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O que é? 
 
Ferramenta de análise de audiências muito intuitiva e dinâmica, 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. 
 

• Com conteúdos dinâmicos que mudam em 
função  da área selecionada. 

 
• 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. 

 



I-Reports - Funções 
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I-Reports.pt 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 

 

 

 



I-Reports.pt – Exemplos de análises 
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• Daily Overview 
 Resumo do composto por conteúdos dinâmicos dos valores de audiência de cada canal: 

• Gráfico de share 
• Gráfico de rating 
• Programas em destaque (estreias, melhor e pior da temporada)   

Gráfico de share Gráfico de rating 
Programas em destaque 
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• Programs Grid 
 Grelha de emissão com informação da hora de início, duração e valores de rating (em % e em milhares) e de 

share% para cada programa. 
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• Rating curve 

 Permite analisar rapidamente curva diária de audiência de cada canal. Os valores são mostrados 
dinamicamente: para isso, basta passar com o rato por cima de cada de série.  
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• Análise de snapshots  
        Com esta análise pode ver as imagens de cada 

programa ao minuto com a respetiva audiência. 
Os minutos encontram-se coloridos cada vez que 
a variável (rating ou share) estiver acima  ou 
abaixo da média do programa.  
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• My favourites  
        Agora pode acompanhar diariamente os seus programas favoritos.  

        Pode consultar os dados globais do programa na temporada, como o número de exibições, o número de 
inserções dos intervalos, etc.  
Em relação à audiência são apresentadas as variáveis rat#, rch#, shr% do último dia calculado e da 
temporada, bem como qual o melhor e pior minuto da última emissão.   
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• Top programs 

 Permite ver os melhores programas do dia com informação relativa à hora de início, duração, rat%, 
shr%, rch% e a posição do programa face ao dia anterior. 
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• Time Bands Analysis 

 Permite ver os valores do dia de rat% e de shr% de cada canal em intervalos de 60, 30, 15 e 1 minuto.  
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• Channels Evolution   
        Esta análise mostra-nos a evolução do rat% e shr% médio mensal de cada canal.  Para o mês em análise, 

fornece-nos também valores diários de audiência . 
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