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Desde que saiu de sua caverna - o gélido CPD, isolado do restante da empresa, com piso falso e 
vidros de todos os lados - e foi alçado à condição de homem de negócios, o CIO nunca se viu tão 
acuado. Na década de 90, o mundo corporativo recebeu esses técnicos com propostas de MBA e 
uma tentadora cadeira na mesa da alta cúpula da empresa. Depois de uma década de adaptação 
à selva das corporações, se habituando a crises econômicas e globalização, a bela sala de diretor 
acabou se mostrando uma armadilha.  
 
Preso ao estigma de péssimo comunicador, prestador de serviços medíocres e o maior gastador 
da empresa, os diretores de TI tornaram-se caça. Na tentativa de sobreviver, o CIO ataca o 
próximo nível da cadeia alimentar: o fornecedor. Isso tem se traduzido, muitas vezes, em um 
tratamento pouco profissional e, até, bem arrogante. E, nesse novo ambiente, as relações estão 
se tornando insustentáveis e - pior - todos estão perdendo.  
 
Mas por que está tão difícil lidar com o CIO atualmente? Para responder a esta pergunta, o 
COMPUTERWORLD entrevistou quase 20 executivos da área, entre fornecedores e diretores de TI 
de grandes companhias. Os conflitos são tantos e tão freqüentes que muitos deles só 
concordaram em tocar no assunto tendo seus nomes, posições e empresas que representam não-
revelados.  
 
Antes de qualquer coisa, é preciso deixar claro que o mercado de TI no Brasil é novo - faz pouco 
mais de 10 anos que a lei de reserva do mercado de informática perdeu sua validade. 
Diferentemente de outras áreas, como indústria automobilística ou agropecuária, em que as 
transações comerciais costumam ser menos complexas, a maioria das soluções vendidas em TI 
ainda é de difícil avaliação, tanto por parte do CIO quanto por parte do fornecedor. "O mesmo 
projeto pode ser visto de diferentes formas pelas duas partes", afirma Regina Pistelli, CIO do 
Fleury. 
 
Além disso, as responsabilidades também mudaram de mãos. "Há 20 anos, a equipe de 
informática de um banco, por exemplo, nem sequer lidava diretamente com o fornecedor - em 
98% dos casos a IBM, que nunca deu a mínima para o pessoal do CPD", lembra um executivo de 
um dos grandes fornecedores do mercado, que prefere não se identificar. 
 
Atualmente, é o CIO o responsável por fazer as áreas de negócios entenderem a importância de 
determinado projeto. Se a área de negócios está descontente, a culpa recai sobre o CIO, e o 
fornecedor será cobrado, muitas vezes por coisas que vão além do que está em contrato. O 
diretor geral de uma grande empresa de TI conta que tem problemas com um diretor de TI de 
uma multinacional. Há cinco anos essa empresa teve a oportunidade de fechar um contrato local e 
não seguir a diretriz mundial de adoção de seus sistemas. Naquela ocasião, foi feito um contrato 
em que o provedor local faria as adaptações necessárias, mediante pagamento de horas de 
consultoria e desenvolvimento. Desde então, a cada renovação de licença, é preciso adaptar o 
software.  
 
O projeto sai caro a uma área de TI que não mais investe o que investia entre 1999 e 2000. O 
CIO precisa decidir entre fazer a adaptação - e pagar por ela -, ou trocar o sistema local pela 
solução mundial, e desembolsar quase 100 vezes a mais pelo novo projeto.  
 
E o pior é que nem foi o atual CIO quem fechou o contrato. "Todo ano investimos tempo e 
dinheiro nesse cliente, que descarrega na nossa equipe todo estresse que passa por ter de 
explicar isso a seu presidente", afirma o executivo, que ainda sente por não ter um bom 
relacionamento com a empresa para a qual outros projetos poderiam ser vendidos. 
 
 



 
Em uma pesquisa livre realizada por Regina Pistelli, do Fleury, com 43 CIOs e dois fornecedores, a 
executiva identifica como um dos maiores pecados do fornecedor: "Não cumprir condições não 
explicitamente acordadas mas que seriam expectativas naturais", reforçando o fato de que é 
preciso haver maior comunicação entre fornecedor e CIO, para que todos falem do mesmo 
projeto. "Cumprimos aquilo que está no contrato.  
 
