
NA PELE DO CONSULTOR
Como a maturidade do usuário, os orçamentos apertados e a forte concorrência
estão transformando vendedores de TI em consultores de negócios

motivações que orientavam inves-
timentos milionários de TI. Tama-
nho adequado, preço baixo e pon-
to final. Lá estava um pacote, pron-
to para rodar em qualquer empre-
sa e mostrar, logo adiante, que
pouco ou nada tinha a ver com o
que, de fato, se procurava.

Mas, se a fórmula mágica de ti-
rar pedidos já não se aplica nem à
venda de um telefone celular, o que
dizer do atual estágio em que se
encontram as negociações de TI?
"Esse tempo acabou. As empresas
querem diferencial competitivo, e
não apenas melhorias operacio-
nais. Isso requer um processo de
vendas bem mais sofisticado", diz
o sócio-diretor da consultoria Posi-
tioning, Augusto Pinto.

Sim, o tradicional vendedor
mudou, e muito. Resultado de uma
série de variáveis de mercado, este
profissional vem sendo elevado ao
patamar de"vendedor consultivo",
dono de um perfil em que a tecno-
logia deixa de ser o conhecimento
essencial. Não é por acaso que os
principais fornecedores têm bus-
cado quadros em consultorias.

As regras do jogo também fica-
ram mais complicadas. Muitas eta-
pas de consultoria, que até então
eram executadas apenas no mo-
mento em que o cliente batesse o
martelo, pularam para a pré-ven-
da, passando a ser fator de decisão
na compra."Hoje temos uma ver-
ba para a consultoria. Por isso, pre-

cisamos definir exatamente onde
apostare nossas fichas", diz Ricar-
do Carmignani, diretor da Unisys
para o setor de finanças.

Mas o que poderia ser encarado
como um custo para estes fornece-
dores -já que o risco de não ser es-
colhido é inerente ao processo - é
visto como investimento, recurso
quase sempre compartilhado com
aquele que abrirá a carteira. "Essa
relação é positiva porque passa a
envolver um processo maior de in-
teligência, o que reduz tanto o meu
risco como o do cliente", comple-
menta o executivo da Unisys.

De fato, a tendência de a avalia-
ção consultiva migrar para a pré-
venda também traz como benefí-
cio posterior uma implementação

Criamos um MBA
em vendas para treinar

nossos colaboradores"
Salim Nofal, responsável pelos treinamentos de vendas da IBM

mais simplificada. Ainda assim, pa-
ra minimizar suas perdas caso se-
jam preteridas, empresas como a
Sun Microsystems têm se valido da
própria tecnologia para apoiar suas
disputas no mercado.

Por meio de uma solução para
gestão de clientes (CRM), a Sun
tenta afinar com precisão cada um
de seus alvos. "É estatística, claro.
Mas depois de tantas experiências
acumuladas conseguimos atingir
um bom grau de acerto", afirma
André Echeverria, diretor de mar-
keting da Sun Microsystems. O
apoio de consultorias (recente-
mente a Sun realizou um trabalho
de reposicionamento com a Posi-
tioning) também tem trazido o
efeito esperado. "Não existe sur-
presa, sabemos quantos projetos
ganharemos e quantos não ganha-
remos", garante Echeverria.

Engana-se quem acredita que

as tradicionais solicitações para
cotações de preços (request for
proposal, ou RFPs) estão com seus
dias contados. Afinal, indepen-
dente de projetos mais complexos
de TI, sempre haverá espaço para
questões operacionais como com-
pra de no-breaks ou troca do par-
que de PCs. Mas fica por aí. "No
mundo das soluções, a RFP torna
o processo muito mais difícil. Vá-
rios projetos que não deram certo
se basearam apenas nisso", assi-
nala a gerente de canais e alianças
da EMC Brasil, Beatriz Seccarelli.

A tendência mais forte é de que,
em detrimento das RFPs, clientes e
fornecedores passem a trabalhar
juntos ainda na etapa de pré-ven-
da, prática que servirá de termôme-
tro na relação. "Passamos a acom-
panhar o ciclo todo. Nesse relacio-
namento, o que se espera é recipro-
cidade, o cliente também tem de

A N D R É BORGES
á não muito tempo, o ato
de comprar uma televisão
pouco se diferenciava das
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investir", acrescenta João Cerquei-
ra, diretor de consultoria da HP.

Esta complexidade comercial
não significa, necessariamente,
grandes projetos. Como esclarece o
diretor de vendas da Siebel para a
região Sul da América Latina, Ri-
cardo Cárdenas, a maior parte das
mega-iniciativas vem sendo que-
bradas em partes menores, permi-
tindo um estudo ainda mais apro-
fundado. "As iniciativas são mais
pontuais,. Esse processo organiza-
do elimina o risco de gastar esfor-
ços em oportunidades que não fa-
zem sentido para nós", pondera.

TIPO EXPORTAÇÃO

ícone de uma geração que só ven-
dia produtos, a IBM é uma das que
investiu pesado para se reestruturar
e se posicionar como fornecedora
de soluções. Os reflexos dessa mu-
dança estão bem representados na
carreira do executivo Salim Nofal,
que há três anos é o responsável
pelos treinamentos de vendedores
da IBM. Na bagagem, Nofal traz 32
anos de atuação como vendedor da
empresa. Alçado a um cargo ainda
novo no mercado (chief learning
officer, ou CLO), o executivo tem
ocupado todo o seu tempo em trei-
nar profissionais de vendas.

Rara formar pessoas, tratou de
estruturar uma área de"Sales Lear-
ning", onde são oferecidos cursos
de formação básica em vendas."Em
11 meses, fazemos um trabalho em
torno da venda consultiva, envol-
vendo técnicas de apresentação,
noções de produtos", comenta.

A complexidade do trabalho
realizado no Brasil resultou, em
2005, na elaboração de um curso de
MBA em vendas, montado em par-
ceria com o Ibmec. A iniciativa, que
tem como finalidade formar, em
dois anos, profissionais da Big Blue,
ganhou projeção mundial. Na últi-
ma semana, Nofal partiu para a
IBM Austrália com o objetivo de dar
consultoria sobre o projeto brasilei-
ro. "Também daremos consultoria
nos Estados Unidos, para mostrar
como o curso pode ser replicado",
detalha, orgulhoso.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: ComputerWorld, ano 13, n. 451, p. 8-9, 12 abr. 2006.




