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Fica muito difícil saber se uma marca é líder de mercado, se perdeu posições para o maior rival 
ou se uma novata está desbancando a concorrência sem ter acesso aos números Nielsen. Ela 
parece mera coadjuvante, mas o seu trabalho nos bastidores tem papel fundamental. As 
grandes empresas têm departamentos inteiros para analisar cada detalhe do sobe-e-desce da 
sua fatia de mercado e dos concorrentes.   
 
A Nielsen opera sozinha no lucrativo negócio de auditoria regular do varejo, que mede a 
participação de mercado de marca por marca em volume e valor. Tem em sua carteira todas - 
sim, todas - as multinacionais de alimentos, bebidas, higiene pessoal e limpeza. E muitas 
empresas nacionais, de grande e médio porte. Mede cerca de 160 categorias todo mês 
recolhendo dados de varejistas de diferentes segmentos, portes e tamanhos. Extrapola os 
números, por amostragem, para cerca de um milhão de estabelecimentos.   
 
Até por reinar absolutamente sozinha no Brasil, a empresa só foi fazer a primeira grande 
mudança na sua base após 35 anos. Alvo constante de reclamação da indústria - a de bebidas 
está entre as principais - a Nielsen teve que incorporar novas áreas geográficas e atualizar a 
sua metodologia. Passou a contabilizar as capitais do Norte do Brasil - Belém, Manaus, São 
Luis e Teresina. Mas, com o redesenho, segundo a Nielsen, já é possível analisar informações 
de até 28 microrregiões.   
 
As mudanças constantes no varejo também a obrigaram a incluir lojas de conveniência e 
padarias na contagem. O número de lojas que envia os dados eletronicamente, e não apenas 
por auditoria dos pesquisadores, praticamente triplicou. Hoje, são mais de 2 mil pontos-de-
venda que enviam os dados diretamente à Nielsen.   
 
"Era uma demanda dos nossos clientes. Temos números mais abrangentes e fiéis à realidade", 
diz Sergio Radwanski, presidente da Nielsen no Brasil. Hoje, diz, a área coberta pela pesquisa 
abrange 86% da população brasileira e 93% do potencial de consumo.   
 
Mas a mudança gerou um problema. A nova base não é mais comparável à anterior e, nesse 
tipo de negócio, a comparação é fundamental. Segundo a Nielsen, a maioria dos clientes 
aprovou as mudanças. Algumas empresas, porém, não escondem o descontentamento com os 
novos números, principalmente quem perdeu mercado ou até a liderança. E as primeiras 
confusões - comparando bases diferentes - começam a aparecer. "As discussões técnicas com 
os nossos funcionários para entender cada dado são enormes", diz o diretor de uma grande 
multinacional. "Mas o fato é que não dá para ficar sem esses números."   
 
Ciente disso, a Nielsen decidiu investir em novos mercados. Está levando o know-how de mais 
de três décadas em bens de consumo para brinquedos, títulos de DVD e CD e eletroeletrônicos 
- nessa área há uma concorrente, a GFK, que atua mundialmente nesse negócio. Como já 
dispunha das informações de vendas desses produtos nos hipermercados, decidiu partir para 
as lojas especializadas. "A consolidação desses novos setores é uma das nossas metas em 
2007", diz Radwanski.   
 
Em eletroeletrônicos, por exemplo, a empresa criou uma metodologia própria para medir as 
vendas da Casas Bahia, que não reporta informações. Os pesquisadores ficam na porta para 
perguntar o que o cliente comprou, enquanto outro grupo mede o fluxo de clientes na loja e o 
perfil de cada ponto por região. "Já podemos dizer que nossos dados incluem as Casas Bahia."   
 
A manobra feita para aferir dados na Casas Bahia dá provas do quão importante é a 
colaboração do varejo nesse tipo de pesquisa. A Nielsen diz pagar com a distribuição de 
informações, como por exemplo o movimento do varejista e da concorrência, e com a 
prestação de serviços - como estudos de preços por regiões.   
 
E esse é justamente um dos pontos que garantem o monopólio da Nielsen. A concorrência não 
parece disposta a enfrentar a hegemonia da companhia na medição de 'market share' porque 



dificilmente os pontos-de-venda abririam seus dados para mais de uma empresa. Dizem 
também que o investimento exigido para entrar nessa disputa é extremamente alto, 
principalmente em um país extenso como o Brasil e com um número enorme de pequenos 
varejistas.   
 
Mas a garantia da exclusividade termina aí. A concorrência em outras áreas, como pesquisas 
customizadas é cada vez mais apertada. Até por isso, a Nielsen está fazendo um trabalho 
global para aproveitar o nome e os clientes e crescer também em outras áreas. Há 10 anos, 
por exemplo, tem uma área de eventos, que organiza feiras. E acaba de estrear no chamado 
painel de domicílios, que visita os lares e consegue medir, por exemplo, a venda porta-a-porta, 
além de cruzar dados sobre perfil do consumidor. Caprichou na amostra (8,7 mil lares) para 
enfrentar a Latin Panel, empresa do grupo Ibope, que já tem uma área estruturada como essa 
há 21 anos e informações semanais de 8,2 mil lares. Monitora produtos de uso familiar, 
individual e de bebês e até compras por impulso.   
 

 
Leia mais: 
 
Empresa muda de mãos, de nome e fecha capital  
 
Nem prenome. Nem sobrenome. Agora é Nielsen e ponto. A decisão de unir diferentes 
negócios sob um dos mais fortes nomes do mundo da pesquisa é muito mais do que uma 
simples mudança de razão social. Reflete uma reestruturação mundial da empresa, criada em 
1923 e que faturou 3,5 bilhões de euros em 2005.   
 
No ano passado, o grupo, que era chamado de VNU, foi comprado por um grupo de cinco 
investidores privados por US$ 9 bilhões. Decidiram fechar o capital da empresa, depois de 10 
anos com ações negociadas em Nova York, para agilizar a tomada de decisões. O passo 
seguinte foi promover uma integração maior entre os negócios - como as áreas de eventos, 
pesquisa customizada e medição de market share. Contrataram um executivo que trabalhou 
de perto com Jack Welch na GE, o executivo David Calhoun. Sua idéia é aproveitar a força de 
produtos como o market share para engordar as outras áreas. "Estamos mais focados do que 
nunca em oferecer serviços verdadeiramente integrados de marketing e mídia que revelem as 
oportunidades de crescimento de nossos clientes", disse Calhoun em janeiro, quando anunciou 
as mudanças no nome e na estrutura da empresa, que opera em mais de 100 países.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 abr. 2007. Tendências & Consumo, p. B5. 
 