Não é isso o que deveríamos fazer?", desabafa o diretor de vendas de uma das maiores empresas 
nacionais de software. Embora o mercado ainda dependa de flexibilidade d dos dois lados, é bom 
que as condições do projeto fiquem claras. Nove entre 10 consultores já tiveram a má experiência 
de lidar com CIOs que dizem só fechar contrato se virem parte do projeto já pronto e, depois de 
estarem com o trabalho nas mãos, somem e não atendem mais aos telefonemas. 
 
Recursos reduzidos 
 
Recentemente, na tentativa de sobreviver sob uma diretriz ainda mais nova do que o mercado de 
TI - o corte de custos - os CIOs criaram políticas de preços rigorosas, e se arrependeram. Hoje, 
muitos deles deixaram de brigar tanto pelo preço, item com o qual dizem preocupar-se cada vez 
menos. "Os vendedores estão tão pressionados por resultados, que percebi que são capazes de 
ceder além do que deveriam", afirma o CIO de um grande banco internacional. O resultado é que, 
para manter a margem de lucro, economizam na qualidade do serviço. 
 
Essa política, no entanto, é um privilégio daqueles que ainda mantêm algum prestígio dentro das 
empresas que representam e podem se dar ao luxo de fechar contrato com o fornecedor mais 
caro, se for o caso. Em outras situações, chamadas informalmente pelos fornecedores de 
"currais", o CIO lança uma RFI (sigla em inglês para Request For Information, ou requisição de 
informação) detalhadíssima, com todas as especificações do projeto, e pede apenas que o 
fornecedor envie seu preço. Não há reunião, discussão sobre o projeto e nem a oportunidade de 
levantar novas oportunidades de negócios. "Nós decidimos não participar deste tipo de 
concorrência, não importa o tamanho do cliente. 
 
O nosso diferencial não é preço, é serviço e solução", afirma o diretor geral da subsidiária de uma 
empresa de software norte-americana.  Para ele, os "currais" servem para validar um fornecedor 
que já está definido pelo CIO. 
 
Mesmo com novos vislumbres de investimentos, os lautos orçamentos tiveram o seu fim em 
projetos milionários de adequação ao bug do milênio e ERP. Agora, os tempos são de 
investimentos moderados, de acordo com análises feitas pelo IDC, que lançou o conceito de "novo 
normal". Trata-se de um padrão de crescimento, de apenas um dígito, diferente do assistido na 
última década.  
 
Este fator, por si só, dificulta o trabalho do CIO, até então (mal) acostumado a lidar com projetos 
de milhares de reais. Do outro lado do balcão, o fornecedor também não consegue mais vender 
como antes. "Quem tem de saber lidar com isso é o CIO, que só sobreviverá se for um 
estrategista", afirma Fábio Costa, gerente geral do IDC no Brasil. 
 
"A palavra-chave da comunicação entre CIOs e fornecedores é aplicabilidade", afirma Adalberto 
Araújo, ex-CIO da seguradora Metlife e atual diretor de competitividade empresarial na holandesa 
Getronics. O executivo acredita que o fornecedor poderá reverter essa relação se começar a trazer 
formas mais maduras de aplicação dos seus produtos e investir em relacionamentos de longo 
prazo. "O CIO, do seu lado, poderia contar mais com o fornecedor na hora de pedir uma solução e 
não vir sempre com a solução praticamente pronta. Com isso, ele ajudaria a transformar a relação 
em uma parceira", afirma Maria Goreti Faria, CIO da Motorola. 
 
 



Ao contrário do que disseram todos os CIOs ouvidos para esta reportagem, Maria Goreti Faria 
afirma ter um relacionamento privilegiado com fornecedores. "Chegamos em um ponto de 
extremo profissionalismo", reforça a executiva. Na Motorola, há uma combinação entre grandes 
fornecedores, que atuam por meio de contratos globais, e pequenos fornecedores locais, com os 
quais o relacionamento chega a ser ainda melhor, de acordo com ela. 
 
