
Ruídos entre 
marketing e vendas: 

por que isso acontece?

Historicamente, 
vendas e marketing 
sempre estiveram 
em “mundos” 
diferentes na maioria 
das empresas, 
trabalhando de forma 
independente

Ainda hoje, é comum 
que nas organizações 
essas duas áreas tão 

essenciais para o negócio 
se comuniquem pouco ou 
apenas para resolução de 
algum problema, e tenham 
dificuldade de trabalhar de 
forma estratégica e colabo-
rativa. Apesar de serem se-
tores que exercem funções 
específicas e contribuem 
com diferentes necessi-
dades para a companhia, 
uma não vive sem a outra, 
pois ambas compartilham 
do mesmo objetivo, que é 
aumentar a quantidade de 
negócios fechados. 

Nesse contexto, o que 
une essas duas áreas tão 
importantes e dá liga entre 
elas é a geração de leads. 
Empresas mais modernas e 
mais avançadas colocam as 
áreas de marketing e vendas 
para trabalharem juntas, 
uma vez que a geração de 
leads é o principal objetivo 
de marketing e o principal 
insumo de vendas. 

Os leads são os outputs 
de marketing e os inputs 
de vendas. No entanto, 
na maioria das organiza-
ções, algumas barreiras de 
comunicação e operação 
precisam ser quebradas 
para que os departamentos 
melhorem o relacionamento 
e, com isso, trabalhem mais 
conectados entre si.

Um dos pontos importan-
tes para minimizar esses 
ruídos envolve o estabele-
cimento de uma cadência 
de relacionamento entre 
marketing e vendas para 
que sejam definidos os ob-
jetivos ligados à geração de 
leads e, assim, as equipes 
possam discutir estratégias 
em comum, dar e receber 
feedbacks saudáveis e evo-
lutivos.

Feito esse processo, é 
possível que os times con-
sigam ter uma troca mais 
empática e construtiva, até 
porque é necessário enten-
der que vendas depende 
do marketing para gerar os 
leads e o marketing preci-
sa do feedback da área de 
vendas para calibrar melhor 
as campanhas. 

Quando essa troca não 
acontece, é muito comum 
que uma área vá se quei-
xar da outra com o alto 
escalão. Geralmente, a 
equipe comercial atribui a 
baixa conversão aos leads 
desqualificados gerados 

pelo marketing, enquanto 
o outro lado reclama dos 
vendedores que não con-
seguem converter os leads, 
desperdiçando os esforços 
e investimentos do setor.

Outra solução que contri-
bui para a melhor relação é 
a criação de acordos explí-
citos entre os times, além 
da definição da quantidade 
e padrão de qualidade dos 
leads que devem ser gera-
dos. Quando falamos desse 
segundo quesito, normal-
mente a empresa traça um 
perfil similar à curva ABC 
de clientes, sendo o perfil 
A o lead muito qualificado, 
o perfil B um lead bom, e o 
perfil C um lead desquali-
ficado. 

Estabelecer esses com-
promissos ajuda a tirar a 
subjetividade que existe 
entre as áreas, já que a par-
tir disso torna-se possível 
checar metas e objetivos 
comparando o resultado ge-
rado com o que foi acordado. 
Obviamente, esse trabalho 
requer uma certa maturida-
de da empresa e das áreas. 
Companhias ou áreas em 
estágios iniciais podem en-
contrar mais desafios para 
combinar esses rituais, mas 
é essencial que elas iniciem 
esse processo o quanto an-
tes para alcançar resultados 
mais consistentes.

Em um nível mais avan-
çado de maturidade empre-
sarial, algumas empresas 
consideram todos os setores 
estratégicos envolvidos na 
jornada do cliente - geral-
mente marketing, vendas 
e customer success -, den-
tro de uma grande área, 
chamada Revenue. Esse 
departamento tem lideran-
ças dedicadas e equipes 
que não trabalham juntas 
diretamente, mas estão 
sempre integradas no que 
diz respeito à revisão de 
metas, planejamento e te-
mas estratégicos. 

Isso contribui para que 
todos os profissionais se 
enxerguem como um único 
time, que caminha para a 
mesma direção e objetivos. 
Minimizar os ruídos entre 
marketing e vendas nas 
empresas é uma ação es-
tratégica. Os gestores que 
implementarem pequenas 
mudanças no dia a dia, cer-
tamente enxergarão uma 
melhora na relação. Em 
companhias com equipes 
mais estruturadas, vale adi-
cionar acordos detalhados 
para que a convivência seja 
pacífica e produtiva. 

As duas áreas não vivem e 
não crescem sem o apoio da 
outra. Por isso é fundamen-
tal que se complementem.

