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Sem a aceleração prevista anos atrás, os programas de gestão do cliente são a bola da vez.  
 
Os softwares de relacionamento com os clientes (CRM, da sigla em inglês) surgem agora na pauta 
de orçamentos de tecnologia de informação em termos mais moderados. Estão longe das 
expectativas de investimentos massivos e de projetos amplos que sucederiam as implementações 
dos sistemas de gestão feitas na passagem do milê-nio por grandes empresas.  
 
Antes de 2000, a expectativa de crescimento anual do mercado era de 50%. Para 2006, o gerente 
da área de CRM da consultoria BearingPoint, Rogério Ferraro, espera vendas desses aplicativos 
subindo em torno de 10%, no Brasil, seguindo a expansão geral do mercado de TI.  
 
Se os gastos não são estratosféricos e os projetos estão mais curtos e conduzidos em etapas, as 
aplicações estão mais sofisticadas. O software de CRM começou a aparecer nas grandes empresas 
como uma ferramenta de automatização dos processos de atendimento já existentes e de coleta e 
digitalização de dados sobre os clientes. A utilização mais comum era o atendente pedir por 
telefone informações do cliente e apenas armazená-las.  
 
Hoje os sistemas visam mais a estratégias de retenção que a aquisição de clientes. Segundo o 
diretor geral para CRM da Accenture, estudo global da consultoria envolvendo 700 empresas 
apontou que um bom serviço prestado é mais decisivo à retenção de clientes que o custo e a 
qualidade de produtos.  
 
Hoje praticamente todos os setores possuem investimentos em CRM, diz o consultor da 
Accenture, Giancarlo Berry.  
 
O segmento de bens do consumo foi dos primeiros a investir, seguido da manufatura e do setor 
financeiro. A Nestlé foi pioneira ao utilizar tecnologia no início da década de 90 como forma de 
aprimorar as respostas aos clientes e auditar os dados de consumo por meio da digitalização das 
informações. O uso foi bastante sofisticado e o foco do segmento já é conhecer melhor sua base.  
 
As teles passaram a investir após a privatização, mas apenas em operacionalização. A integração 
das informações sobre os clientes em todos os diferentes canais de contato continua um desafio. 
Ainda é comum os atendentes perguntarem todos os dados do cliente a cada chamada.  
 
As seguradoras, em especial de saúde, começam a investir mais em retenção. Como o custo de 
aquisição de cliente é alto no segmento, perdê-lo após poucos meses significa prejuízo.  
 
Os investimentos atuais em CRM são menores do que o esperado há cinco anos. Em 1997, foi 
investido mundialmente US$ 1,2 bilhão, de acordo com a AMR Research, e a previsão para 2000 
era de o segmento atingir US$ 7 bilhões e um crescimento médio acima de 40% para os anos 
seguintes. As previsões foram superadas e o mercado movimentou US$ 19,9 bilhões em 2000, 
vindo a cair na seqüência, segundo a Dataquest.  
 
Se a expansão continuasse nesses níveis o CRM teria ultrapassado o segmento de sistemas de 
gestão (ERP) há muito tempo - o mercado de ERP atingiu em 2005 em US$ 24,3 bilhões -, mas 
isto não aconteceu.  
 
O investimento nesses sistemas passou a ser contínuo, sem ciclos de grandes gastos seguidos por 
recuos de demanda, segundo Berry, da Accenture. "É a segunda maior linha de investimento em 
software, após o ERP", diz o consultor.  
 



O movimento também é percebido no Brasil. No último ano, a fornecedora brasileira Plusoft 
registrou crescimento de 18% e pretende atingir 26% neste ano. Já a maior empresa de software 
do mundo, a Microsoft, que passou a investir em CRM nos últimos anos, superou em 30% a meta 
de 2005 para venda de licenças de CRM no Brasil.  
 
Disputa pelo mercado  
 
Liderado mundialmente pelo software criado pela Siebel, o mercado passou por consolidação. No 
último janeiro a empresa americana teve sua aquisição finalizada pela Oracle. Há pouco mais de 
um ano, metade do mercado era dividido entre Siebel, PeopleSoft, Oracle e SAP  
 
Com as compras da PeopleSoft e Siebel, a Oracle hoje tem como rival principal a SAP, a maior do 
ERP. Nos Estados Unidos, a principal concorrente é o fenômeno local Salesforce.com. Segundo 
Berry, a Microsoft, que começou focada em médias empresas, agora está ampliando seu alcance 
por se constituir em uma das poucas alternativas. No Brasil, o Banco Itaú é cliente.  
 
O mercado brasileiro tem suas peculiaridades. As internacionais demoraram a chegar, à espera de 
um volume de demanda que justificasse uma subsidiária. No intervalo de tempo entre o início e 
fim da década de 90, com a oferta restrita, as empresas interessadas em automatizar seu 
relacionamento com os clientes beneficiaram o desenvolvimento de sistemas internos ou as 
fornecedoras nacionais. A Plusoft começou com um projeto na Nestlé e cresceu em grandes 
clientes. O momento atual é de muitas empresas substituírem seus sistemas internos por soluções 
de mercado, tendência que promete acirrar a competição. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 fev. 2006, TI & Telecom. 


