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Metodologia
Os estudos da Análise 

Setorial Ibope/Meio & 

Mensagem são preparados 

pelos analistas do Ibope com 

base nos dados produzidos 

por essa empresa e fontes 

secundárias. As principais 

pesquisas citadas são:

Flash da Concorrência: 

recurso online que possibilita 

analisar veiculações com ima-

gens e detalhes de emissoras, 

programas, horários, tipos e 

títulos de comercial. Os dados 

são disponibilizados em até 24 

horas após a transmissão em 

São Paulo e Rio de Janeiro e 48 

horas para as demais praças.

Advision: recurso online que 

possibilita informações de 

fiscalização e análise da con-

corrência do meio TV aberta 

nas praças São Paulo e Rio 

de Janeiro. 

Checking Jornal: relatórios 

com base na coleta integral — 

da primeira à ultima página, 

incluindo suplementos e/ou 

cadernos especiais regionais 

— dos títulos de jornal da 

cobertura. Pode ser analisado 

o espaço ocupado pelos anun-

ciantes e suas marcas, além 

de caderno, seção, segmento 

de atuação, tipo, cor e posição 

do anúncio.

Target Group Index: Rea-

lizado em 58 países, o estudo 

permite traçar o perfil comple-

to do consumidor, integrando 

o que ele pensa, faz, consome, 

lê e ao que assiste. Presente 

no Brasil desde 1999, repre-

senta indivíduos entre 12 e 

64 anos nas principais regiões 

metropolitanas do País.

Monitor Evolution: Ferra-

menta de análise de investi-

mento publicitário para TV 

aberta, TV por assinatura, 

rádio, jornal, revista, outdoor, 

cinema e internet. Permite 

acompanhar o desempenho 

de comunicação de cada pro-

duto e compará-lo ao de seus 

concorrentes. Para o cálculo 

são utilizadas as tabelas de 

preços de cada veículo vi-

gentes na data da coleta, sem 

aplicação de descontos. Em 

agosto de 2007 o Ibope lançou 

o Monitor Evolution. Os dados 

de cinema e ampliação de co-

bertura de rádio estão dispo-

níveis desde 2006. A inclusão 

de oito mercados para TV está 

disponível desde 2007.

Ibope Nielsen Online: Joint 

venture entre o Ibope e a 

Nielsen Online, líder mundial 

em mensuração do comporta-

mento dos usuários da inter-

net. A empresa está presente 

em dez países, por meio do 

maior painel de internautas 

do mercado, com mais de 

200 mil colaboradores (5.533 

no Brasil).

Sonho de mãe    
Brasileiras desejam a casa própria, mas também gostam de ir às compras

Mais de metade (51%) das 

brasileiras são mães, segundo 

a pesquisa Target Group Index, 

realizada com mulheres de 12 

a 64 anos de idade que moram 

em regiões metropolitanas e no 

interior do Sul e do Sudeste. O 

Target Group Index inclui nessa 

categoria quem é mãe, tutora ou 

responsável direta por alguma 

pessoa da residência.

Mas essa quantidade de 

mães brasileiras não forma uma 

massa homogênea. Dependen-

do da condição econômica, da 

idade, da quantidade de filhos, 

do fato de trabalhar e até de ter 

ou não um companheiro, seus 

hábitos e suas expectativas são 

bastante diferentes.

Na separação por classes, é 

possível perceber que há propor-

cionalmente mais mulheres que 

são mães nas camadas C, D e E. 

Em geral, as mães mais pobres 

são mais jovens, têm mais filhos 

e, na maioria das vezes, não con-

tam com o apoio de um marido 

ou companheiro.

O percentual de mulheres 

com filhos passa de 50% no 

grupo C/D/E. Já no A/B, menos 

da metade das mulheres é mãe. 

A média de filhos também é um 

pouco maior entre as mães das 

classes C, D e E. Segundo o Tar-

get Group Index, 2% das mães 

da classe A/B têm quatro filhos. 

Essa média atinge 6% das mães 

da classe D/E (tabela 1).

Quanto à idade, os dados 

confirmam que as mães mais 

jovens em geral são mesmo das 

classes D e E. Das mulheres de 

12 a 19 anos, 9% são mães, e 

metade dessas mães é do grupo 

D ou E. Quanto mais alta a ida-

de, mais essa proporção tende a 

se inverter. Na faixa de 45 a 54 

anos, em que 63% das mulheres 

são mães, apenas 15% delas são 

da classe D ou E. Além disso, 

mais da metade das mães nessas 

classes não vive com um marido 

ou companheiro. Na A/B, essa 

situação se aplica a um quarto 

delas (tabela 2).