(*) - É sócio-fundador e CEO da 
Ramper, startup criadora da principal 

plataforma de prospecção digital de 
vendas do Brasil.

Ricardo Corrêa (*)
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Chega a ser um contrassenso 
que, em pleno século 21, ainda 
tenha gente que precise tirar um 
dia inteiro para ir ao banco. E 
além das filas e da demora para 
conseguir falar com alguém que 
resolva um problema, na era do 
24 horas, instantâneo e digital, 
as agências funcionam das 10h 
às 16h. 

Para escancarar esse absurdo, a 
Stone, fintech de soluções finan-
ceiras que atende em até cinco 
segundos, lançou o kit de Chás 
de Cadeira - limitado e sarcásti-
co, mas real – com três sabores 
inspirados nas maiores esperas 
e dores dos empreendedores em 

relação aos serviços bancários.
Em parceria com a Infusiasta, 

cliente da Stone que produz chás 
artesanalmente no Rio de Janeiro, 
foram desenvolvidos três mix de 
ervas que serão vendidos pelo 
site da empresa carioca. O chá 
‘Senha Infinita’, por exemplo, é 
um misto de capim-limão, cúrcu-
ma e gengibre, “com ingredientes 
colhidos em campos distantes da 
burocracia e efeito restaurativo”, 
segundo o rótulo. 

Já o relaxante ‘Uma Hora de 
Musiquinha’ contem hibisco, 
laranja e erva cidreira. E o ‘Dia 
de Banco’ mistura chá preto, 
alfavaca-cravo e especiarias para 

uma ação estimulante. Todos têm 
o gosto bom de ser atendido com 
agilidade e eficiência. O kit custa 
R$ 16 e começou a ser vendido às 
16h do último dia 21, referência 
ao horário de fechamento das 
agências. A ação fez parte da 
campanha ‘menos banco, mais 
negócio’, lançada no início do mês 
pela Stone. 

A mensagem retrata a estratégia 
da companhia de se posicionar 
como principal parceira do em-
preendedor brasileiro, com um 
atendimento diferenciado e uma 
oferta completa de serviços que 
facilitam a vida de quem tem 
seu próprio negócio no país. O 

conceito do kit foi criado pelo 
StoneLab, hub criativo da própria 
fintech. Além dos chás em si, com 
seus rótulos irônicos, há também 
uma carta intitulada “Ninguém 
aguenta mais esperar”.

Criar e vender o kit tem como 
objetivo mostrar o quão surreal é, 
nos dias de hoje, alguém tomar um 
chá de cadeira toda vez que vai ao 
banco. “E isso num momento no 
qual existe uma batalha enorme 
para incluir digital, financeira e 
socialmente milhões de brasilei-
ros”, diz Augusto Lins, presidente 
da Stone. “O que nós queremos 
é facilitar o acesso, estabelecer 
uma relação de confiança para 

contribuir com a democratização 
dos meios de pagamento e dos 
serviços financeiros”, completa. 

A Stone nasceu com o objetivo 
de empoderar o pequeno e médio 
empreendedor brasileiro, que 
sempre reclamou do atendimento 
de um setor muito verticalizado 
e concentrado. Por isso, man-
tém desde o início uma equipe 
100% própria, e sem máquinas, 
com atendimento humanizado 
ao cliente, onde as ligações são 
atendidas em segundos e mais de 
90% dos casos são solucionados 
na primeira chamada.  Fonte e 
outras informações: (www.stone.
com.br).

Segundo Abstartups, de 
2015 até 2019, o núme-
ro de startups saltou 

de uma média de 4100 para 
12700. Apesar do crescimen-
to, segundo uma pesquisa 
realizada pelo IBGE, mais de 
70% das empresas brasilei-
ras fecham em menos de 10 
anos de existência. 

De acordo com Fernan-
do Patara, co-fundador da 
2Simple, companhia que au-
xilia com estratégias para o 
crescimento sustentável de 
startups, é importante aten-
ção, pois não basta uma boa 
ideia para garantir sucesso 
de um negócio. “Existem 
alguns pontos como plane-
jamento estratégico e es-
truturação da empresa que 
são tão importantes quanto 
a ideia inicial. Por isso, antes 
de iniciar qualquer atividade 
prática, é preciso um plano 
de negócios, que vai ser 
um guia para a empresa”, 
explica. 

Pensando nisso, o execu-
tivo separou algumas dicas 
sobre como transformar 
uma ideia em um negócio 
de sucesso. Confira! 
 1) Monte um planeja-

mento - O plano de 
negócio é o primeiro 
passo dessa caminha-
da. Para abrir um novo 
empreendimento é 

Antes de iniciar qualquer atividade prática, é preciso um plano 
de negócios, que vai ser um guia para a empresa.

