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Os altos executivos das áreas comercial e de marketing têm vivido uma fase de demissões, 
como apontou a especialista de recrutamento da consultoria Robert Half, Adriana Cambiaghi. 
Pesquisa com cerca de 10 mil pessoas, realizada durante um ano e meio, mostra que as 
empresas estão dispensando os profissionais mais bem-pagos, que têm salários de R$ 50 mil, 
para contratar um gerente nacional de vendas para cumprir essas funções.  
 
A economia com salários tende a aumentar na atual crise financeira internacional, onde as 
empresas buscam, a todo custo, uma maior liquidez, e o departamento comercial e de vendas 
tem papel vital para as companhias. "As empresas nessa área são mutantes, se adaptam 
facilmente às suas estruturas de diretoria sejam elas quais forem, e não garantem a 
estabilidade dos profissionais com altos cargos", ressalta.  
 
A análise da substituição de dois diretores pelo gerente nacional de vendas surgiu após a 
divulgação do guia salarial do setor de marketing da Robert Half, consultoria de recrutamento 
e seleção de executivos. Mas o que quem ocupa o cargo de diretor de marketing ou de diretor 
comercial pode fazer para manter-se no cargo? "Eles precisam entender todo o processo, mas 
isso não é uma garantia ", ressalta Adriana.  
 
Cargos  
 
Os profissionais com melhor remuneração na área de marketing, segundo a pesquisa, são os 
diretores comerciais, que atuam diretamente com os canais e pontos de vendas e suas 
políticas, e os diretores de marketing, em áreas relacionadas ao consumidor final.  
 
Conforme a pesquisa, o profissional diretor comercial estréia no cargo com um salário entre R$ 
15 mil e R$ 25 mil, em empresas de todos os portes. Com 15 anos de experiência, esse 
executivo recebe, em média, de R$ 23 mil a R$ 50 mil. Já o diretor de marketing começa no 
cargo recebendo entre R$ 14 mil e R$ 22 mil. Após 15 anos na área, os profissionais 
pesquisados têm salários de R$ 23 mil a R$ 50 mil.  
 
Por sua vez, o gerente nacional de vendas, figura que está acolhendo as funções dos dois 
diretores, tem uma média salarial inicial de R$ 13 mil. Porém, mesmo com o trabalho dobrado, 
a pesquisa demonstra que as empresas pagam para esse profissional metade do salário de um 
diretor comercial ou um diretor de marketing, cerca de R$ 25 mil, mesmo com 15 anos de 
experiência.  
 
Adriana explica que a pesquisa foi focada em empresas clientes da Robert Half, na maioria 
localizadas em São Paulo. E a tendência não se resume ao alto escalão. "Em empresas fora do 
Estado nós também percebemos que a tendência de reduzir os maiores cargos e juntar 
funções para profissionais juniores também é a mesma", ressalta.  
 
Critérios da seleção  
 
Nem todas as empresas estão fazendo a substiuição. As que estão contratando seguem 
critérios específicos de seleção. O candidato às vagas das áreas de marketing e comercial é 
selecionado, principalmente, com base em sua experiência técnica. "A idade não faz tanta 
diferença. O que conta pontos é a maturidade, que compreende os projetos apresentados, os 
projetos concluídos e as experiências adquiridas em viagens internacionais", comenta Adriana. 
Em outra etapa, quando os finalistas são selecionados para a vaga, o perfil pessoal representa 
de 80% a 90% dos pontos decisivos para a escolha.  
 
A Robert Half realizou a pesquisa com, aproximadamente 10 mil candidatos. O objetivo 
principal era informar as empresas sobre o quanto ganha um profissional na área de marketing 
ou comercial.  
 
Em paralelo  



 
Conforme o diretor acadêmico da pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), Edson Crescitelli, no mundo acadêmico, as áreas de vendas e comercial 
fazem parte do marketing. "O que observamos, na prática, é que comercial e marketing são 
duas áreas que andam paralelamente", diz Crescitelli.  
 
Ele afirma que cada empresa faz uso da área de marketing do modo que achar mais 
conveniente. "Nós vemos três tipos de companhias. Algumas juntam a área comercial a de 
marketing. Outras trabalham com os setores separadamente. E, por fim, algumas utilizam a 
área de marketing como um suporte para as vendas", explica.  
 
Em relação à substituição dos altos executivos por gerentes nacionais de vendas, Crescitelli 
lembra que a área de marketing está em fase de crescimento. "Essa área está, cada vez mais, 
ganhando espaço nas empresas, e isso faz com que a estrutura da diretoria e os processos 
internos sejam modificados para melhor se adaptarem ao perfil da companhia", ressalta.  
 
O diretor da ESPM informa que as empresas que atuam nos setores de produtos de consumo 
possuem uma área de marketing bem mais elaborada e independente. "A estrutura normal de 
uma empresa consiste em área comercial, contabilidade, finanças, recursos humanos, e 
algumas estão acoplando o marketing nessa lista".  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 


