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 A Globosat preparou o relatório Hábitos & Consumo 2004, que tem como base de informações 
dados dos institutos Ibope e Marplan. A publicação, que é elaborada anualmente desde 1998, 
revela o perfil dos telespectadores dos canais Globosat. Suas preferências de lazer, consumo 
de bens duráveis e não-duráveis, de serviços financeiros, seu perfil socioeconômico e como é 
seu comportamento diante do televisor.  
 
Um dado interessante que se revela no relatório é que o telespectador da Globosat tem hábitos 
de consumo mais intensos que o da média da população das classes A e B do País e dos 
assinantes de TV por assinatura em geral. A renda média do telespectador da Globosat é de R$ 
3.088. Já entre os telespectadores de TV por assinatura, o montante médio é de R$ 2.971. 
 
Outros dados apresentados no relatório são: a média de posse de computadores é de 68% 
entre os assinantes Globosat e de 58% na média da população das classes AB. No acesso à 
internet paga em casa a diferença é ainda maior: 22%, contra 11%, o dobro. A posse de 
celular é de 64% entre os assinantes Globosat ante 56% das classes AB em geral. Dos 
telespectadores da Globosat, 50% possuem cartão de crédito, enquanto a média dos 
assinantes de TV por assinatura é de 47%.  
 
"O relatório permite ao mercado publicitário conhecer bem o potencial de consumo dos nossos 
telespectadores. É uma ferramenta importante para a decisão de investimentos em mídia", 
salienta Ana Maria Gemigniani, diretora de marketing da Globosat.  
 
No quesito comportamento o relatório demonstra que houve um incremento de 21 minutos 
diários de consumo de TV por assinatura entre os assinantes. Cresceu de 1 hora e 42 minutos 
em 2002 para 2 horas e 3 minutos em 2004. No total, a TV por assinatura está em 3,5 milhões 
de lares e é acompanhada por 12,4 milhões de pessoas no Brasil. 
 
Os homens assistem em média 2 horas e 10 minutos de TV paga e as mulheres não chegam a 
2 horas.  
 
Um total de 42% do público que acompanha os canais Globosat tem escolaridade de nível 
superior. Sendo que 71% lêem livros e jornais, 89% ouvem música, 64% assistem a vídeos e 
DVDs, 61% vão a restaurantes e 56% passeiam em shoppings. 
 
Os canais Globosat juntos alcançam 7,5 milhões de telespectadores, distribuídos por mais de 
2,1 milhões de domicílios assinantes, atingindo cerca de 62% dos domicílios com TV por 
assinatura no Brasil. 
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