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Artigo publicado na revista Imprensa no mês de abril
34 milhões é o universo de mulheres conforme cobertura do Target Group Index e,
destas, 36% são mães de crianças com até 14 anos.

COMPRA ONLINE
Audiência de Internet
Tenha acesso a uma fonte rica de dados sobre os
perfis dos internautas, obtidos por meio de
painéis de medição de audiência na web.

Cursos e treinamentos
Turmas abertas do IBOPE Educação para

A classe DE apresenta maior participação no universo de mães, quando comparado
a distribuição normal da população, com idade média de 35 anos, grande parte
dessas mães não trabalha (52%).

profissionais interessados em aprimorar suas
competências em diversas áreas do conhecimento
e atuar de forma mais objetiva frente aos desafios
do dia-a-dia.

TV é o meio mais consumido, sendo para elas fonte de informação e
entretenimento; assistem em média 16h18 na semana, contra 15h do universo de
mulheres.
Declaram possuir somente um aparelho de TV no domicílio (86%), e quando existe
um segundo (11%), está no quarto dos pais.

Na outra ponta estão as mães das classes AB. Mais da metade trabalha (61%) e
apesar da TV também apresentar o maior percentual de consumo, seu tempo frente
ao meio na semana (14h24) está dividido com outras mídias.
Nos domicílios dessas mães, em média existem três aparelhos de TV distribuídos
entre sala, quarto dos pais e das crianças.
Nessa classe, a internet é bastante utilizada. Segundo números do TG.Net, 72% dos
filhos com até 14 anos destas mães AB acessam diariamente a internet, com um
tempo médio na semana de 14h18.
A atividade mais frequente quando estão navegando sozinhos são jogos (62%),
porém quando o acesso é feito junto com as mães a primeira no ranking é lição de
casa (39%).
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Apesar da maior liberdade de consumo dos meios pelos filhos, a educação ainda é
prioridade para essas mães. Independente de classe social, a grande maioria ainda
tem o hábito de assistir TV com a família, apontando tendência de controle.
(1) Jingle utilizado no encerramento das transmissões da extinta Tv Tupi, na
década de 60. Fonte: INFANTV.COM.BR
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Homens são maioria entre os expectadores da Fórmula 1 (69%)

53% da população declara ter dificuldade em economizar
11/mar/2013

53% da população declara ter dificuldade em economizar. Dados do Target Group Index revelam
ainda que 36% não sabem nada sobre investimentos e finanças
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