
 

A importância de voltar aos porquês 

Quantas vezes já nos deparámos com uma situação de desconforto quando 

estamos perante alguém que nos está a tentar vender algo? E não estou a referir 

àquelas situações em que nos estão a vender “a banha da cobra”, nada disso, estou 

a referir àquelas situações onde reconhecemos valor ao que está a ser vendido, e 

nem é por falta de informação pois foi-nos explicado o que é o produto ou serviço 

e até nos foi explicado (provavelmente muito bem) como funciona… mas, há 

qualquer coisa que parece que não está a bater certo… pois o 6º sentido diz-nos 

para não avançar. E não avançamos. Não compramos. 

Porque é que isso acontece? 

É importante perceber qual a mecânica que está por detrás desta decisão. Pois não 

há quem não seja comprador, mas, julgo que não deve haver a mais pequena 

dúvida que não há quem não seja vendedor. Todos temos momentos na nossa vida 

onde somos vendedores, não necessariamente vendedores de produtos ou serviços 

mas algo tão simples como vendedores de opiniões, outros vendedores de sonhos 

que se irão transformar em grandes projetos… apenas se forem comprados.  

Analisando a fundo esta questão, vamos chegar a uma conclusão muito simples, 

quando estamos como compradores e nos encontramos numa situação de 

desconforto, numa daquelas situações “pois, mas há qualquer coisa que não está a 

bater certo”, isso muito provavelmente acontece pois o nosso interlocutor não 

seguiu um princípio critico: o de começar por explicar o porquê! Provavelmente foi 



direto ao “como” ou ao o “que é”. Explicar em detalhe as características 

constituintes do produto ou serviço não é per si uma garantia que o potencial 

comprador vá ficar interessante pois o potencial comprador ficará sim interessado 

se lhe for explicado “o porquê”. 

Mas o que é afinal isto de explicar o porquê? É ter a capacidade de colocar o 

comprador como o grande benificiário, como sendo aquele que vai ficar 

verdadeiramente a ganhar. É ter a capacidade de criar o desejo de posse. 

Por isso, não se esqueça, para a próxima vez que estiver a vender o que quer que 

seja, comece em primeiro lugar por explicar “o porquê”, muito antes de explicar o 

“como” ou o “que é” pois o que está a tentar vender pode ser muito giro e cheio de 

funcionalidades, mas se o potencial comprador não vir valor nisso, não vai comprar.  

Comece por explicar porque é que o seu interlocutor vai ficar a ganhar, se assim o 

fizer, ficam os dois a ganhar. No fundo é a velha máxima no seu melhor: “um bom 

negócio só o é se for bom para todos”.  

Na próxima edição, iremos ver o porquê Microsoft numa área que está em 

crescendo de importância, a área da virtualização. Analisadas as alternativas neste 

universo, iremos responder à pergunta porque Microsoft na virtualização. 


