
Do universo pesquisado no Target Group Index, 36,4 milhões 
ou pouco mais da metade (52%) são mulheres, das quais 
49% possuem um ou mais filhos. Das capitais contempla
das no estudo, o Rio de Janeiro é a que apresenta maior 
participação de mães (52%), seguido por Recife (51%). 

Embora educar e preparar seus filhos para a vida seja 
prioridade para as mães brasileiras, boa parte (60%) declara 
que sofrerá quando os filhos saírem de casa ou que, muitas 
vezes, não conseguem contrariá-los (56%). 

Com idade média de 41 anos, elas possuem uma vida 
agitada. A maioria trabalha (56%) e poucas possuem uma 
empregada doméstica (15%). Para aumentar os afazeres, 
49% declaram ter um animal de estimação. 

Desse segmento, 46% são casadas, porém, nos últimos 
sete anos, o percentual de mães solteiras e separadas/ 
divorciadas apresentou crescimento significativo, pas
sando de 13% para 19%. 

As atividades de lazer mais citadas por elas são ouvir 
música (51%), ir a shopping centers (41%) e ler livros (37%), 
entretanto identificam-se mais com atividades como de
corar a casa e fazer croché. 

Na relação consumo dos meios-classe social, como era 
de esperar, as maiores penetrações e afinidades com mídias 
segmentadas (impressa, internet e TV paga) encontram-se 
em mães das classes AB. 

A penetração da internet na classe C, apesar de apresentar 
percentual inferior à média do Brasil, já ultrapassou TV paga 
e jornal, ficando muito próxima dos patamares de revista. 

Quando questionadas sobre as preferências de programação 
em TV, assim como o total da população brasileira, as maiores 
penetrações estão em jornalismo, filmes e novelas. 

Porém, as diferenças começam a aparecer quando re
lacionadas à idade dos filhos. Os valores percentuais de 
declaração de consumo praticamente em todos os gêneros 
são superiores em mães com filhos de até 5 anos, com 
destaque para programação infantil, bem superior aos 
demais segmentos em análise. 

A declaração de posse de computador para uso pessoal 
entre as mães apresentou um crescimento significativo nos 
últimos cinco anos, passando de 42% em 2008 para 63% em 
2011, o que evidentemente impulsionou a possibilidade de 
navegação na web entre elas. Hoje, 43% das mães declaram 
acessar a internet, contra 25% em 2008, com crescimento 
de acesso em todas as classes sociais. 

Como na TV, todos os percentuais de atividades realiza
das na internet superam a média das mulheres brasileiras. 
Enviar e-mail e ler notícias está no topo do ranking, porém 
as maiores afinidades estão em visitar sites de saúde e na 
realização de compras pessoais. 

Além das atividades pessoais como navegar nas redes 
sociais, visitar sites de saúde, ouvir música, consultar 
previsão do tempo, a internet também é fonte de informa
ção quando necessitam auxiliar seus filhos nos afazeres 
escolares. Visitar sites de educação/aprendizagem e fazer 
pesquisas para tarefas/trabalhos escolares estão entre as 
dez maiores atividades realizadas na internet. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 278, p. 14, maio 2012.




