
Clientes definem mercado de software 
 
De acordo com um estudo recentemente publicado pelo IDC, os clientes estão mudando seus 
critérios para escolher fornecedores de software. Enquanto antes a escolha era definida pela 
simplicidade do produto e pela inovação pura, hoje o cliente escolhe cada vez mais soluções 
específicas para seus negócios, que sejam pré-integradas e interoperáveis. O estudo, que 
analisa os resultados de dez pesquisas recentes do instituto, mostra que os clientes vêem a si 
mesmos no comando, criando uma nova dinâmica de ''seleção natural'' para a indústria de 
software. 
 
''Os resultados desse estudo, que abrange vários países, deixam bem claro que os clientes vão 
cada vez mais selecionar fornecedores que demonstrem conhecimento verificável de seu 
negócio - a compra puramente tecnológica é coisa do passado'', afirmou Tony Picardi, vice-
presidente sênior de Global Software no IDC. 
 
O estudo identificou os seguintes critérios como os três cada vez mais utilizados pelos clientes 
para escolher um fornecedor: 
 
Compreensão do negócio do cliente e fornecimento de solução que se integrem e sejam 
interoperáveis em seu ambiente Funcionalidades de ponta com qualidade superior Vantagens 
de preço e valor ''Houve relativamente pouco entusiasmo por itens como simplicidade e 
inovação'', disse Picardi. ''Em vez disso, os clientes estão dizendo que querem fornecedores de 
software que vão mais longe, produzindo soluções reais que sejam integradas e interoperáveis 
em seus negócios. Fica claro para os fornecedores que chegamos a um novo patamar de 
exigência''. 
 
O IDC prevê que os três grandes critérios de seleção terminarão por trazer vantagens para 
fornecedores vistos como agentes de software. Conseqüentemente, haverá desvantagem para 
fornecedores que continuarem a abordar o mercado como meros publicadores de software. 
 
O estudo How Do Customers Choose Software Companies? (IDC #34724) analisa dez 
pesquisas do IDC para descobrir quais critérios são utilizados para a escolha de fornecedores 
de software. Esse esforço de pesquisa identificou perguntas semelhantes respondidas diversas 
vezes em diferentes regiões e por vários líderes de TI e de negócios. O estudo fornece uma 
visão geral futura das expectativas dos clientes, e oferece orientações para fornecedores e 
clientes. 
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