
Algum tempo atrás, as empre-
sas contavam somente com o
setor de vendas. A área de ma-
rketing é relativamente nova nas
organizações, inclusive no setor
atacadista distribuidor, e surgiu
para ajudar o pessoal de vendas
a dimensionar e segmentar o
mercado por meio de pesquisas,
construir a marca utilizando os
meios de comunicação e encon-
trar novas oportunidades de ne-
gócios. Originalmente, a área de
marketing era uma parte do de-
partamento de vendas, mas com
passar do tempo foi crescendo
e se tornou um setor responsá-
vel pelo plano de marketing e
pela construção da marca.

Ainda hoje, os papéis desses
dois setores não estão muito cla-
ros em muitas empresas e exis-
te até uma disputa entre os pro-
fissionais que atuam em cada
um deles. Philip Kotler, conside-

rado a maior autoridade mundi-
al em marketing, e que esteve
recentemente no Brasil partici-
pando de um evento promovido
pela HSM Management, defen-
de a integração entre essas
duas áreas a partir da definição
dos papéis de cada área e de
esforços de integração.

Segundo Kotler, os papéis que
cabem à área de vendas são
estes: prospectar clientes, defi-
nir as necessidades dos clientes,
formular soluções, apresentar
propostas e fazer negociações
de modo a transformar o cliente
em um defensor da empresa.

Por outro lado, a função de
marketing não deve se limitar à
construção da marca. "O marke-
ting deve auxiliar as vendas em
alguns passos, como, por exem-
plo, participar de feiras, definir
os tipos de clientes e elaborar
apresentações para os clientes.



Por isso, o marketing tem muito
a fazer antes de o pessoal de
vendas passar a agir", afirma
Kotler, que escreveu mais de 20
livros sobre marketing. A equi-
pe de vendas, por sua vez, deve
participar da elaboração do pla-
no de marketing da organização.

Para promover a conexão en-
tre os dois setores, Kotler suge-
re algumas ações como, por
exemplo, escolher um profissi-
onal de marketing para conviver
com a força de vendas. Essa é
uma maneira de a equipe de
marketing entender melhor os
problemas dos parceiros de tra-
balho. Outra sugestão propõe
que a empresa organize tarefas
em comum e faça um rodízio de
cargos entre os profissionais
das duas áreas. Além disso, a
companhia pode estabelecer
objetivos de faturamento e sis-
temas de recompensas comuns
aos dois setores. Alocar ambas
as equipes no mesmo local para

facilitar o encontro entre elas e
agendar reuniões regulares são
outros caminhos possíveis.

O departamento de marketing,
diz Kotler, é a voz do cliente na
empresa. Por isso, essa área
deve acompanhar as mudanças
de consumo e fazer com que a
empresa mantenha o foco no
cliente. "É preciso obter insights
dos clientes que ajudem a me-
lhorar produtos e serviços da
empresa, ter um olhar profundo
voltado para as necessidades
dos clientes e ajudar as marcas
fracas a se tornarem marcas lí-
deres", afirma.

Kotler alerta para o fato de que
algumas empresas estão trans-
formando o pessoal de marke-
ting em pessoal de "business", ou
seja, em profissionais voltados
para custos financeiros e retor-
no do investimento. "Porém, ma-
rketing não deve ser business.
O pessoal de marketing precisa
entender de finanças, mas se

eles pensarem como o pessoal
de finanças, estarão avessos ao
risco. As empresas também pre-
cisam respeitar as métricas não-
financeiras. Ou seja, nem sem-
pre as empresas que têm os
melhores desempenhos finan-
ceiros são as mais amadas pe-
los clientes", destaca Kotler.

Entre as características das
empresas mais amadas pelos
Clientes citadas por Kotler estão
as seguintes: alinhamento dos
interesses das partes interessa-
das (fornecedores, funcionários),
adoção de uma política na qual
os funcionários têm a oportuni-
dade de levar suas idéias para a
alta administração, remuneração
elevada dos funcionários em re-
lação ao piso salarial da catego-
ria, treinamento, e menor rotati-
vidade da mão-de-obra.

Oportunidades
Uma das maneiras de as em-

presas obterem vantagens no
mercado consiste na aplicação
dos conceitos do marketing ho-
lístico, que introduz uma pers-
pectiva mais ampla de marke-
ting, onde todos são importan-
tes - os consumidores, os fun-
cionários, a comunidade, os con-
correntes, o meio ambiente -
para as decisões das empresas.
O marketing holístico é caracte-
rizado por quatro tipos de ma-
rketing já conhecidos: o marke-
ting interno, o marketing integra-
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do, o marketing de relaciona-
mento e o marketing socialmen-
te responsável.

Novas oportunidades tam-
bém podem ser geradas a par-
tir de idéias apresentadas pe-
los clientes e também pelos
funcionários, que constituem
uma excelente fonte de inova-
ção, acredita Kotler. "A Shell
passou a remunerar os funcio-
nários que apresentassem

idéias de vanguarda, e, além
disso, disponibilizou uma ver-
ba para eles desenvolverem
esses projetos", conta.

Obter informações consisten-
tes sobre os clientes também é
uma tarefa essencial para as
companhias que pretendem se
destacar. Por isso, elas precisam
elaborar um banco de dados
sobre os clientes, saber ler es-
ses dados e fazer estatísticas

para identificar tendências e
descobrir maneiras de compre-
endê-las. Nesse sentido, a Inter-
net pode ser uma forte aliada
das empresas, inclusive das de
pequeno porte.

Kotler afirma que as peque-
nas empresas também devem
recorrer a técnicas de pesquisas
de marketing de baixo custo,
utilizar a Internet para aprender
a respeito dos concorrentes e



criar promoções de baixo custo,
como, por exemplo, a distribui-
ção de folhetos.

O trade marketing também
está em alta. "As empresas
estão movimentando mais di-
nheiro em trade marketing do
que em marketing para o con-
sumidor final. No entanto, no

B2B ainda está ausente o
pensamento de construção
de marca", opina Kotler. "A
Dupont faz um excelente tra-
balho de branding (constru-
ção de marca) sem fazer ma-
rketing para o consumidor fi-
nal", exemplifica.

A maior autor idade em

marketing acredita na proli-
feração dos canais de distri-
buição e de mídia segmen-
tada, com destaque para a
Internet, blogs e publicações
especializadas. Os comerci-
ais de 30 segundos na TV já
não fazem tanto efeito, acre-
dita. Por outro lado, a propa-
ganda boca-a-boca continu-
ará sendo eficiente, e tende
a ganhar mais espaço.

A responsabil idade social
corporativa também é um sinô-
nimo de inovação. "Uma das
maneiras de a empresa se di-
ferenciar é por meio do marke-
ting socialmente responsável.
Com o passar do tempo, a ino-
vação se torna algo que é co-
piado. Mas a cultura da empre-
sa não é copiada facilmente, e
por isso esse tipo de marke-
ting pode ser um diferencial
para trazer a ela novos negó-
cios", acredita Kotler. (D.T.)

Text Box
Fonte: Distribuição, a. 15, n. 180, p. 44-48,  jan. 2008.




