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Áreas de marketing e vendas podem ser juntas ou separadas, mas com o mesmo objetivo. 
 
Um trata do presente e o outro, do futuro. Um vende e o outro faz vender. Na era em que a 
decisão está nas mãos do consumidor, os setores de marketing e vendas têm papel estratégico no 
sucesso das empresas. A escolha entre manter esses setores juntos ou separados nas estruturas 
organizacionais das grandes companhias varia conforme a visão empresarial e seu público-alvo. 
Independentemente disso, o fundamental é haver integração entre as áreas na busca do 
crescimento da empresa.  
 
Com a redução das hierarquias e a redefinição dos papéis empresariais, consultores lembram que 
a tendência mundial é a organização por processos, ou seja, sem funções nem departamentos 
definidos. Em qualquer dos modelos (marketing e vendas juntos, separados ou sem distinção, 
organizados por processos), a palavra-chave tem que ser comunicação. Marketing e vendas 
dependem um do outro e a integração é necessária. 
 
Coordenação é a palavra de ordem 
 
Na empresa de tubos e conexões Amanco, coordenação é a palavra de ordem. Apesar de as 
estruturas de marketing e vendas ficarem separadas, a integração é total. A diretora corporativa 
de marketing da Amanco, Marise Barroso, explica que, no desenho da estratégia de negócios, o 
marketing desenvolve planos de longo prazo, formatação e identificação de oportunidades no 
mercado e posicionamento da marca, ações que influenciam diretamente a área comercial. Já a 
área de vendas cuida do curto prazo, trabalha com a rotina do presente, permanentemente 
conquistando novos clientes e atendendo melhor os atuais. 
 
Marise considera que a independência entre setores traz benefícios para a empresa, pois existem 
objetivos distintos, mas com o foco comum no crescimento. "O marketing traz o que está fora da 
empresa para dentro, na forma de oportunidades. Trata de tudo que é vinculado à inteligência de 
mercado, pesquisa, construção de marca, que obedece a uma estratégia de relacionamento a 
longo prazo. É um trabalho focado num futuro melhor. 
 
A área de vendas cuida do curto prazo". Os setores de marketing e vendas não fazem parte da 
mesma diretoria na empresa de tubos e conexões. Marise acredita que o sucesso do 
funcionamento se dá graças à condução da presidência e à relação entre os diretores, que fazem 
com que as áreas trabalhem cooperadas. Segundo a executiva, a grande vantagem da Amanco é 
que o diretor de marketing já trabalhou na área de vendas e o de vendas também já trabalhou 
em marketing. "Isso faz com que um entenda o setor do outro, trabalhando de forma 
absolutamente complementar". No entanto, nem sempre a convivência entre as áreas é um mar 
de rosas. 
 
A diretora lembra que, às vezes, o relacionamento é complicado, pois existe rivalidade, já que os 
profissionais de marketing olham muito para estratégia. "Geralmente, o pessoal de marketing fica 
mais tempo no escritório do que na rua e não entende o dia-a-dia do canal de vendas, do ponto 
de vendas. 
 
É importante que o marketing também esteja na rua, acompanhe os vendedores para que pense 
de maneira assertiva toda a comunicação", considera. Professor da Associação dos Dirigentes de 
Marketing e Vendas (ADVB), Alfredo Duarte diz que, depois de alguns anos sendo colocado em 
segundo plano em relação ao marketing, o prestígio do setor de vendas está se recuperando. "As 
áreas de marketing funcionam afastadas do cliente e teorizam bastante o processo. Já a área de 
vendas está na linha de frente e, por isso, tem sido reforçada em diversas empresas do mundo". 
 



Diferentemente da estrutura da Amanco, na Indústria Granfino, do Rio de Janeiro, o setor de 
marketing é agregado ao setor de vendas, sob o comando da mesma diretoria. Felipe Lantimant, 
gerente de marketing da Granfino, explica que o marketing funciona como uma consultoria 
interna para a área de vendas, criando promoções, imagem institucional, ou seja, tudo para gerar 
demanda. Segundo ele, não há sobreposição de funções, já que os objetivos são distintos. 
 
Sobreposição de tarefas é risco  
 
Apesar disso, a sobreposição das áreas é risco freqüente para a administração das empresas, 
segundo Carlos Alberto Júlio, presidente da HSM, consultoria multinacional especializada em 
gestão e educação. Isto porque pouquíssimos departamentos de marketing são voltados para 
vendas. O especialista confirma que a grande preocupação do marketing deve ser ajudar a equipe 
comercial a vender todo o mix de produtos, fidelizar clientes e melhorar sua experiência de 
compra. "Setores que sempre foram complementares devem estar preferencialmente abaixo da 
mesma diretoria."  
 
Para discutir este e outros assuntos, a HSM reúne, em São Paulo, na semana que vem (dias 6 e 
7), especialistas em gestão de marketing e vendas. John Quelch, consagrado consultor para 
mercados emergentes e desenvolvidos, e Paco Underhill, especialista no comportamento de 
compra do consumidor, estão entre os palestrantes do Fórum Mundial de Marketing e Vendas, que 
acontecerá no Teatro Alfa.  
 
Júlio comenta ainda que, nas grandes empresas, é cada vez mais comum a figura do "brand 
manager" (gerente de marca, na tradução do inglês). O motivo é deixar o marketing mais focado 
na proteção das marcas. Mesmo estando separados fisicamente, o presidente da HSM defende 
que não há desculpa para falta de integração entre as áreas. Para ele, a boa comunicação interna 
cumpre o papel de alinhá-las. "Além do processo formal de comunicação (reuniões, convenções), 
é necessário haver contatos informais entre as equipes de trabalho". 
 
