


VendaMais - Como foi a pesquisa para produzir o Guia Sala-
rial 2010 de marketing e vendas e quais foram os critérios
adotados para fazer o levantamento entre os profissionais
aqui no Brasil?
Fernando Mantovani - Essa pesquisa foi feita diretamente
com os profissionais que a Robert Half tem contato, ou
seja, com os candidatos entrevistados por consultores da
empresa. A informação vem diretamente do mercado, e
não de levantamento com RHs das empresas. O levanta-
mento é feito pelos consultores da Robert Half durante as
entrevistas. Eles registram as informações de cada profis-
sional na base de dados e, anualmente, os dados são com-
pilados para gerar o Guia Salarial. Neste último Guia
produzido, a pesquisa foi feita com cerca de 31 mil profis-
sionais, sendo que os das áreas de marketing e vendas
representam mais ou menos entre 20% e 22% do total dos
entrevistados.

O Guia compreende 14 cargos relacionados com marketing
e vendas, que vão desde analista de vendas a diretor-comer-
cial. Como foi feita essa seleção de cargos?
Os cargos e posições dispostos são os mais demandados
pelas empresas que são nossas clientes. Acaba sendo um
volume maior de profissionais entrevistados e nos dá mais
conforto para apresentar o resultado - o que não deixa de
ser as profissões que o mercado mais demanda nas áreas
de marketing e vendas.

Qual foi o impacto da crise econômica nos salários dos ven-
dedores e gerentes de vendas? Houve redução de salários
ou algum cargo acabou se beneficiando com a crise?
Falando do mercado de uma forma mais ampla, não per-
cebemos impacto na remuneração fixa dos profissionais.
Quando nos referimos a marketing e vendas, existem mer-
cados que foram bastante favorecidos, como a área de va-
rejo, bens de consumo e a indústria farmacêutica, que,
apesar da crise econômica, continuaram apresentando
crescimento positivo. O que percebemos é que a área de
marketing e vendas é a última que perde investimento,
que tem corte de custos ou redução no quadro de funcio-
nários, principalmente porque é o setor que permite a uma
empresa manter seu faturamento. Essa é uma área que
sofre impacto de maneira mais tardia e, como a crise foi
rápida, quase não houve impacto.

O cargo de trade marketing, que é responsável pelo relacio-
namento entre a área de marketing e vendas, aparece em
crescimento nas empresas, principalmente nas pequenas e
médias. Qual é a explicação para isso?
É uma tendência. Da mesma forma que o trade marketing
começou a ser criado e valorizado nas grandes empresas,
é natural que essa migração aconteça nas pequenas e mé-
dias. É a empresa procurando entender melhor, estar mais
próxima do consumidor final e trabalhando efetivamente

na ponta. É uma tendência natural e
o trade marketing é, sim, uma área
que manterá crescimento e que é pou-
co desenvolvida em muitas empre-
sas.

Falando em recrutamento, qual é o per-
fil de vendedor que os gerentes mais
procuram?
Eu acho que cada vez mais eles pro-
curam profissionais focados em dar
resultado, que entendam que existem
adversidades, que é difícil para todo
mundo, mas que não usem isso como
desculpa. É o famoso "não consegui
devido a isso ou aquilo". Problemas a
gente sabe que existem e, se fosse fácil,
qualquer um faria. Você foi contratado,
essa é a sua função e eu espero resul-
tado, foco. Então, é valorizado quem
tem equilíbrio emocional, principal-
mente em ambientes de incertezas ou
numa situação econômica mais instá-
vel. A empresa precisa de alguém com
estratégia e também de um profissio-
nal que realize, que não fique apenas
atrás da mesa, mas daquele que vai a
campo, fica próximo do cliente, que
entende as necessidades e propõe so-
luções. Lógico que a formação, a baga-
gem técnica e o conhecimento do mer-
cado são importantes, mas cada vez
mais as empresas buscam contratar o
perfil pessoal do que exclusivamente
a competência técnica. Você precisa de
um profissional que seja proativo, sai-
ba trabalhar em equipe, relacione-se
bem com seus pares, superiores e su-
bordinados, saiba cultivar relaciona-
mentos, comunicar-se bem e circular
em diferentes ambientes - desde falar
com o profissional que gerencia o cen-
tro de distribuição até o diretor de
compras de uma empresa.

E o que os empresários e diretores mais
procuram em um gerente de vendas na
hora de selecionar o profissional?
Além de todas as características que
falei do vendedor, o que se agrega no
gestor é a necessidade de um profis-
sional que consegue ser líder, e não
chefe. Conseguir lidar com a diversi-
dade, entender que existem pessoas



diferentes na equipe e saber lidar com
cada uma delas de modo a extrair o
melhor de cada uma - isso é funda-
mental. Tem de ser o profissional que
consegue não só cultivar o senso de
equipe, mas que, apesar de ser um
estrategista, também põe a mão na
massa, dá o exemplo, mostra como
fazer e está próximo. Ele não pode
perder o lado de bom executor que o
levou a essa posição.

