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Como anda a apl icação do Customer
Relationship Management nas empresas? Afinal,
o CRM é estratégico para o bom desempenho dos

negócios de companhias dos mais diversos seg-
mentos e portes. Para responder a essa e outras
dúvidas, a agência Rapp Collins, levou a cabo a
pesquisa Painel CRM Brasil, no final do ano passa-

do. Sob coordenação do vice-presidente de plane-
jamento estratégico do Grupo Rapp Collins e presi-
dente da Rapp Digital, Ricardo Pomeranz, o estu-
do realizado entre agosto e setembro de 2006 ou-

viu 2.891 profissionais de 1.631 empresas.
Um dos resultados que saltam aos olhos da

conta de que 47,62% das organizações que fazem
uso da ferramenta declararam grau de satisfação
ótimo e bom. Ou seja, ainda existem 52,38% que
têm avaliação regular ou pouco satisfatória, o que
acende uma luz de alerta. "É um número expressi-

vo", acentua Pomeranz. Mas qual seria o motivo
para esses índices de baixa satisfação?

Na verdade, se trata de um conjunto de pro-
blemas que entravam a implementação do CRM.

Um dos que chama mais a atenção, mencionado
por 26,68% da amostra, diz respeito à necessida-
de de mudança organizacional diretamente rela-
cionada à resistência dos colaboradores. "Isso sig-



nifica falta de comprometimento e envolvimento
dos profissionais da empresa com os objetivos pla-
nejados", escreve Pomeranz no paper da pesquisa

que pode ser acessado através do link
www.painelcrm.com.br.

Percepção de benefícios
Para o diretor de marketing services para a

América Latina da Equifax, Eduardo Ramalho, o
primeiro passo para vencer essa etapa é entender
a origem dessa resistência. "Se há resistência é
porque os colaboradores não estão percebendo be-
nefícios com a implantação do CRM", diz. Ele se
refere a ganhos atuais, reconhecimento da empre-
sa ou do mercado e perspectivas de crescimento.

Oferecer oportunidades para que os colaboradores
possam opinar e participar da implantação do
projeto também ajuda a diminuir as barreiras.
"Precisam entender o começo, meio e fim", acen-

tua o diretor comercial da Banco de Dados, André
Leão. Em muitos casos há um entendimento erra-
do de que um projeto de CRM é pura tecnologia.

"Não é", afirma Vicente Criscio, CEO da Direct. "É
um processo e como todo processo envolve pessoas,

níveis de 'accountability', procedimentos padro-

nizados...".

Essa questão do entendimento sobre o CRM
aparece também com destaque na pesquisa, já
que 16,76% das empresas afirmaram que as di-
ficuldades para implementação de projetos estão
calcadas na falta de compreensão sobre os objeti-

vos estratégicos da ferramenta. Quando pergun-
tados sobre quais objetivos para uso do CRM, em
pouco mais de 78% das respostas os participantes
focam em ações que podem ser implementadas
sem a ferramenta. "Conhecer os hábitos dos clien-

tes, por exemplo, é algo que pode ser alcançado
por pesquisa", diz o coordenador do estudo.

E preciso entender que o CRM não é aplica-

do para ganhar marketshare ou para trazer novos
clientes, como diz Ramalho, para quem a falta de

entendimento é o principal problema dos progra-

mas de CRM. "Não é a panacéia nem a solução de
todos os males e ineficiências da empresa". Ocorre
que se costuma misturar a ferramenta aos objeti-
vos táticos, estratégicos e operacionais. A questão é
que a implantação de uma estratégia de relacio-
namento com clientes requer mudança da cultura
corporativa, segundo explica o presidente para a
América Latina da MarketData, Rubens Stephan.
"Entretanto, quase sempre esses projetos começam

mais embaixo nas estruturas das empresas. Ne-
nhum projeto cresce saudável sob regime de ina-
nição", critica ele.

Muito provavelmente, essa visão do presi-
dente da MarketData explica o baixo envolvimento
dos altos escalões no desenvolvimento desses pro-
jetos. Somente pouco mais de 10% apontaram
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participação da presidência. Segundo explica
Ramalho, o alto escalão geralmente não vê impor-
tância suficiente nos programas de CRM para se
envolver. "Como quase todas as ações apoiadas
por bancos de dados podem ser mensuradas, pro-
jetos de CRM também evidenciam ineficiência em

áreas de grandes orçamentos antes tratadas como
intocáveis", analisa. "Por isso, o marketing de re-

lacionamento esbarra no preconceito e no desinte-
resse pessoal de vários dirigentes de marketing".

Volor do cliente
Ramalho, da Equifax, considera que a ferra-

menta é importante naquelas empresas onde o
valor de um cliente novo é menor do que a renta-

bilidade da base de clientes atuais. "Mas isso não



quer dizer que não se deve conquistar novos clientes, apenas de que a priori-
dade não é essa". Já Leão, avalia que após a febre do CRM - onde foram

aplicados milhões sem planejamento estruturado e, em conseqüência, sem
resultados - a ferramenta foi banalizada. "Todos falavam em solução mági-
ca, de um produto 100% pronto para resolver todos os problemas das empre-

sas", lembra ele.
Os polpudos investimentos na implantação do CRM ainda aparecem

como um problema para quase 10% da amostra. Segundo Pomeronz, isso

ocorre porque os "orçamentos alocados são subestimados para implementar
todas as atividades necessárias". Ele se refere por
exemplo aos custos para migração e tratamento de
fontes de dados dos clientes; custos de consultoria
de negócios, principalmente quando não existem
processos organizacionais alinhados aos objetivos

do programa; custos com treinamento e com a mu-
dança organizacional. "Um projeto de CRM deve
questionar verdades há muito estabelecidas", diz
Stephan. "É preciso aceitar que a implantação de
um projeto de CRM não é trivial".

Fora o caráter megalomaníaco que, para
Eduardo Ramalho, acomete muitos dos executivos

envolvidos com CRM, os estouros de orçamento acon-
tecem muito mais quando a decisão está em
tecnologia do que em negócios. "Aumenta-se a com-
plexidade, depois fica difícil controlar". Em parte,

segundo a diretora de marketing e negócios da

Datamídia, FCBi, Beatriz Ayrosa, a falta de experi-
ência dos envolvidos não os deixa enxergar o tama-
nho do impacto de um projeto deste porte na em-
presa. "Esta falta de visão faz com que nem todos
os custos diretos e indiretos sejam levantados antes

da implantação", acentua ela.
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