Terceirização e comoditização da TI 
 
A saída para os orçamentos apertados e, principalmente, para tentar driblar o dia-a-dia 
operacional da TI e aumentar a visão de negócios, levou o CIO a batalhar pela terceirização. 
Depois de escolhido um grande fornecedor de TI, que em alguns casos funcionava também como 
uma consultoria, muitos diretores de tecnologia levantaram a bandeira da terceirização. Com isso, 
finalmente fizeram os olhos do CFO brilhar e ganharam alguns pontos com a alta cúpula. As 
empresas que criaram os centros de serviços compartilhados, como a produtora de alumínio 
Alcoa, por exemplo, conseguiram reduções de custos que chegaram à casa dos 40%. 
 
Há alguns meses, no entanto, a matriz lançou um projeto chamado internamente de 
"Comoditização da TI", que inclui redução nos custos, terceirização total e, no Brasil, uma 
mudança da área para Poços de Caldas, onde está a fábrica da companhia. Fisicamente, a direção 
de TI estará afastada dos outros líderes, que permanecem no escritório de São Paulo. "Na Alcoa, o 
conceito de commodity é muito natural. Nós vendemos commodities", explica Marcos Caldas, que 
atuou na companhia por 11 anos e deixa a Alcoa apenas até o fim de abril. "Preciso de uma 
mudança", afirma o executivo, que ainda não definiu sua próxima casa. 
 
O último golpe sofrido pelos sobreviventes de TI foi a polêmica gerada pelo professor do MIT 
Nicholas Carr, em artigo escrito em 2003 intitulado "TI é commodity". Em entrevista ao 
COMPUTERWORLD, o professor explica que boa parte da tecnologia, em especial hardware, não é 
assunto estratégico para a empresa. "Renovação de parque de máquinas não precisa nem sequer 
estar sob o comando do CIO, mas sim sob a área de compras, que sabe gerenciar contratos com 
fornecedores simples", provoca o professor.  
 
O fato é que a promoção de CIOs a homens de negócios tem o gosto amargo do jogo corporativo, 
em que contam muito mais do que apenas o conhecimento técnico e um MBA em administração e 
finanças. Para sobreviver à selva dos negócios, é preciso aprender a construir parcerias 
duradouras não só com os pares de direção, como também com fornecedores. Se não, o CIO pode 
mesmo virar caça, e ter sua cabeça decorando a sala do diretor de vendas, operações, financeiro, 
marketing... 
 
As gafes imperdoáveis 
 
O que o fornecedor nunca deve fazer em seu contato com os difíceis homens de TI 
 
É bem verdade que CIOs estão tentando sobreviver em suas posições, que temem perder 
prestígio dentro das empresas. Os que ainda se mantêm no topo muitas vezes são os que 
conseguem administrar outras áreas além de TI, dissipando a pressão pelo descontentamento do 
restante da companhia e dividindo com os pares os problemas de negócios relacionados à TI. 
 
Como se não bastasse a dura rotina enfrentada por esses executivos, certas atitudes de 
fornecedores tornam o trabalho ainda mais árduo e pioram um relacionamento que já está ruim. 
Aqueles que conhecem um pouco o mercado de TI sabem que os desencontros são freqüentes.  
 
Com base em entrevistas com executivos da área e em uma pesquisa informal feita por Regina 
Pistelli, CIO do Fleury, o COMPUTERWORLD elaborou uma lista de 20 gafes imperdoáveis 
cometidas por fornecedores de tecnologia da informação. Veja se você ou seus funcionários estão 
se comportando bem quando fazem o contato com os candidatos a clientes. 



 
1. Regra básica (mas que muitas vezes não é cumprida): faça uma pesquisa a respeito da 
empresa que você vai visitar. Jamais chegue ao cliente sem saber em que setor atua, as últimas 
notícias e quem são os principais concorrentes. Internet existe também para isso. 
 
2. Se quiser aprofundar as informações, ótimo. Mas não se atreva a buscar "inside information" 
com colegas ou amigos - e externá-la. A chance de você fazer algum comentário a respeito de um 
projeto ou estratégia que não são oficiais é muito grande. Com isso, em vez de você se mostrar 
bem informado, deixará o CIO extremamente desconfortável. 
 
