
CRM no Brasil  
 
O mercado de CRM (Customer Relationship Management) movimentou R$ 120 milhões no ano 
passado no Brasil e deve atingir a marca dos R$ 135 milhões em 2003. Esses são os números de 
um estudo realizado pela E-Consulting, empresa especializada na criação, desenvolvimento e 
implementação de estratégias competitivas e serviços para grandes corporações, que analisou a 
percepção da gestão do relacionamento com clientes nas empresas brasileiras.  
 
Segundo o estudo, dentro do universo de tecnologia da informação, 44,7% dos profissionais 
entrevistados consideram o CRM uma ferramenta de automatização de relacionamento com os 
clientes; 29,5% o vêem como uma filosofia de relacionamento da empresa com o mercado; 
11,5% como uma metodologia de relacionamento com os clientes; 8,3% como uma tecnologia de 
personalização; e 6% como uma estratégia corporativa.  
 
No marketing, serviços e atendimento, 49,2% dos profissionais consultados consideram o CRM 
uma filosofia de relacionamento da empresa com o mercado; 31,6% uma estratégia corporativa; 
11,7% uma ferramenta de automatização de relacionamento com os clientes; 5% uma 
metodologia de relacionamento com os clientes; e 2,5% uma tecnologia de personalização.  
 
O mercado mundial de CRM movimentou no ano passado aproximadamente US$ 12,5 bilhões, 
segundo a E-Consulting. A empresa prevê um crescimento desse valor para US$ 14 bilhões em 
2003.  
 
A pesquisa, feita entre os meses de outubro e dezembro de 2002, entrevistou por telefone e via 
formulário eletrônico 119 profissionais de nível gerencial da área de Tecnologia da Informação e 
114 profissionais de nível gerencial dos setores de marketing, serviços e atendimento. Além disso, 
uma enquete on-line com 325 participantes - sem valor adicionado à pesquisa – também foram 
consultados. Só participaram do levantamento companhias com faturamento anual entre R$ 75 
milhões e R$ 200 milhões. Do total de companhias envolvidas na pesquisa, 58% estão sediadas 
em São Paulo e 42% nos demais Estados brasileiros - principalmente em Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia.  
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