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Experiente negociador desabafa e lista os clichês mais irritantes dos vendedores. 

Vinnie Mirchandani tem vasta experiência na negociação com fornecedores – foi consultor de 
algumas companhias e analista de processos de contratos de fornecedores de sua companhia, 
a Deal Architect; executivo de terceirização global da PricewaterhouseCoopers e analista do 
Gartner.  

Ele ajuda seus clientes a negociar contratos de softwares corporativos que giram em torno de 
US$ 5 bilhões, por exemplo, e garante que ajudou os compradores de software a pouparem 
milhões de dólares ao longo dos anos.  

Ele também já ouviu todo o tipo de clichê existente dos vendedores de software. É com uma 
boa mistura de seriedade, frustração e humor negro que ele desenvolveu essa lista, que é um 
bom panorama do atual cenário de contratação de software. Das dez listadas, as minhas 
preferidas são: 

“Queremos ser parceiros, não fornecedores”. Então tá, nesse caso, queremos um 
assento no board e algum grau de igualdade... 

“Só queríamos nos certificar que você sabe isso sobre o competidor XYZ”. Geralmente é 
alguma crítica da imprensa ou de um analista. Geralmente digo aos meus clientes para 
responderem: “Anexo está o que um competidor mandou sobre a sua empresa”. Isso estanca 
esse tipo de troca de informações rapidamente.  

A velha frase para o começo de qualquer venda: “Não acreditamos que tenhamos algum 
competidor”. Nesse caso sua categoria ainda deve ser imatura. Poucos compradores buscam 
esse tipo de pioneirismo. 

“O Gartner (ou Forrester) nos coloca no topo de seu quadrante mágico.” Bom, o 
Gartner tem muitos, muitos quadrantes mágicos e eles mudam duas vezes por ano. Em um 
acordo recente, três integradores de sistemas tinham quadrantes nos quais estavam 
exatamente no topo direito. 

“Você está tentando nos commoditizar” – uma frase comum em negociações. Perdão, mas 
a maioria corporações americanas têm margens de 10% a 30%. Os fornecedores offshore 
chegam a margens de quase 50% e as maiores companhias de software, alcançam até 70%. 
Se houvesse um canal como o Wal-Mart, os fornecedores de TI saberiam o quê preço 
commoditizado significa. 

Descontos impressionantes: “Não acredito que você pode falar sobre um desconto 
desse porte. Esse tipo de coisa não acontece em nossa indústria”, disse um vendedor 
durante uma negociação no ano passado. Eu mandei um e-mail a ele com um link para o site 
do Departamento de Justiça que tornou público vários preços e taxas de desconto da Oracle. 
Contraditoriamente, ele concordou com um desconto ainda maior dias depois. Entenda que 
muitos vendedores blefam, mas algum de nós têm parâmetros para nos nortear 
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