3. Nem sempre o CIO é a melhor pessoa a falar dentro da área de TI. Muitas vezes, funciona 
melhor uma reunião com um gerente de TI que seja capaz - e tenha tempo - de validar a sua 
ferramenta. A grande vantagem é que este gerente certamente conhece melhor o CIO e poderá 
"vender" a solução falando a língua franca da companhia.  
 
4. Utilizando o argumento de que o CIO não atende, muito fornecedor decide entrar na empresa 
encantando a área usuária. Esta pode não ser má idéia, desde que não deixe o CIO em uma saia 
justa. Seja ético: assim que conseguir uma reunião com a área usuária e sentir que o projeto 
pode deslanchar, ligue para o CIO e tente envolvê-lo. Se não conseguir, peça para a área usuária 
um gerente de TI que considerem parceiro, mais acessível, e envolva-o. A área de TI não pode 
ser a última a saber do projeto. 
 
5. Abaixo às apresentações! Utilize sua capacidade de concisão e não se atreva a montar uma 
palestra com dezenas de slides. Seja breve, crie outras formas de mostrar seu produto/solução.  
 
6. Personalize! Personalize! Personalize! Prepare o discurso de acordo com o setor em que atua. 
Se o CIO quiser mais informações, jamais diga para ele acessar o site da empresa que você 
representa. Isto só prova que você não sabe aplicar a tecnologia que vende ao negócio dele. 
 
7. Não tente vender produtos a qualquer custo, quando na verdade deveria vender soluções. E 
solução não se vende a qualquer custo. 
 
8. Não pare de buscar novos projetos em clientes que têm contratos globais com a empresa que 
você representa. Muitos fornecedores poderiam aproveitar o fato de conhecerem o cliente e terem 
entrada praticamente franca, para trazer novas soluções e eventuais projetos locais, criando 
oportunidades de negócio. 
 
9. Respeito às hierarquias. Se você conseguiu marcar uma hora com um CIO, não mande um 
gerente de contas recém-formado. Profissionais em início de carreira precisam fazer as visitas 
acompanhados de um executivo mais experiente.  
 
10. Não subestime a inteligência do CIO. Ao contrário do que muito fornecedor pensa, o CIO não 
está desatualizado. Apenas não tem interesse em produtos quando sabe que estão empurrando a 
ele tecnologias antigas. Portanto, fale em soluções, não em produtos! 
 
11. Se você trabalha em um dos grandes fornecedores do mercado, verifique se o cliente que vai 
visitar é realmente novo para a empresa. Muitas vezes, este cliente já tem contrato fechado em 
outra área e isso pode ajudar a vender. 
 
12. Invista em comunicação interna. A área de pré-vendas e vendas muitas vezes não sabe o que 
está acontecendo com seus clientes na área de entrega e suporte. Os CIOs percebem isso e a 
confiança no fornecedor diminui. 
 
13. Não tente vender "soluções milagrosas" às áreas usuárias. Se conseguir contato com outra 
área que não a de TI, seja transparente e mostre os projetos como eles realmente são. 



 
14. A alta rotatividade de funcionários é uma das coisas que mais incomodam CIOs. Antes de tirar 
um profissional que está em um projeto para colocar em outro, pense na credibilidade e no 
relacionamento que já foi construído com seu cliente.  
 
15. Não dê falsas referências. Há empresas que dão referências sem checar se o cliente indicado 
está feliz com o projeto. Outra gafe é indicar um cliente para uma grande referência, quando na 
verdade o que houve foi uma participação coadjuvante sobre a qual nenhum CIO se sentiria à 
vontade em opinar. 
 
16. Mudar as regras de preços no meio do jogo ou manter as listas de preços cheias de variáveis, 
que mudam ano a ano. Alguns fornecedores adotam esta prática porque têm interesse em que o 
cliente nunca saiba exatamente quais são os critérios utilizados. 
 