A pesquisa também indicou 

que 54% das mães estão inse-

ridas no mercado de trabalho, 

como empregadas, autônomas 

ou mesmo empresárias. E que 

há um percentual maior de 

mães trabalhadoras nas classes 

A, B e C do que na D/E. Das que 

pertencem à classe A/B, 60% 

Tabela 7 — Comportamento de compra

População
Mulher que 

trabalha
Mãe que 
trabalha

Mãe que não 
trabalha

Frequência de compra 8,4 8,7 8,9 7,9

Média de gastos em compras (R$) 371,7 383,4 396 340,5

Tabela 1 — Número de filhos por mulher (por classe)

6+ 5 4 3 2 1 Média de filhos 

Mãe 1% 2% 4% 13% 34% 47% 1,81

Mãe A/B 0% 1% 2% 12% 36% 49% 1,71

Mãe C 1% 1% 4% 13% 33% 47% 1,82

Mãe D/E 1% 4% 6% 12% 31% 47% 1,93

Tabela 3 — Atividade econômica

Trabalha Não trabalha

Mãe A/B 60% 40%

Mãe C 56% 44%

Mãe D/E 43% 57%

Tabela 4— Atividade econômica em relação ao estado civil

Trabalha Não trabalha

Mãe solteira/separada/divorciada/
viúva

63% 37%

Mãe casada/companheiro 49% 51%

Tabela 5 — Acesso a produtos e serviços financeiros

Cartão de 
crédito (Total) 

Conta
corrente

Poupança
Plano de 

Previdência
Privada

População 57% 53% 44% 6%

Mulher que trabalha 65% 60% 51% 7%

Mãe que trabalha 64% 57% 48% 7%

Mãe que não trabalha 50% 37% 34% 3%

Tabela 6 — Fizeram compras nos últimos 30 dias (exceto bebidas e alimentos)

População
Mulher que 

trabalha
Mãe que 
trabalha

Mãe que não 
trabalha

Em lojas (na rua) 82% 86% 85% 84%

Em shoppings 63% 63% 60% 57%

Em lojas de departamentos 48% 53% 52% 46%

Hipermercados 38% 38% 41% 34%

Por catálogos 21% 29% 28% 26%

Ambulantes 20% 22% 24% 20%

Galerias comerciais (não é shopping) 23% 23% 23% 21%

Outros lugares 15% 14% 15% 15%

Pela internet 16% 15% 13% 10%

Televendas (por telefone) 5% 4% 3% 3%

Fonte: Target Group Index/Ano 10 onda 1 + onda 2 (19.456 entrevistas) Ago. 2008/Ago. 2009

Fonte: Target Group Index/Ano 10 onda 1 + onda 2 (19.456 entrevistas) Ago. 2008/Ago. 2009

Fonte: Target Group Index/Ano 10 onda 1 + onda 2 (19.456 entrevistas) Ago. 2008/Ago. 2009

Fonte: Target Group Index/Ano 10 onda 1 + onda 2 (19.456 entrevistas) Ago. 2008/Ago. 2009

Fonte: Target Group Index/Ano 10 onda 1 + onda 2 (19.456 entrevistas) Ago. 2008/Ago. 2009

Fonte: Target Group Index/Ano 10 onda 1 + onda 2 (19.456 entrevistas) Ago. 2008/Ago. 2009

Fonte: Target Group Index/Ano 10 onda 1 + onda 2 (19.456 entrevistas) Ago. 2008/Ago. 2009

Tabela 2 — Mulheres e mães por idade, classe e estado civil

Mulheres Mães

Mãe Não mãe Mãe A/B Mãe C Mãe D/E

 12 - 19 anos 100% 9% 91% 100% 9% 41% 50%

 20 - 24 anos 100% 32% 68% 100% 14% 55% 31%

 25 - 34 anos 100% 62% 38% 100% 24% 53% 23%

 35 - 44 anos 100% 75% 25% 100% 35% 45% 20%

 45 - 54 anos 100% 63% 37% 100% 42% 43% 15%

55 - 64 anos 100% 47% 53% 100% 37% 43% 20%

 Casada/companheiro 100% 75% 25% 100% 38% 46% 16%

 Solteira/separada/
divorciada/viúva

100% 33% 67% 100% 21% 49% 30%
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A aquisição da casa pró-
pria, que é de longe a maior 
expectativa da população e das 
mulheres em geral, mas sobre-
tudo das mães que trabalham, 
encontra-se em um momento 
positivo, segundo dados de 
investimento publicitário. De 
acordo com os números do 

Ibope Monitor, o mercado 
imobiliário apresentou cresci-
mento anual de 48% no volume 
de investimento publicitário no 
primeiro trimestre de 2010. O 
total investido já se aproximou 
dos R$ 500 milhões.

