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O que é? 
 
Ferramenta de análise de audiências muito intuitiva, desenvolvida para aqueles que querem 
observar os  valores de audiência sem perder tempo.  
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Vantagens: 
 
• Fornece informação diversificada sobre 

as audiências televisivas de uma forma 
rápida, fácil e inteligente, graças a 
diferentes cores e imagens dos períodos 
analisados.  

 
• O cliente não precisa de actualizar a base 

de dados, pois é feito automaticamente. 
 
• O site pode ser personalizado (endereço 

web exclusivo) com o logótipo de cada 
cliente, por exemplo. 

 



E-Telereport.com - Funções 
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E-telereport.com permite-nos fazer: 

 

• Tops de programas televisivos 

• Comparações históricas de audiências 

• Gráficos de audiências 

• Ver as imagens e a audiência que lhe corresponde em simultâneo, etc. 

• Definir relatórios e poder recebê-los diariamente por e-mail 

 

 

 



E-Telereport.com – Exemplos de análises 
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• Daily Summary 
 Resumo dos valores de audiência de cada canal, top 5 dos programas TV, gráfico com o nº de breaks e 

spots emitidos por cada canal, imagem do minuto do dia com maior rat%. 
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• Programs Grid 
 Grelha de emissão com informação da hora de inicio, duração e valores de rating (em % e em milhares) e de 

share% para cada programa. 
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• Daily Audience 

 Permite analisar rapidamente 3 indicadores de audiência de cada 
canal e compará-los com os valores do mesmo dia na semana anterior 
e com a média do ano para este dia da semana. 

 

• Daily Programs Highlights 
 Programas que tiveram um comportamento atípico: o maior ou 

menor rat% ou share% do ano.   
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• Time Bands Analysis 

 Permite ver os valores de rat% e de shr% para os períodos horários seleccionados.  
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• Channels Share Evolution   
        Esta análise mostra-nos a evolução do shr% médio mensal de 

cada canal.  Para o mês em análise, fornece-nos também 
valores de shr% diários.  