Outro conceito de gestão importado, vindo dos Estados Unidos, a reengenharia chegou ao Brasil 
há décadas, mas tomou força nos últimos anos. A reengenharia consiste em estruturar as áreas 
de marketing e vendas para que trabalhem em sintonia e por processo, afirma Júlio. A 
organização por processos substitui a divisão por funções ou departamentos. Esse redesenho faz 
com que os funcionários se sintam mais ligados.  
 
"A idéia do processo é otimizar os recursos dos funcionários. Hora eles trabalham em um 
processo, hora trabalham com outro; têm multifunções. Nas organizações, as áreas de RH têm 
que avaliar as competências para prepará-los a trabalhar em processos", diz o professor. 
 
A reengenharia tem dois objetivos centrais: atender melhor o cliente e a multiplicar os resultados. 
Essa redefinição dos processos empresarias propõe uma radical superação dos conceitos de 
gestão herdados desde o século 19, como os controles esquemáticos e minuciosos, hierarquias 
gerenciais enrijecidas e divisão do trabalho. 
 
Perfil do cliente determina estrutura 
 
Na Siemens, a estruturação dos setores depende do tipo de negócio. Marcelo Laranjeira, diretor 
de marketing estratégico da Siemens, explica que, em alguns segmentos, as áreas trabalham 
juntas e, em outros, separadas.  
 
"Nos segmentos com foco business-to-business (B2B), a atuação da área de vendas é diferente do 
segmento de telefonia celular, que precisa ter ações completamente distintas, pois também é 
business-to-consumer (B2C). Nas empresas focadas no mercado corporativo, o marketing é mais 
estratégico", explica. 
 



Segundo Laranjeira, a vantagem de haver uma estratégia para cada segmento é que o foco está 
no mercado ou no negócio em que se está atuando, com operações diferenciadas. A estrutura de 
marketing para empresas e clientes de celulares é totalmente diferente. "Atacar com uma mídia 
de massa para operadoras não tem o mesmo efeito, não adianta fazer uma promoção na TV". 
 
Marketing tem mais peso no setor de consumo 
 
O diretor da Simens acredita que, em segmentos voltados para o consumo, cresce a tendência da 
área de vendas ser subordinada à de marketing. Já nos segmentos voltados para o mercado 
corporativo, as áreas tendem a funcionar como estruturas paralelas, com o marketing focado no 
planejamento estratégico. 
 
"Na década de 90, o marketing era subordinado a vendas. Entre os anos 70 e 90, a tendência, 
ditada pelos Estados Unidos, foi de estruturas paralelas. Nos Estados Unidos, as vendas agora 
estão subordinadas ao marketing", resume Laranjeira. 
 
Com o consumidor cada vez mais no centro dos negócios, definindo as mudanças na demanda, 
Laranjeira acredita que a tendência de subordinação da área de vendas à de marketing deve se 
perpetuar. "Antes, o produto atendia às necessidades do consumidor. Agora, existe a necessidade 
e, para satisfazê-la, o consumidor procura o produto. E quem entende de desejos, necessidades, é 
a área de marketing. Quando seu trabalho é bem feito, traz para a empresa as necessidades que 
podem ser trabalhadas para criar soluções para o consumidor".  
 
Comportamento do consumidor rende lucro 
 
Por isso, o executivo acredita que, para os segmentos de consumo, a tendência é que o marketing 
continue ganhando espaço, pois consegue identificar detalhes no modo de vida que podem tornar-
se oportunidades de negócio para a empresa.  
 
Já o professor Alfredo Duarte, da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas (ADVB), crê 
que a integração dos setores seja a tendência para o futuro das corporações. Ele lembra que 
áreas diferentes criam mais custos e reduzi-los é um diferencial competitivo. "Agora usamos outra 
denominação: não é mais marketing ou vendas. É marketing e vendas. Mesmo estando separadas 
no organograma, as áreas precisam ser integradas". 
 
Trade marketing ganha espaço 
 
Com o objetivo de encontrar formas para que produtores e distribuidores tirem o máximo partido 
da colaboração entre eles, o trade marketing cresce nas empresas, especialmente por fazer a 
ponte entre o setor de vendas e o de marketing. A diretora corporativa de marketing da Amanco, 
Marise Barroso, é defensora do setor. Para ela, o trade faz o trabalho do dia-a-dia, mas com 
elementos de comunicação, voltado para o canal de vendas, parte promocional e análise de 
performances dos canais. "É difícil trabalhar de olho no presente e no futuro. O trade marketing 
cria uma interface entre o marketing e o comercial, mas trabalha como foco na área comercial". O 
professor da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas (ADVB), Alfredo Duarte considera 
que o trade marketing é uma área tática que cumpre importante papel no meio do caminho, 
fazendo um contato mais direto com o cliente.  
 
O conceito de trade marketing surgiu no início dos anos 90, os intermediários (atacado e varejo) 
ganharam importância na distribuição. A relação entre produtores e distribuidores é, em regra, 
conflituosa. O objetivo do trade marketing é encontrar formas para que ambos tirem o máximo 
partido da colaboração. As parcerias, de longo prazo, passam por trocas de informação, oferta do 
produto com a marca do distribuidor e publicidade ou promoções conjuntas. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 maio 2006, Gerência, p. B-8. 


