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Os pais brasileiros
Estudo mapeia hábitos de consumo de mídia desse público e temas de interesse em cada meio

Atualmente, 35% dos homens das prin-
cipais regiões metropolitanas do Bra-

sil são pais ou responsáveis diretos por 
algum morador em seu domicílio. Uma 
população estimada em 11,7 milhões de 
pessoas, sendo que praticamente meta-
de deles tem apenas um filho. Salvador 
concentra o menor índice de pais quando 
comparado com as demais regiões metro-
politanas. Mais de 80% dos pais brasilei-
ros dividem a responsabilidade de criar 
seus filhos com uma companheira; ape-
nas 6% são divorciados ou separados e 
3% são solteiros.

A maioria desses homens tem entre 
35 e 54 anos; porém, as médias de ida-
de variam significativamente quando as 
classes socioeconômicas são observadas 
isoladamente. Enquanto na classe A e B 
os pais de até 24 anos compõem apenas 
1% do grupo, na classe C eles represen-
tam 6% e na D e E, 12% (veja tabela 1). 

Mais de 85% dos pais que têm 18 anos 
ou mais estão trabalhando. Entre aqueles 

O Target Group Index é um estudo 
single source sobre o consumo de 
produtos, serviços e mídia, estilo de vida 
e características sóciodemográficas. 
Durante a pesquisa, o mesmo 
entrevistado responde a todas as 
perguntas do questionário, o que permite 
uma análise completa da base de dados 
em qualquer uma das 220 categorias de 
produtos, 3,1 mil marcas e 700 veículos 
de comunicação presentes no estudo. 
Cobertura: entrevistas realizadas nas 
regiões metropolitanas de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo 
Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, 
Brasília e nos interiores de São Paulo e 
das regiões Sul e Sudeste.  
Universo pesquisado: pessoas de ambos 
os sexos das classes A,B, C, D e E com 
idades entre 12 e 75 anos.
Representatividade: 48% da população 
brasileira entre 12 e 75 anos – 69 milhões 
de pessoas.

Metodologia
que não têm filhos e estão nessa mesma 
faixa etária, o índice cai para 73%. Uma 
grande parcela dos que têm a responsa-
bilidade de criar e educar um filho con-
sidera que seu trabalho é muito mais do 
que um simples emprego. Para eles, o tra-
balho é uma carreira.

O estudo Target Group Index, do Ibo-
pe, também comprovou que a paternida-
de altera significativamente o hábito de 
consumo de alguns meios (veja tabela 
2). O rádio, por exemplo, é ouvido regu-
larmente por 80% dos pais. Entre aque-
les que estão entre 20 a 24 anos, esse nú-
mero chega a 87%, contra 76% no grupo 
de homens da mesma idade que ainda 
não possui filhos.

O tipo de programação que os pais mais 
procuram no rádio são noticiários locais e 
nacionais, com destaque para as notícias 
de trânsito. Para 46% deles, o meio rádio 
é considerado uma fonte de informação, 
enquanto na população geral esse índice 
é de pouco mais que 30% (veja tabela 3).

Outro meio em evidência para esse pú-
blico é o jornal. Ele tende a ser mais con-
sumido pelos homens, porém, entre aque-
les que são pais, o índice de leitura é em 
média 17% maior. A mesma tendência se 
confirma na comparação entre os jovens 
que são pais e os que ainda não têm fi-
lhos. Mas são os pais de 55 a 64 anos que 
mais leem jornal, faixa etária que apre-
senta 50% de penetração do meio.

Assim como no rádio, a busca por ca-
dernos de notícias também é mais popu-
lar, mas os pais mostram maior interes-
se por política e por automóveis do que o 
restante dos homens e da população (ve-
ja tabela 4). 

Falando em automóveis, esse tema pa-
rece realmente ter maior presença entre 
os que têm filhos. Do total de brasilei-
ros com 18 anos ou mais, 37% afirma já 
ter comprado o primeiro automóvel en-
quanto, entre os que são pais, o número 
de pessoas que já possuem um carro so-
be para 64%.

Total Pais

Jornal – Recente 35% 42%

TV Aberta – 7 dias 97% 97%

TV Paga – 7 dias 30% 30%

Revista – recente 40% 32%

Cinema – 30 dias 16% 9%

Internet – 7 dias 51% 42%

Rádio AM/FM – 7 dias 77% 80%

Mídia Extensiva – 7 dias 88% 88%

Outdoor – 7 dias 35% 34%

Fonte: Target Group Index Brasil - Y11w2+Y12w1 (Fev10-Jan11)

Classe social/ Idade Total Pais

A/B 39% 43%

C 49% 47%

D/E 13% 10%

12 – 19 anos 17% 1%

20 – 24 anos 11% 4%

25 – 34 anos 21% 21%

35 – 44 anos 19% 31%

45 – 54 anos 16% 26%

55 – 64 anos 11% 13%

65 – 75 anos 6% 5%

Fonte: Target Group Index Brasil — Y11w2+Y12w1 (Fev10-Jan11)

 % Vert Total Pais

Notícias locais 50% 55%

Esportes 35% 51%

Notícias nacionais 45% 51%

Primeira página 43% 49%

Notícias internacionais 35% 38%

Política 27% 35%

Classificados 28% 34%

Automóveis 20% 32%

Saúde e medicina 31% 30%

Finanças/ Negócios/ Economia 21% 25%

Fonte: Target Group Index Brasil - Y11w2+Y12w1 (Fev10-Jan11)

TV Rádio Jornal

Total Pais Total Pais Total Pais

Porque me entretêm 48% 45% 29% 28% 7% 7%

Quero me informar 70% 77% 35% 46% 53% 59%

Para me distrair das tarefas 
habituais 41% 36% 29% 28% 6% 7%

Gosto de seção/ suplemento/ 
programa/ site internet 32% 30% 23% 22% 9% 10%

Para passar o tempo 17% 13% 11% 10% 2% 2%

Como companhia 9% 6% 9% 10% 1% 2%

Para inteirar-me das novidades/ 
fofocas 8% 6% 2% 2% 4% 3%

Fonte: Target Group Index Brasil - Y11w2+Y12w1 (Fev10-Jan11)

Perfil sócioeconômico Penetração dos meios

Motivos para ler/ver o meio Principais temas de interesse no Jornal

Tabela 3 Tabela 4

Tabela 2Tabela 1
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1471, p. 43, 8 ago. 2011.
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