17. Não abaixe o preço para fechar o contrato - sucumbindo à pressão interna por resultados. Na 
prática, o fornecedor que baixa muito o preço acaba reduzindo a qualidade do serviço, para 
conseguir manter a margem de lucro. Não há milagre! 
 
18. Não fale mal dos produtos concorrentes e muito menos dos concorrentes do cliente. Isto é 
constrangedor! 
 
19. Cumpra o contrato! As condições do acordo devem ser as mesmas do princípio ao fim: prazo, 
produto, preço e qualidade. Projetos podem sofrer mudanças, desde que isto seja de comum 
acordo entre as duas partes. 
 
20. Não custa repetir: pare de falar de produtos. CIOs querem ouvir soluções. Prepare seu 
discurso com foco na "aplicabilidade" das ferramentas que você pretende vender 
 
Bons parceiros são bons clientes 
 
Pare de atacar seu fornecedor. Criar uma relação produtiva é responsabilidade do CIO 
 
Monte Ford 
Alguns CIOs não se preocupam em tentar ser bons clientes. Esses executivos e suas organizações 
gastam muito mais tempo apontando falhas em seus fornecedores do que descobrindo melhores 
formas de trabalhar juntos. Na verdade, é responsabilidade do cliente transformar relações com o 
fornecedor em parcerias, nas quais cada lado se dispõe a apostar parte de seu sucesso na 
capacidade do outro de cumprir suas promessas. Como cliente, você está mais bem posicionado 
para liderar a construção de uma relação positiva com seus fornecedores porque é você quem 
define os rumos do negócio. Você determina quando a relação começa, quando ela termina e 
quão próximos vocês são.  
 
O ataque ao fornecedor se transformou em um esporte em alguns departamentos de TI. Mas os 
bons clientes não vociferam toda vez que ocorre um problema com um fornecedor. Ao invés disso, 
adotam um sistema de responsabilização para ambos os lados. Os CIOs que são bons clientes 
constroem relações com seus parceiros em múltiplos níveis para promover debates essenciais e 
resolver problemas rapidamente. Nós damos o tom e ditamos as regras para a relação com 
nossos parceiros. 
 
Como ser um bom cliente  
 
O primeiro passo para ser um bom cliente é pensar além dos seus interesses e entender o que 
seu parceiro quer extrair da relação. Provavelmente você não participou de muitas reuniões em 
que o tema é o sucesso do seu parceiro. 



 Mas é importante manter sua equipe com foco tanto no sucesso do seu parceiro quanto no seu 
sucesso. Você pode assumir a liderança descobrindo o que motiva seu parceiro e divulgando isso 
internamente. 
 
Por exemplo: Conheça as metas e os objetivos do fornecedor enquanto empresa. Faça reuniões 
com o objetivo de determinar como você pode aprimorar seus próprios processos para ajudar o 
fornecedor a atingir suas metas. Conheça as metas dos gerentes de conta e suporte e saiba o que 
precisam fazer para serem considerados bem-sucedidos. Descubra qual é a reputação do gerente 
de conta e ajude-o a ser o melhor da empresa. A equipe de conta deve ser capaz de atrair o 
melhor talento disponível. 
 
Um dia, ouvi um funcionário lamentando que a empresa de software da qual estávamos prestes a 
comprar um produto iria ganhar uma grande margem na venda. Puxei o cavalheiro para o lado 
rapidamente e expliquei-lhe que tínhamos orgulho de participar do sucesso da empresa e que 
queríamos pagar um preço razoável pelos produtos que usamos.  
 
Como a maioria das pessoas, gosto de ser convencido a comprar algo. É isso mesmo, eu gosto e 
você também. Se sou convencido de alguma coisa, significa que acredito que o produto ou serviço 
será benéfico para minha empresa. Em geral, significa que eu também estou em sintonia com o 
fornecedor e que queremos que o produto ou serviço funcione para o bem de ambos.  
 
Não só gosto de ser convencido em relação ao que estou comprando, como, entenda bem, 
também quero que o fornecedor ganhe dinheiro. É isso mesmo: lucro. Se as pessoas com quem 
você está fazendo negócio não conseguem fazer negócios que tenham sentido para o negócio, 
então elas vão sair de atividade. O que não é bom nem para você nem para elas.  
 