Mais de 80% do montante 
investido em publicidade pelo 

mercado imobiliário destina-se 
a jornais. O maior crescimento 
ao longo do último ano ocorreu 
em revistas, cinema e televisão 
por assinatura. A Goldfarb 
Incorporações encabeçou a 
lista dos maiores anunciantes 
do setor no primeiro trimestre 
de 2010.

Mercado imobiliário em alta

Mercado imobiliário

Meio Jan. a mar./2009 (R$) Jan. a mar./2010 (R$) Part. (%) 2010 Var. (%)

Cinema 25 754 0 2.916

Internet 0 0 0 0

Jornal 276.877 405.632 81 47

Outdoor 978 1.171 0 20

Rádio 5.171 5.005 1 -3

Revista 4.942 13.556 3 174

TV 47.910 69.418 14 45

TV por assinatura 506 3.430 1 578

336.408 498.966 100 48
Fonte: Target Group Index/Ano 10 onda 1 + onda 2 (19.456 entrevistas) Ago. 2008/Ago. 2009

Tabela 8 — Itens mais adquiridos

População Mulher que 
trabalha

Mãe que 
trabalha

Mãe que não 
trabalha

Roupa para mulheres 62% 80% 79% 76%

Calçados 59% 64% 63% 57%

Roupa para crianças/bebês 33% 41% 49% 46%

Roupa para homens 53% 43% 45% 47%

Perfumaria 34% 40% 38% 35%

Presentes 36% 40% 38% 36%

Artigos para casa 25% 29% 30% 27%

Eletrodomésticos 23% 23% 24% 22%

Livros 19% 21% 20% 15%

Música 19% 17% 15% 15%

Móveis 16% 16% 15% 17%

Decoração 12% 13% 13% 11%

Artigos esportivos 17% 14% 13% 13%

Joias 12% 12% 12% 13%

Outros produtos 11% 9% 10% 9%

trabalham; na D/E, somente 
43% (tabela 3).

Também há uma proporção 
maior de trabalhadoras entre 
as mães que não têm um com-
panheiro. As que são solteiras, 
separadas, divorciadas ou viúvas 
dividem-se em 63% que traba-
lham e 37% que não trabalham. 
Das mães que são casadas ou 
vivem com companheiro, 49% 
trabalham (tabela 4).

Por terem uma vida financeira 
mais independente, as mães que 
trabalham apresentam índices 

maiores de consumo de serviços, 
como os financeiros. Entre elas, 
64% têm cartão de crédito. Na 
média da população em geral, a 
posse de cartão é de 57% e, entre 
as mães que não trabalham, é de 
50% (tabela 5).

Assim como para a maioria 
da população, as lojas de rua são 
os locais preferidos pelas mães 
trabalhadoras para compras. 
Daquelas que trabalham e que 
fizeram compras nos últimos 30 
dias, 85% compraram em lojas 
de rua. Elas também apresentam 

índices bastante significativos 
de preferência por locais como 
as lojas de departamento e os 
hipermercados, além dos ambu-
lantes (tabela 6).

As mães trabalhadoras vão 
às compras mais vezes do que 
a média de todo o grupo de 
mulheres que trabalham e tam-
bém apresentam uma média 

maior de gasto. Os produtos 
mais adquiridos pelas mães 
que trabalham são calçados e 
roupas, acompanhando a média 
da população em geral. Porém, 
elas acabam comprando mais 
roupas para os filhos do que 
as mães que não trabalham 
(tabelas 7 e 8).

Entre as perspectivas para 

os próximos 12 meses, as mães 
trabalhadoras sonham, princi-
palmente, com a aquisição da 
casa própria — ou, quando já a 
têm, planejam a realização de 
reformas no imóvel. Já as mães 
que não trabalham, por sua vez, 
têm uma expectativa maior de 
ter mais um filho do que aquelas 
que trabalham.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1410, p. 36-37, 24 maio. 2010.




