas o  o  o  o  o  

Entrevistas 

com figuras 

icônicas 

o  o  o  o  o  

Ensaios com 

mulheres 

famosas 

o  o  o  o  o  
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Q2.1 Qual sua Identidade de Gênero?  

▼ Feminino (1) ... Transgênero (17) 

 

Q2.2 Qual seu estado Civil? 

o Solteiro (a) (1)  

o Casado (a)/União Estável (2)  

o Divorciado (a)/Separado (a) (3)  

o Viuvo (a) (4)  

 

 

 

Q2.3 Qual Estado você reside?  

▼ Acre AC (1) ... Tocantins TO (27) 

 

 

 

Q2.4 Em que cidade você reside? 

________________________________________________________________ 
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Q2.5 Qual a sua renda familiar, somando sua renda com a de quem mora 

com você? 

o De R$0,00 a R$1.085,00 (1)  

o De R$1.085,00 a R$1.734,00 (2)  

o De R$3.734,00 a R$6.475,00 (3)  

o De R$7.475,00 a R$9.745,00 (4)  

o (5)  

 

 

Q3.1 Deixar sua opinião em forma de texto sobre a revista Playboy Brasil. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA PESQUISA QUALITATIVA  

 

1) Como é o seu dia a dia (sua rotina de trabalho e/ou estudo) 

2) O que costuma fazer em seus momentos de lazer? Que lugares gosta de 

frequentar? 

3) No seu dia a dia, como você faz para se manter informado? 

4) Que tipo de informação você busca? O que interessa no seu dia a dia? 

5) Hoje se fala muito que o homem mudou, está mais moderno, com outros gostos e 

opiniões. Na sua opinião, quais são as características do Homem de hoje? Quem é 

esse homem moderno que todo mundo fala por aí? 

6) (dinâmica homem moderno) temos aqui um conjunto de imagens referente aos 

homens, Queremos pedir ao grupo que escolha 3 fotos que melhor representam 

esse homem moderno que estamos falando. 

7) (dinâmica homem moderno) E quais são os temas ou assuntos que atraem esse 

homem moderno? Por quais assuntos ele busca informação? 

8) (dinâmica homem moderno) E quais tipos de entretenimento esse homem gosta?  

- Trabalhar as temáticas que surgiram na pergunta 7 nas próximas quatro perguntas. 

9) Quando o assunto é (exemplo: mulher bonita, ou sexo) quais as melhores fontes 

para encontrar esse tipo de conteúdo ( fotos, filmes, reportagens ) 

10) Quando o assunto é (exemplo: cuidados pessoais) quais as melhores fontes 

para encontrar esse tipo de conteúdo ? 

11) Quando o assunto é (exemplo: viagem) quais as melhores fontes para encontrar 

esse tipo de conteúdo ? 

12) Quando o assunto é (exemplo: esportes) quais as melhores fontes para 

encontrar esse tipo de conteúdo ? 

13) Vocês costumam ler revistas? Quais? Em que momento? 

14) Quando falamos sobre revistas voltadas á sensualidade e beleza feminina, quais 

revistas vem à sua mente? 

15) Quais percepções (imagem) você tem dessas revistas? 

16) Quando falamos em Playboy, o que vem à sua mente? 

17) O que atrai alguém para ler ou folhear uma Playboy? 

18) (dinâmica das revistas) temos aqui cinco títulos diferentes de revistas 
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masculinas, gostaríamos de pedir que nos dissessem quis as diferenças que vocês 

percebem entre elas 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA QUALITATIVA 
 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

MARKETING - PUCPR 

 

ALUNOS: David Dellani; Guilherme Pires; Inaê Trombetta 

 

 

 

Qual seu nome? 

 

 

 

Qual sua idade? 

 

 

 

Onde reside? 

 

 

 

Qual sua Profissão? 

 

 

 

A qual classe entende pertencer? (Econômica) 
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É Casado? 

 

 

 

Tem Filhos (Quantos)? 

 

 

 

Dinâmica de Grupo 

 

Escreva na nos quadros abaixo, o número das imagens na qual você mais se 

identificou com a pergunta realizada. 
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ANEXO 1 – ORÇAMENTO DO NOVO PORTAL 
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ANEXO 2 – ORÇAMENTO MÍDIA ONLINE 
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ANEXO 3 – ORÇAMENTO EMBALAGENS 
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ANEXO 3 – ORÇAMENTO MÍDIA OFFLINE  


