
 

Viver de uma maneira mais saudável é um dos caminhos propostos para ter uma vida 

mais longa e com mais qualidade. A prática esportiva aparece também como uma 

opção para alcançar este objetivo. A partir destes conceitos, apresentamos as 

opiniões e características dos praticantes de esportes da região. 

Através do Target Group Index, software de pesquisa comportamental da Kantar IBOPE 

Media, que representa cerca de 3,2 milhões de habitantes da região metropolitana de 

Salvador, identificamos que 79% dos respondentes concordam que é importante manter a 

forma física e 31% afirmam que praticaram algum esporte nos últimos 12 meses. Entre os 

praticantes de esportes, 86% dizem que “pagaria qualquer preço por minha saúde” e 70% 

praticam esportes ou exercícios pelo menos uma vez por semana. 

Além de se exercitar, 73% dos praticantes declararam assistir esportes pela televisão. Este 

meio também se destaca em relação à credibilidade. “Eu confio na TV para me manter 

informado” foi uma frase concordada por 69% dos esportistas. Outros meios de 

comunicação também são valorizados pelos praticantes de esporte quando se trata de 

manter-se informado, como o rádio (54%) e o jornal (48%).  

A conectividade também está presente na vida dos esportistas. A frase “enquanto assisto 

TV, faço buscas na Internet sobre os produtos que vejo anunciados” esteve mais presente 

entre os que praticaram esportes do que entre os que não praticaram. Ainda falando sobre 

publicidade, 65% dos esportistas consideram “que a propaganda na televisão é interessante 

e proporciona assunto para conversar”.  

Quando o assunto é comodidade, os esportistas se destacam. 75% deles afirmam gostar de 

produtos que facilitem o dia a dia, mas também não abrem mão do conforto (76%).  As 

promoções estão em destaque para eles, sendo que 78% concordam com a frase “eu 

sempre procuro ofertas e descontos”. Porém, os praticantes de esporte também prezam por 

qualidade, sendo que 69% dizem que “quase sempre compensa pagar mais caro por 

produtos de qualidade”.  
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Fonte: Target Group Index Br TG 2017 II (2016 2s + 2017 1s) cobertura: entrevistas realizadas na 
região metropolitana de Salvador.  

Sobre o Target Group Index 

O Target Group Index é um estudo single source sobre o consumo de produtos, serviços e mídia, 
estilo de vida e características sociodemográficas. Desenvolvido na Inglaterra em 1968, chegou ao 
Brasil em 1999 numa parceria da Kantar Media Research (KMR) com o então IBOPE Media.  
Durante a pesquisa, o mesmo entrevistado responde a todas as questões do questionário — o que 
permite uma análise completa de qualquer uma das informações contidas na base de dados.  
Com o Target Group Index, também é possível fazer um comparativo entre os hábitos de consumo 
de diversos países — pois o estudo é aplicado sob o mesmo padrão — com pequenas adaptações 
regionais em mais de 70 países. 

Sobre a Kantar IBOPE Media 

A Kantar IBOPE Media é a divisão latino-americana da Kantar Media, líder global em inteligência de 
mídia. A empresa oferece as mais abrangentes e precisas informações sobre consumo, desempenho 
e investimento de mídia, provendo aos clientes da América Latina dados para a melhor tomada de 
decisão. 
 
Parte do grupo Kantar - braço do Grupo WPP responsável pela gestão de informação - a Kantar 
IBOPE Media conta com aproximadamente 3.500 colaboradores e possui operações em 15 países 
latino-americanos. 
 
Acesse www.kantaribopemedia.com para mais informações. 

 

 

 

 

Sobre a Kantar Media 

A Kantar Media é líder global em inteligência de mídia, fornecendo aos clientes dados que precisam 
para tomar decisões informadas sobre todos os aspectos da medição, monitoramento e 
planejamento de mídia. Parte da Kantar, braço da WPP de gestão de investimentos de dados, a 
Kantar Media fornece informações abrangentes e precisas sobre o consumo, desempenho e 
investimento em mídia. 
 
Para mais informações, visite o site www.kantarmedia.com 
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