A experiência profissional é o que mais
conta para que os profissionais tenham
melhor remuneração ou existem outros
aspectos tão ou mais importantes?
Não é só a experiência que conta. Na
área de vendas, é muito comum ter
uma remuneração variável atrelada ao
desempenho, mas eu volto às caracte-
rísticas comportamentais e ao potencial
que o profissional apresenta para a
organização como sendo os fatores que
acabam pesando no quanto vou remu-
nerar o profissional ou quanto quero
retê-lo na empresa. É lógico que em
determinadas funções a experiência é
necessária, mas os critérios que fazem
com que um gerente-comercial ganhe
mais que o outro não são necessaria-
mente apenas a experiência. Tem esse
lado comportamental, as outras com-
petências do profissional e efetivamen-
te a entrega de resultados que impactam
na empresa.

Quais são, então, os principais fatores
que influenciam a remuneração na área
de vendas?
O principal deles, para não dizer o
único nem ser exagerado, é o resulta-
do - o real x o orçado, o quanto do
seu resultado está sendo entregue
quando você é um vendedor. À medi-
da que vai subindo na organização,
não é necessário olhar apenas para as
vendas e rentabilidade, mas sim para

o time que você está criando, a estru-
tura que está formando. Quando fa-
lamos de vendas mais específicas, ao
comercializar um produto altamente
especializado, outros fatores afetam
a remuneração como o conhecimento
técnico. Um exemplo é o caso da in-
dústria farmacêutica, que tem muito
disso. Mas eu volto a repetir que o que
reflete diretamente em remuneração
é resultado e, mais que isso, a consis-
tência dele. Não adianta ser o resul-
tado de um dia, mês ou ano, mas a
consistência com que as vendas estão
sendo construídas.

Se fosse possível escolher apenas uma
atitude (entre as opções: foco, motiva-
ção, iniciativa, criatividade, inteligência
emocional, ética, disciplina, resiliência,
persistência ou autodesenvolvimento),
qual, em sua opinião, é a mais valoriza-
da na hora de promover um profissional
de vendas?
Eu acho que isso depende mais da
cultura de cada empresa do que qual-
quer outra coisa. Por exemplo: a Robert
Half é governada principalmente pelo
princípio da ética. Então, antes de pen-
sar em promover um profissional, a
ética vem em primeiro lugar. É difícil
fazer uma avaliação específica para
culturas diferentes. Mas como a gente
está falando de área comercial, embo-
ra existam diferenças pela questão
cultural de cada região e empresa, eu
diria que ter foco para gerar resultado
vai ser sempre um fator importante.

Recrutar e identificar bons vendedores
não é uma tarefa fácil, já que eles não
ficam desempregados por muito tempo.
Você poderia nos dar algumas sugestões
práticas de como reconhecer um bom
vendedor no momento da entrevista?
Contratar a Robert Half é a primeira
delas (risos). Quando você não possui

experiência ou tem dificuldade na
identificação, deve se cercar de em-
presas que ajudem você nesse sentido,
buscar especialistas no quesito. Mes-
mo assim, eu acho que você acaba
desenvolvendo percepções para a iden-
tificação do bom vendedor. Eu diria
que a prática ajuda bastante. Falando
especificamente de uma entrevista
com um vendedor, os principais pon-
tos que devem ser abordados são as
realizações efetivas do profissional,
e não as realizações feitas pela em-
presa em que ele já trabalhou. Porque
um entrevistado pode dizer: "Nesta
empresa, conquistamos 30% de mer-
cado". Maravilha! Mas qual foi sua
participação nessa conquista? Enten-
der efetivamente a participação dele
nos resultados alcançados, verificar
a forma como ele evoluiu dentro da
empresa (dependendo do período em
que ele ficou lá) e, principalmente,
entender os motivos da mudança de
emprego. Isso dá sinais claros do que
o profissional busca para sua carrei-
ra, sua vida profissional. Então, se
sua empresa não consegue oferecer
o que parece compatível com o que o
profissional busca ao longo da carrei-
ra, ele não deve ser contratado. Ele
não será feliz dentro da empresa nem
terá a motivação para desempenhar
bons resultados. Eu acho que é basi-
camente isto: entender o que e quan-
to o profissional fez, por que ele não
está mais na outra empresa e o que
busca para a carreira. São pilares im-
portantes que dão um norte na seleção.
Além disso, nós, da Robert Half, sem-
pre verificamos as referências do pro-
fissional no mercado. Procuramos
conversar com pessoas que trabalha-
ram com ele, para quem ele respondeu
e comparar com as informações que
ele transmitiu. Acho que essa é uma
boa ferramenta.
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Text Box
Fonte: Venda mais, Curitiba, ano 16, n. 188, p. 10-13, dez. 2009.




