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1. Tenha visão de negócios - É preciso falar a língua do cliente e conhecer o mercado em que ele 
atua. Só sobrevive quem agrega valor.  
 
2. Entenda o usuário - O CIO não decide sozinho. É preciso envolver outros diretores, inclusive o 
CEO nas decisões sobre TI. 
 
3. Desista do tecniquês - Chega de vender tecnologia, entregue solução para um problema. Fale 
em reinventar um processo e em rentabilidade. 
 
Escolha uma empresa de tecnologia qualquer e pergunte o que ela vende. Não tem erro. Dez 
entre dez executivos vão responder que vendem solução e não tecnologia. Pena que bem poucos 
conseguiram transformar isso em realidade nos últimos anos. O fato é que o discurso de 
marketing é a parte mais fácil de mudar na cultura da empresa. Mas as mudanças pararam por aí, 
na peça de propaganda. Quando sentam para conversar, o mais comum é o vendedor não 
entender direito a atividade do cliente. Afinal, ele está lá para vender um software ou uma 
máquina. O discurso até que funcionou durante as ondas tecnológicas, em especial na segunda 
parte da década de 90, quando os orçamentos eram gordos, sobrava verba e grandes projetos 
eram fechados com técnicos dos dois lados da mesa.  
 
Mas a festa acabou, o dinheiro minguou e a conta de tanto investimento começou a chegar. Os 
executivos de tecnologia dentro das empresas foram obrigados a mostrar com detalhes o retorno 
de cada projeto proposto, o famoso ROI, do inglês Return On Investment. Por isso, vender hoje é 
muito mais difícil. O mercado cansou de comprar tecnologia. Ele quer solução. Precisa faturar 
mais, gastar menos, apresentar diferenciais ao cliente. Se isso envolve tecnologia, tudo bem. Mas 
não adianta chegar mostrando um equipamento ou software que faz maravilhas. A ordem é 
inovar, seja com processos, profissionais competentes ou mesmo alguma geringonça. 
 
Mas é claro que a idéia de vender solução não é nova, mesmo na área de tecnologia. ´´Há cerca 
de 20 anos eu fazia isso na Cobra Computadores``, conta Paulo Roberto Granja, ex-executivo da 
empresa, que hoje atua em um empreendimento carioca. Na época, os computadores ainda eram 
raros nas pequenas e médias empresas. Para vender os computadores, ninguém falava do 
produto. No caso de um mercado de lojas de autopeças, por exemplo, era desenvolvida uma 
aplicação para gerenciar o estoque. O cliente ficava sabendo que poderia controlar a empresa 
mais rápido e com menos gente. Aí colocava o sistema em um poderoso AT 286 e pronto. 
Computador vendido.  
 
O exemplo pode ter pouco a ver com a realidade atual, em que as margens de hardware são 
baixas e as de sofware ainda razoáveis ou até muito boas. Mas é necessário, para que ninguém 
ache que o conceito foi descoberto ontem. O que ocorre é que a tecnologia passou a consumir 
uma parte considerável do orçamento das empresas, tanto para investimento, como para 
manutenção de ativos. E, depois do estouro da bolha tecnológica, não só de internet, as empresas 
ainda não reaprenderam e estruturaram novas táticas eficientes para realmente vender solução. 
O movimento, é claro, já foi iniciado. Um efeito é a migração do mercado de produtos para 
serviços, que, além de reservar melhores margens de lucro e fluxo de caixa mais confortáveis, 
tem por premissa fornecer ao cliente uma solução completa, que oferece o processo entregue do 
início ao fim.  
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