
O
corredor no escritório está vazio. De
repente, surge um executivo de mar-
keting numa ponta. No outro extre-
mo, o colega do comercial apresen-

ta-se para o combate. O que pode acontecer
nesse encontro? Uma cena de faroeste, cada
um sacando o verbo, esbravejando que aque-
le corredor é pequeno demais para os dois?
Ou um leve gesto de cabeça como cumprimen-
to? Claro, ninguém em sã consciência encar-
naria um velho caubói. Mas é grande a chan-
ce de eles agirem friamente. Afinal, é mais co-
mum do que se imagina haver uma melindro-
sa relação cotidiana entre essas turmas do que
sinceros laços de companheirismo. Algumas
organizações preferem fazer de conta que es-
se conflito não existe. Mas há quem reconhe-
ça o problema e parta para solucioná-lo. O
executivo Carlos Trostli, presidente da Reckitt
Benckiser, fabricante de produtos de limpeza

e de higiene pessoal, admite que precisou agir
rápido, há três anos, quando percebeu que era
hora de dar um basta na quebra-de-braço en-
tre os executivos das duas áreas.

Uma ação da presidência da Reckitt Bencki-
ser que apaziguou os ânimos dos mais briguen-
tos foi integrar o departamento de vendas no
planejamento estratégico anual. O marketing já
fazia parte dessas reuniões. De certo modo, o
marketing estabelecia metas e ao pessoal de ven-
das cabia apenas cumpri-las, A iniciativa fez o
marketing aprender a ouvir mais o comercial
para compreender melhor os clientes de seus
produtos. "Desde que aproximamos os dois la-
dos, os embates entre as equipes passaram a ser
construtivos", diz Carlos. O alinhamento das
funções deu resultado imediato. O clima orga-
nizacional melhorou e a empresa cresceu 24%,
ante os 8% do setor no primeiro ano de implan-
tação do programa.
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lho fica aquém do esperado pela equipe de ven-
das. Já o marketing acha que os colegas do co-
mercial, responsáveis por gerar receita, estão uni-
camente preocupados em vender, sem conside-
rar o planejamento e até arriscando a imagem
da organização. E, nesse movimento, vendem,
inclusive, produtos e serviços que não existem.
O que obriga, muitas vezes, o marketing a agir
para evitar danos à reputação da empresa.

A cearense Franciane Silveira, de 32 anos, pro-
fessora de administração da Uniban, em São Pau-
lo, trabalhou por cerca de dez anos no departa-
mento de marketing de grandes empresas em For-
taleza e na capital paulista. Ultimamente afasta-
da das corporações para concluir o mestrado em
inovação pela Faculdade de Economia e Admi-
nistração (FEA) da USP, ela lembra bem das di-
ficuldades entre os dois departamentos. "Um pro-
blema nessa relação é que o marketing tem visão
de longo prazo, enquanto vendas pensa nos re-
sultados imediatos", diz. Em telecomunicações,
onde acumulou vasta experiência, Franciane per-
cebeu outros fatores que favorecem o clima de
disputa entre os dois departamentos. Por exem-
plo, o uso de medidas de eficiência individual por
departamento, a falta de integração e alinhamen-
to estratégico, além da ausência de fluxo de in-
formação bem definido entre os departamentos.

O que fazer? Uma saída é adotar ações seme-
lhantes às implementadas na Reckitt Benckiser

e na Diageo. Além disso, a empresa ou o líder das
duas áreas — já que em algumas organizações
elas respondem para a mesma diretoria — de-
vem orientar o marketing e o comercial a pen-
sar em conjunto as estratégias. Também é reco-
mendável explicar para cada um como é o tra-
balho do outro. Quem sabe até promover encon-
tros de integração, como uma happy hour ou até
mesmo uma gincana. Desse modo, os profissio-
nais poderão levar de uma forma mais lúdica e
produtiva a disputa entre os departamentos. E
nunca mais vão quer ver quem saca primeiro um
argumento para derrubar o outro. 
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