
Pressão sobre os custos
Cresce a tendência de terceirizar trabalho de campo e processamento de informações

C resce no mercado da pesqui-
sa a terceirização do traba-
lho de campo e do processa-

mento das informações, afirmam
profissionais de empresas presta-
doras desses serviços. Para eles,
além de gerar benefícios em que-
sitos como custos e qualidade, essa
terceirização não representa risco
para a qualidade dos projetos de
pesquisa. Há, porém, quem creia
que essa qualidade pode estar sen-
do prejudicada pelas intensas pres-
sões dos institutos sobre os preços
praticados pelas empresas con-
tratadas para a realização dos ser-
viços terceirizados.

"Vejo aumento na terceiriza-
ção do trabalho de campo", afir-
ma Cloves Rodriguesjr., diretor
da Inquire (empresa que realiza
todo o trabalho de campo, da
coleta das informações à checa-
gem). Ele conta que, apesar de
ainda coexistirem os dois forma-
tos — atuação com equipes pró-
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prías ou terceirizadas -, os insti-
tutos criados a partir dos anos 90
privilegiaram a segunda alterna-
tiva. Rodrigues prevê que 2004
será um bom ano para sua empre-
sa, "A atividade da pesquisa vem
aumentando no Brasil, e em 2003,
apesar de ter sido um ano difícil,
tivemos um crescimento de 7%,
Este ano esse índice deve ficar
entre 15% e 20%", afirma.

A Inquire atende institutos
como IndicatorGfK, Lexis e Cri-
téria, entre outros, e mantém par-
cerias com empresas localizadas
em outros mercados, além de São
Paulo, para a realização de proje-
tos nacionais. "Alguns instituto s
nos contratam para cuidarmos
da coordenação do trabalho de
campo desse gênero de pesqui-
sas, enquanto outros contratam
os fornecedores para os vários
mercados e trabalham interna-
mente a coordenação", ele conta.
Segundo Rodri-
gues, a Inquire
não realiza proje-
tos completos de
pesquisa, mas às
vezes estabelece
parcerias para

cuidar também do processamen-
to das informações.

Já o Radar é um instituto que,
além de desenvolver seus pró-
prios projetos, realiza trabalho
de campo para outras empresas
do setor, cedendo ainda espaço
para entrevistas diretas ou tele-
fônicas. De acordo com Geral-
do Magela Belo, diretor do Ra-
dar, o trabalho para terceiros
rende à sua empresa 30% de seu
faturamento. "A terceirização
acentuou-se muito de uns cinco
anos para cá, e hoje praticamen-
te todos os grandes institutos
terceirizam seu campo", diz.
Belo projeta para 2004 um incre-
mento de 30% no faturamento
do Radar; mas, caso atingido, esse
índice apenas reporá a queda re-
gistrada em 2003.

Como instituto, o Radar aten-
de empresas como Johnson &
Johnson, Kolynos, Danone e
Nestlé, entre outras.Já na área de

fornecimento
de serviços de
campo, a rela-
ção de clientes
inclui Synova-
te, IDS, Ibope
Solution, Visão
e AC Nielsen/
CBPA, além de
outros institutos.
De acordo com
Belo, a estrutura
do Radar possui
softwares pró-
prios de contro-
les e consistên-

cia de entrevistas, e conta com cor-
respondentes em quase todas as
capitais do País.

RISCOS E BENEFÍCIOS
Também na área do processa-

mento das informações a terceiri-
zação vem ganhando espaço, afir-
ma Celso Kayano, diretor-presiden-
te da Soroban, empresa que dispo-
nibiliza todas as etapas desse servi-
ço. "A terceirização do processa-
mento propicia maior qualidade e
custo menor", diz. De acordo com
Kayano, embora alguns institutos
prefiram realizar internamente o
processamento de suas informa-
ções, grandes competidores do se-
tor- como a área de estudos ad hoc
do Ibope —já terceirizam pratica-
mente tudo nessa área.

Kayano tem boas perspectivas
quando projeta o desempenho de
sua empresa em 2004. "Tivemos
anos muito ruins, como 2001 e

2002, e no ano
Movimento acentuou-se

de cinco anos
para cá em todos os

grandes institutos

passado registra-
mos um fatura-
mento similar ao
anterior. Em
2004, espero um
crescimento mí-

nimo de 15%", revela. Kayano
pretende ampliar o campo de atu-
ação da Soroban este ano, colo-
cando-a também como fornece-
dora de tecnologia para pesquisas
via internet — área em que diz
haver atualmente
muita demanda.
Para ele, a terceiri-
zação do processa-
mento não com-
promete a qualida-
de das informações.
"Ninguém se arris-
ca a errar, pois um
erro nesse merca-
do pode significar a
morte da empre-
sa", lembra.

Também Rodri-
gues não vê riscos para a qualida-
de do produto pesquisa com a
terceirização do campo. "Pode-se
ter um desempenho ruim com pro-
fissionais internos. E para minha
empresa, o trabalho de campo
constitui todo o negócio, por isso
preciso fazê-lo da melhor manei-
ra possível", ressalta. Mas, apesar
de creditar à terceirização vanta-
gens como menor custo e maior
agilidade, o diretor da Inquire crê
que os dois modelos—a terceiriza-
ção e as equipes próprias—convi-
verão simultaneamente no mer-
cado, mesmo porque alguns insti-
tutos realizam internamente o tra-
balho de campo visando obter lu-
cro também com essa atividade.

Belo acredita que a terceiriza-
ção do campo propicia um bene-
fício adicional aos institutos, em
função da delegação a especialis-
tas da penosa atividade de montar
e coordenar as equipes necessá-

rias para a realização do trabalho.
"Alida como pessoal de campo é
muito difícil, e há falta de profis-
sionais de comando", conta. Na
opinião do diretor do Radar, se a
terceirização gera algum risco para
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a qualidade da informação, ele
não decorre da adoção desse
modelo de produção, e sim das
atuais condições do mercado. Afi-
nal, segundo ele, o processo de
enxugamento das estruturas dos
institutos obrigou muitos bons pro-
fissionais da área a montarem suas
próprias empresas de serviços de
campo. Paralelamente ao aumen-
to da concorrência, há também
uma intensa pressão por redução
de preços. "Os institutos, especial-
mente os multinacionais, baixa-
ram muito o valor que se dispõem
a pagar pelo trabalho de campo, e
em muitos casos querem pagar
quase a metade do que pagavam
há cinco ou seis anos", ele diz. Para
o diretor do Radar, tal situação
gera riscos para a qualidade da
informação, pois nem sempre as
verbas disponíveis permitem a
montagem das melhores equipes
para a realização dos projetos.
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