Uma vez ajudei a construir uma parceria com um fornecer da seguinte forma: direcionei o 
fornecedor para fazer uma transação que não seria interessante para eles em termos de receita 
no curto prazo, mas que, conforme consegui demonstrar, seria mais lucrativa no longo prazo. 
Nosso acordo atendeu minhas necessidades de orçamento no curto prazo, mas exigiu que 
confiassem em mim. Trabalhamos juntos para garantir que eu cumprisse minha parte no acordo 
e, como resultado, o projeto foi um sucesso para ambas as empresas.  
 
Coloque os fornecedores no caminho certo  
 
Ser um bom cliente também significa treinar seus parceiros para serem mais eficazes. Comece 
compartilhando suas metas de TI e negócio e educando-os a trabalhar com sua empresa. Mostre-
lhes como podem ter êxito. Quando conhecerem a fundo suas necessidades, seus parceiros não 
terão que fazer aquelas perguntas mais irritantes do mundo dos negócios: o que tira seu sono? 
Quais são as molas propulsoras do seu negócio? Qual é seu maior problema agora? (Um dia um 
fornecedor vai me perguntar qual é meu maior problema e eu vou responder: você!)  
 
Primeiro, informe aos fornecedores que eles devem estudar sua empresa antes de tentar vender-
lhe seus produtos. Diga-lhes para trabalhar primeiro com pessoas nos níveis inferiores do seu 
departamento de TI para determinar se o que têm a oferecer faz sentido e como você deveria 
tentar usar. Se um fornecedor de rede quer me vender uma solução, deve conversar com meu 
gerente de rede antes de tentar marcar uma reunião comigo. Direcionar as empresas para criar 
credibilidade junto ao seu pessoal é uma boa maneira de orientar os fornecedores a fazerem 
parcerias em todos os níveis da organização de TI.  
 
Algumas vezes por ano, a American Airlines promove conferências para as empresas com as quais 
mantemos relações mais estreitas. Reunimos nossos dez principais parceiros em uma sala de 
conferência e lhes mostramos coisas que são importantes para nós como empresa. Cada parceiro 
escolhe dois representantes, e minha equipe sênior está presente. 
 



Compartilhamos nossas estratégias de TI e negócio, metas e futuros projetos. Também 
informamos como vamos avaliar desempenho deles e quais critérios e processos usaremos para 
tomar futuras decisões sobre projetos, produtos e serviços.  
 
 
Por fim, ensinamos aos parceiros que pode ser fácil fazer negócio com eles. Quando minha 
empresa trabalha com um parceiro, não quer ser obrigada a lidar com a burocracia interna do 
fornecedor para fechar um negócio. Ter de lidar com a burocracia é um dos maiores obstáculos no 
caminho da verdadeira parceria, porque gera frustração para o cliente.  
 
Recentemente, fechei um grande negócio com uma grande empresa de TI. No decorrer do 
processo, havia no fornecedor muitas pessoas que poderiam reprimir o negócio e foi difícil 
encontrar um indivíduo único responsável por fazer o negócio acontecer. Quase desistimos. Mas, 
ao invés disso, enchemos uma sala de gente e fechamos o negócio. Outra abordagem é solicitar 
que os fornecedores resolvam determinadas questões - quem vai receber o crédito pela venda, 
por exemplo - antes que o contrato esteja sobre a mesa. Para os fornecedores, manter esse tipo 
de feiúra longe do cliente é uma ótima maneira de se tornarem parceiros de verdade.  
 
Mas minha responsabilidade como cliente requer que eu dite as regras. Toda empresa que faz 
negócio conosco sabe que ainda não somos o cliente perfeito. Mas tentamos ser cada vez que 
compramos um produto ou serviço. É uma meta não só da American Airlines, mas também 
minha, pessoal. O resultado final será que, enquanto administramos os ativos de tecnologia da 
empresa e agimos como os guardiões de seu futuro tecnológico, vamos aprimorar nossa 
capacidade de sermos bem-sucedidos ajudando nossos parceiros a serem bem-sucedidos 
também.  
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