
Brasil avança na adoção de programas de relacionamento  
 
A pesquisa 'Programas de Relacionamento com Clientes no Brasil', realizada pelo Peppers and 
Rogers Group, com 106 empresas estabelecidas no País, de pequeno, médio e grande porte, 
mostra, além de outros tópicos ligados ao tema, que a realidade atual do mercado nacional tem 
uma divisão praticamente igualitária quanto à implantação de CRM nas companhias instaladas no 
Brasil: 48% declaram ter e, 52%, não ter programas formais.  
 
Desenvolvida com base na metodologia Marketing 1to1® do Peppers and Rogers Group, o estudo 
revelou que as empresas de grande porte são as que mais têm programas de relacionamento com 
clientes em execução: 67%. Este número vai decrescendo conforme diminui o porte das 
empresas: 48% das médias e 41% das pequenas. Dentre as que declaram ter programas formais, 
mais da metade (58%) os desenvolvem há três anos ou mais. O restante está implantando 
iniciativas mais recentemente: 31% há um ano e 11% há dois anos.  
 
Entre as empresas em geral (pequeno, médio e grande porte) que não têm atualmente um 
programa formal de CRM, 31% pretendem iniciar o processo ainda em 2003, 35% em 2004 e 
10% em 2005. Ou seja, 76% direcionarão esforços para a implementação de CRM nesse período 
de três anos.  
 
Considerando apenas as empresas de médio e grande porte, 33% das que não têm um programa 
formal de CRM têm a perspectiva de iniciar este processo ainda em 2003, sendo que 50% 
colocam estas perspectivas somente para 2004. Considerando ainda os 13% que pretendem 
iniciar em 2005, encontra-se um total de 96% das empresas de médio e grande porte com 
pretensão de iniciar um programa em um horizonte de três anos.  
 
Entre as empresas de médio e grande que declaram ter programas de CRM, pouco mais da 
metade (52%) vem desenvolvendo este trabalho há 3 anos ou mais. O restante está implantando 
o CRM mais recentemente: 37% há 1 ano, e 11% há 2 anos. Este aspecto é bastante interessante 
quando comparado com a pesquisa realizada em 2001 pelo Peppers and Rogers Group do Brasil, 
em que 80% das empresas entrevistadas naquela oportunidade haviam iniciado seus programas 
há apenas 1 ano, o que demonstra um avanço claro da maturidade do mercado. 
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