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As iniciativas de Customer Relationship Management (CRM) têm sido vistas pelas empresas com 
um misto de expectativa e apreensão. Expectativa pelos excelentes resultados que podem ser 
gerados aos negócios. Apreensão pelas dificuldades em implementar estratégias bem-sucedidas. 
Recentemente, a IBM Business Consulting Services realizou pesquisa mundial com 373 tomadores 
de decisão em empresas de todos os setores, cobrindo vários aspectos de implementação de CRM.  
 
Entre as constatações, a pesquisa identificou que a probabilidade de sucesso de CRM, que hoje é 
de 15%, pode ser aumentada para até 80% por meio da priorização de abordagens e processos 
de negócios de CRM adequados. Hoje, menos de 15% das empresas globais acreditam ter 
atingido o sucesso total com iniciativas de CRM, enquanto 20% a 30% acreditam que suas 
iniciativas têm sido muito pouco satisfatórias.  
 
O estudo identificou que as abordagens de maior impacto não estão centradas em temas de 
implementação de tecnologia ou integração de dados, mas na gestão da mudança, no 
posicionamento adequado dos patrocinadores, na gestão dos processos e no treinamento dos 
recursos humanos envolvidos na transformação provocada pelo CRM. Quando realizados 
corretamente, esses passos permitem obter resultados melhores com CRM.  
 
As principais falhas que provocam o fracasso dos projetos ou impedem o retorno do investimento 
estão ligadas à dependência excessiva dos sistemas tecnológicos, à falta de processos adequados 
de gestão da mudança, ou quando as organizações subestimam a importância de obter e manter 
o compromisso da alta administração. A pesquisa revela ainda que se encontra em andamento um 
novo movimento de retomada das iniciativas nessa ferramenta. Muitas empresas confiam no CRM 
para melhorar sua performance e atingir um crescimento dos negócios. Mais de 50% delas 
consideram CRM "pertinente" ou "muito pertinente" para aumentar o valor ao acionista.  
 
Aproximadamente 65% a 70% esperam que o CRM fomente o crescimento da receita, 
aprimorando a experiência e a retenção de clientes e influenciando o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços. Esses resultados reforçam a atual agenda dos CEOs e dão uma visão mais 
detalhada das táticas específicas que as empresas estão adotando para estar à altura das 
iniciativas de crescimento futuro, cujo enfoque tem sido a ampliação de receitas, que, muitos 
acreditam, será resultado de novos produtos e serviços, acesso a novos mercados e maior 
intimidade com o cliente.  
 
Em outra pesquisa mundial realizada com presidentes de empresas, cerca de 80% dos 
entrevistados mencionaram a capacidade de responder rapidamente às mudanças do mercado e o 
foco no cliente como as prioridades mais altas para os próximos anos. Mais de 50% acreditam que 
precisam melhorar a forma de captar e compreender os clientes com rapidez a fim de agilizar a 
tomada de decisões. Todos os itens da agenda dos CEOs são áreas onde o CRM desempenha um 
papel primordial. Os resultados da pesquisa são bastante coerentes com a situação real da 
América Latina, em especial do Brasil. Embora as taxas de adoção de CRM no Brasil sejam 
inferiores às demais regiões do mundo, os problemas e desafios enfrentados pelas empresas 
brasileiras são muito semelhantes. Aqui, a conjuntura macroeconômica, a falta de orçamento 
suficiente e a inadequação dos recursos às iniciativas de CRM são os principais problemas 
adicionais a serem resolvidos.  
 
Independentemente disso, as oportunidades de melhoria advindas das iniciativas de CRM seguem 
as mesmas regras do restante do mundo: o sucesso depende da capacidade de direcionar os 
recursos disponíveis para os aspectos de projeto que geram maior valor ao negócio, que, no caso 
de CRM, significam principalmente a gestão de processos e a gestão da mudança. Essa é a prova 
concreta de que a tecnologia aplicada isoladadamente do contexto de negócios não traz muito 
valor agregado às empresas.  
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