
CLIENTES A PESO DE OURO
Conheça os recursos usados por alguns fornecedores de TI para conquistar
as empresas que são referência, sem abrir mão de suas margens
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disputa por grandes clientes nunca foi
tarefa fácil. Os nomes de peso de cada
setor, além de conferir credibilidade ao

portfólio dos fornecedores de TI, também po-
dem abrir as portas para mercados ainda inex-
plorados, sem falar no grande volume implícito
ao se fechar negócio de longo prazo com uma
dessas companhias.

Cada vez mais conscientes de sua importân-
cia estratégica, grandes bancos, empresas vare-
jistas, automobilísticas, operadoras de teleco-
municações, escolas, hospitais e diversos outros
nomes em vários setores, utilizam de seu enor-
me poder de barganha para solucionar suas ne-
cessidades tecnológicas, gastando o mínimo
possível. Afinal, não se conquista um cliente do
porte de Siemens, Kodak, Xerox, Brasil Telecom
ou Shell sem uma boa estratégia de negociação.

Para Márcio Abreu, vice-presidente da CPM,
nesse tipo de negociação existem dois possíveis
cenários: no primeiro, se o cliente não conhece
o histórico da empresa, ela tem de provar que
suas soluções são muito diferenciadas ou recor-
rer diretamente ao preço. Já no segundo cena-

rio, ele já é seu cliente, mas não tem verbas pa-
ra adotar as soluções."Nesse caso é possível fa-
zer um'investimento'nesse cliente visando um
retorno de longo prazo", explica Abreu.

Na visão do executivo, o papel da consulto-
ria extrapola o projeto em alguns casos."Já de-
movemos grandes clientes de implantar uma
solução, mostrando que existiam outras coisas
mais importantes para seu negócio naquele mo-
mento do que a aquisição da tecnologia X", con-
ta o vice-presidente. Na opinião de Abreu, isso
cria uma relação de confiança e credibilidade
que sai do patamar da"guerra de preços", trans-
formando-se em parceria.

Aliás, essa é a palavra-chave de qualquer dis-
curso de vendas, principalmente na área de tec-
nologia. O sonho de todo fornecedor é sair do
status de mero vendedor e passar a ser um par-
ceiro da empresa usuária, ajudando-a na defini-
ção de suas estratégias e oferecendo soluções
para que essa busca aconteça de forma mais rá-
pida e eficiente."Não existe mais a compra iso-
lada de tecnologia. Hoje esses grandes grupos
gastam menos e exploram ao máximo o que já
foi investido. Em muitos casos, trocamos a mar-

gem de hoje por um volume maior de negócios
amanhã", arremata o executivo da CPM.

Para Milton Cruz, diretor-geral da Mercury
na América Latina, a barganha é um elemento
inerente às negociações. "Algumas empresas
acabam exagerando e pedindo as soluções de
graça, mas essa não é a postura de um executi-
vo que quer ser levado a sério", enfatiza. "Mas,
por outro lado, quando os volumes são muito
grandes, geralmente justificam um bom des-
conto. Isso não causa nenhum constrangimen-
to em uma relação de confiança", explica o exe-
cutivo da fornecedora de software para gover-
nança em TI, análise de desempenho e gerência
de aplicações.

Entender as características do negócio do
cliente também é ponto fundamental para sa-
ber a importância daquela negociação e até on-
de você pode estender seu limite. "Se você
acompanha o histórico da empresa, consegue se
planejar melhor ao saber que neste ano não ha-
verá investimentos em TI, mas no ano que vem
sim", alerta Cruz. Para ele, a postura dos forne-
cedores pode ser retratada em dois perfis: o do
vendedor caçador,"aquele que tira o máximo do
cliente, mas vende uma única vez, pois o mes-
mo se sente enganado", e o do vendedor fazen-
deiro," aquele que literalmente cultiva o solo, co-
loca uma semente hoje, começa com um traba-
lho pequeno, sempre pensando no longo pra-
zo", detalha.

QUALIFICAÇÃO É FUNDAMENTAL

O "cultivo" da Mercury já rendeu bons frutos,
como o contrato com a universidade gaúcha
Unisinos, que adotou um enterprise resource
planning (ERP) e precisou da ajuda da empresa
para monitorar o acesso de 25 mil usuários ao
novo sistema."Foi um trabalho tão bem execu-
tado que fomos homenageados até pelo prefei-
to da cidade", comenta Cruz.

A estratégia adotada pela Hyperion, fornece-
dora de sistemas de Business Performance Ma-
nagement (BPM) ou gerenciamento de desem-
penho de negócios, é utilizar esses clientes co-
mo vitrine de suas soluções. "Muitos deles nos
trazem idéias de vanguarda e são convidados a
testar versões beta de nossos produtos. Isso
qualifica, testa e credencia as soluções para o
segmento no qual essa empresa atua", conta
Luiz Fernando Amâncio, diretor de alianças e
canais da Hyperion para a América Latina. Para
ele, essa qualificação facilita muito a disputa por
outros contratos, pois garante boas referências.

