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Em um movimento que quer trazer inovação em pesquisas para apontar os novos caminhos da 
indústria de comunicação, 14 das maiores empresas do setor e anunciantes americanos se 
uniram em uma coalizão que recebeu o nome de CIMM (Coalition for Innovative Media 
Measurement). Ela foi apresentada na semana passada nos Estados Unidos e, segundo 
comunicado oficial, é um esforço histórico para promover inovação e explorar novas e 
altamente qualificadas formas de medir audiência nas tradicionais e novas mídias. O foco é a 
TV, internet e celular.  
 
O grupo irá trabalhar para explorar e identificar novas metodologias e formas de medir a 
audiência.   
 
As empresas que fundaram a CIMM são: Time Warner, Disney-ABC Television Group and 
Disney Media Networks, Mediabrands (Interpublic), News Corp., Viacom, Starcom MediaVest, 
Procter & Gamble, Unilever, AT&T, WPP (GroupM), CBS Paramount Network Television 
Entertainment Group, Omnicom Media Group, Discovery Communications e NBC Universal. 
 
A CIMM irá contratar um diretor independente para acompanhar as atividades diárias da 
operação. A expectativa é de que outras empresas americanas também passem a integrar a 
coalizão. O movimento está sendo apontado pela imprensa americana e por analistas do 
mercado como um duro golpe no Nielsen, instituto que monopoliza as pesquisas de televisão 
nos Estados Unidos e tem a TV como seu core business.  
 
A CIMM vai iniciar, financiar e avaliar uma série de estudos-piloto com empresas de pesquisa 
independentes com foco em duas áreas: o potencial atual e futuro da medição da audiência 
televisiva nos formatos existentes e os novos métodos de análise para plataformas multimídia. 
 
A CIMM se compromete a publicar todos os estudos para seus membros e também torná-los 
públicos. Segundo dados da imprensa americana, já estão previstas para o último trimestre 
deste ano duas concorrências para a escolha de empresas de pesquisa que tocarão novos 
projetos. Apesar de o Nielsen não ter sido convidado a participar da fundação da CIMM, o 
instituto será chamado para participar das concorrências. 
 
A ideia do grupo é promover e avaliar uma série de pesquisas que abranjam as várias telas 
através das quais o espectador consome conteúdo hoje em dia. Digital Vídeo Recorder e 
plataformas multimídia estão entre os targets da CIMM. A insatisfação com a forma como as 
audiências estavam sendo medidas em uma época em que diversos formatos dividem a 
atenção do espectador levou ao movimento. Apesar de não ter divulgado números, a CIMM 
tem muitos milhões de dólares para custear as pesquisas. 
 
Através de e-mail, o Nielsen informou que tem os mesmos objetivos dos líderes da CIMM. “E 
esperamos trabalhar junto a eles e com todos os nossos clientes para aprimorar as medições 
através de mais e mais telas”, informou. De acordo com informações da imprensa americana, 
a NBCU, que terá renovação do contrato com o Nielsen no ano que vem, foi a grande força por 
trás da formação da CIMM. A empresa já fazia um chamado à indústria desde junho para que 
atuasse de forma conjunta para resolver o problema de como avaliar as audiências que estão 
cada vez mais em um maior número de plataformas. Já há algum tempo as empresas 
americanas demandavam do Nielsen dados mais detalhados, que fossem além da TV. 
 
Estimativas da mídia americana apontam que o instituto de pesquisas terá muito a perder se a 
CIMM obtiver sucesso e abocanhar parte do mercado de pesquisas em mídia – segundo dados 
da imprensa americana, algo em torno de US$ 600 milhões.   
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