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Acostumadas a ter seus dados usados em disputas de mercado, ACNielsen e LatinPanel/Ibope 
estão travando, elas próprias, uma guerra por participação no crescente setor de pesquisas, 
estimado em US$ 200 milhões anuais. Quem está atacando é o Ibope, que desde que criou a 
LatinPanel, há três anos, dobrou seu faturamento e vem atraindo novos clientes - grandes 
indústrias de alimentos, higiene e limpeza. Para se defender, a ACNielsen conta com seus 30 anos 
de Brasil e sua liderança global, pois seus números são considerados referência para as matrizes 
das multinacionais. 
 
Fruto de uma associação entre Ibope, o grupo americano NPD e a inglesa TNS, a LatinPanel ainda 
é jovem no mercado, mas vem investindo pesado para fazer frente à solidez da ACNielsen. A 
expansão é visível na América Latina, que representa apenas 5% dos US$ 6 bilhões gastos em 
pesquisas no mundo. Depois de entrar no mercado peruano e boliviano, com a aquisição da 
empresa Samimp, no fim de 2001, a LatinPanel ampliou a área de cobertura no Chile, que agora é 
nacional e conta com scanners para coleta de dados. 
 
Mas é no Brasil que os investimentos - não revelados - parecem maiores. A partir deste ano, 
segundo a diretora executiva Sonia Bueno, a empresa passará a ter uma cobertura semelhante à 
ACNielsen. Graças à implantação de um novo software, e do aumento da mostra pesquisada, que 
agora inclui municípios com menos de 20 mil habitantes, a abrangência da LatinPanel vai passar 
de 68% para 81% da população, o que corresponde a um retrato de 86% do consumo nacional. 
 
Mas a LatinPanel aposta especialmente em sua metodologia para se diferenciar da rival. O carro-
chefe da ACNielsen é o painel do varejo, com auditagem dos pontos-de-venda. A LatinPanel 
defende que seu painel de consumidores, que capta os dados por meio de entrevistas com quem 
consome os produtos, permite a melhor compreensão dos movimentos do mercado. "A tendência 
atual é ter foco no consumidor, para entender rapidamente seus movimentos", diz Sonia, da 
LatinPanel. 
 
O que a maioria das grandes empresas tem feito, na dúvida, é contratar os serviços das duas 
empresas. "Estamos estudando a possibilidade de ter o painel de consumidores", diz Paulo 
Zottolo, presidente da BDF Nivea. "Mas não abrimos mão dos números da ACNielsen, que são 
uma espécie de referência na companhia", acrescenta, referindo-se ao dados de participação de 
mercado, utilizados pela empresa de cosméticos no mundo todo. 
 
A ACNielsen, que realiza amanhã em São Paulo, uma apresentação anual sobre tendências de 
consumo para clientes, prefere não dar entrevistas. No mercado, há rumores de que a gigante 
também passaria a fazer um painel de consumidores, complementando o seu mix de produtos. 
Sonia diz que a LatinPanel já se preparou para a concorrência. "Estamos agregando valor ao 
nosso painel, investindo em tecnologia, lançando novos produtos." A LatinPanel tem uma carteira 
que varia entre 70 e 80 clientes e começou a oferecer pesquisas, mais baratas, para pequenas e 
médias empresas. 
 
Sonia afirma que seu maior desafio é mudar a cultura dos potenciais clientes, acostumados com 
os números da concorrente. A executiva de uma gigante de produtos de consumo, que vem 
dividindo sua verba igualmente entre as duas empresas de pesquisa, confirma que a preferência 
pelas medições da ACNielsen são "hábito" em algumas categorias de produtos. "Mesmo 
diferentes, os 'market shares' das duas apontam as mesmas tendências", diz ela. "Mas quando é 
preciso monitorar o giro de um produto ou analisar uma categoria de baixa penetração, 
preferimos a ACNielsen." 
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