Além da barganha informal das grandes
companhias na hora de definir os preços, a BMC
criou um processo formal para lidar com os
clientes tidos como referência, conforme expli-
ca Eduardo Kfouri, country manager da empre-
sa. "Se o cliente aceitar ser referência, vale a pe-
na flexibilizar as condições e aumentar o dês-
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conto. É uma troca formalizada", conta. Kfouri
explica que, como os contratos com grandes no-
mes possuem uma cláusula limitando a exposi-
ção da empresa, quando fica acertado que essa
companhia será referência, essa cláusula é reti-
rada."A Brasil Telecom, por exemplo, é nossa re-
ferência na área de Business Service Manage-
ment", informa o executivo.

No entanto, paraValério Baccetti, diretor da
Fotini Systems, alguns clientes acabam abusan-
do um pouco de seu poder."Às vezes, trocar um
prejuízo real por um potencial de vendas no fu-
turo não é um bom negócio", alerta. Em alguns
casos, esse potencial não se concretiza e o for-
necedor fica a ver navios. Por isso, é fundamen-
tal ter na ponta da língua qual é a sua margem
e até onde você pode flexibilizar o preço.

Na IFS, o desafio da conquista já é parte cor-
riqueira do negócio/Todos os nossos clientes já
tiveram sistemas de ERP, sabem o que querem
e o que não querem comprar, então a negocia-
ção sempre é muito transparente", conta Lávio
Falcão, presidente da empresa no Brasil. No en-
tanto, quando a IFS quer entrar numa área es-
pecífica, o contrário também acontece."Quería-
mos entrar no mercado ferroviário e sabíamos
que a área de manutenção da Siemens precisa-

va de ajuda em um projeto para a CPTM. Nes-
se caso, demos um desconto significativo para
que ela fosse usuária de nossa solução", detalha
Falcão, acrescentando que todo o processo está
formalizado via contrato.

O executivo alerta, no entanto, para a caute-
la na hora de lidar com outros clientes. Afinal,
todas as grandes empresas trocam informações
de mercado - dentro e também fora de suas co-
munidades. "Tem de ser um procedimento to-
talmente ético até para justificar o desconto na
sua base de clientes. Isso não pode ser esqueci-
do", enfatiza.

O diretor de marketing e aliança daTotvs pa-
ra a América Latina, Cláudio Bessa, acredita que
a especialização nos setores de atuação também
é fundamental. "Conceitualmente, as soluções
de gestão são as mesmas, então o diferencial são
os profissionais e como o processo de venda é
conduzido", opina. Para ele, se o cliente tiver a
percepção real da solução oferecida, a discussão
fica muito mais fácil.

EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO

Outro efeito da consolidação ocorrida nos
principais setores foram as concorrências glo-
bais, nas quais empresas de todos os países
participam de disputas para a oferta de solu-
ções aos conglomerados. A escolhida pelo
cliente fornecerá, a um preço fixo, a mesma so-
lução em todos os países onde o comprador
possui operações.

Na área de TI e telecomunicações essa regra
se mantém. Na visão de Abreu, da CPM, em al-
guns casos é possível abrir uma exceção local em
relação à decisão da matriz."Se o preço cobrado
e o serviço oferecido localmente forem excep-
cionais, existe uma brecha", acredita.

Para Cruz, da Mercury, o relacionamento
com a subsidiária local pode ajudar muito na
concorrência."Se tiver um bom relacionamen-
to, a filial pode funcionar como advogado de de-
fesa, dando boas referências à matriz", opina. Já
Falcão, da IFS, acha que as concorrências globais
geralmente favorecem as empresas nacionais,
pois a taxa cambial torna os preços brasileiros

bastante competitivos quando comparados ao
restante do mundo.

A percepção de Bessa, da Totvs, também é
bastante otimista. Para ele, apesar das definições
globais tomadas pelas grandes empresas, mui-
tas vezes, devido às diferenças de custo e flexi-
bilidade das soluções, as subsidiárias locais con-
seguem permissão para adotar outros fomece-
dores."A América Latina, com tantos ajustes fis-
cais e monetários, é um desses exemplos. Aqui,
muitas empresas ficaram com as soluções da
Microsiga, apesar de adotarem outros fornece-
dores mundialmente", garante. Na visão do
executivo, a margem para negociação com pro-
vedores regionais é cada vez maior. Empresas
como Shell, Kodak e Huawei são alguns dos
clientes nesses moldes."Esse é um mercado óti-
mo que continuaremos a explorar" por muito
tempo, conclui o diretor da Totvs.