É direito de todo cidadão brasileiro o acesso à De-
fensoria Pública, instituição de Estado cujo objetivo 
é prestar atendimento jurídico integral e gratuito às 
pessoas necessitadas. Quem tem interesse em seguir 
essa área deve prestar concurso público, mas a prova é 
apenas uma das etapas para ingressar e ser bem suce-
dido na carreira. “Os cargos para a Defensoria Pública 
são preenchidos por meio de concursos públicos e o 
candidato precisa comprovar seus títulos, além de fazer 
várias provas. 

Há a exigência de um mínimo de atuação jurídica e 
curso superior em Direito, além de ter sido aprovado no 
Exame da OAB”, explica Helcio Kronberg (*), presidente 
do Instituto Pan-Americano de Ensino e Treinamento 
Telepresencial, da Faculdade Pan-Americana de Admi-
nistração e Direito, que fornece os cursos nas duas áreas 
com ênfase em carreiras públicas. Kronberg lembra que 
em geral os concursos são compostos por três fases: 
prova escrita objetiva, prova escrita subjetiva e prova 
oral, sobre os mais variados temas do Direito. 

Os candidatos ainda devem construir defesas em júri 
simulado, de acordo com o proposto pela banca. A primeira 
e a segunda fase são realizadas nas capitais dos estados 
e a última no DF. São processos bastante complexos que 
exigem um nível de preparo intenso e especializado. 
Quem deseja entrar nessa área precisa se dedicar ao 
máximo para garantir não apenas uma boa pontuação, 
mas uma clareza acerca da importância desse trabalho 
na sociedade brasileira. Na  visão de Kronberg, para ser 
um defensor público o profissional precisa ser sensível 
ao que ocorre na sociedade. 

“No dia a dia ele irá lidar com casos complexos e va-
riados, que exigem sociabilidade. Um defensor público 
é um agente de melhorias para o Brasil por representar 
pessoas com menos condições e em situações de vul-
nerabilidade”, esclarece. O defensor público tem sua 

Para ser um defensor público o profissional precisa ser 
sensível ao que ocorre na sociedade.

Como transformar uma ideia 
em um negócio rentável

O cenário do empreendedorismo brasileiro não para de crescer, todos os dias surgem novas 
oportunidades para quem quer ter o próprio negócio

terá que investir. É 
necessário que tenha 
um capital de giro, 
um dinheiro para ban-
car a continuidade do 
funcionamento da sua 
empresa. Todo inves-
timento leva tempo 
para dar resultado. Por 
isso, tenha paciência. 
Se a sua ideia ao abrir 
um negócio for lucro 
instantâneo, é melhor 
repensar se o empre-
endedorismo é mesmo 
o que deseja. 

 5) Invista em comu-
nicação - Se engana 
quem acha que a comu-
nicação é algo dispen-
sável. Ela facilita a in-
teração com o público 
final e os processos de 
troca. Além de divulgar 
o seu produto e servi-
ço, também é possível 
avaliar sua recepção no 
mercado. Dito isso, é 
importante frisar que 
a comunicação interna 
também é bastante re-
levante. Pois, para que 
as coisas aconteçam e 
funcionem dentro da 
sua instituição, tudo 
deve estar muito bem 
alinhado entre você e 
seus colaboradores. 

Fonte e outras informações: 
(http://2simple.com.br/).

pa
tp

itc
ha

ya
_C

A
N

VA

imprescindível enten-
der o seu público, 
seus concorrentes, 
seu ramo, o quanto 
você tem de capital e 
o quanto precisa para 
começar. A partir dis-
so, é possível analisar e 
definir estratégias para 
sua startup. 

 2) Conheça o seu pú-
blico - Primeiramente, 
defina sua persona. 
Saber quem é o seu 
público é de extrema 
importância, é ele que 
vai direcionar o seu tra-
balho. Busque ter um 
canal de comunicação 
com ele e se inteire 
das suas necessidades. 
Assim, você consegue 

acompanhar o seu 
ramo e sempre se 
reinventar como pres-
tador, atendendo às 
necessidades de quem 
realmente consome o 
seu produto ou serviço. 

 3) Conheça o mercado 
- Existe mercado para 
sua ideia? As pessoas 
estão precisando do 
seu produto ou servi-
ço? Investigue isso. Às 
vezes, a ideia é genial, 
mas não para aquele 
momento. Saiba o que 
o mercado precisa e 
quais são suas dores. 

 4) Organize suas finan-
ças - Se prepare finan-
ceiramente. Antes de 
ter algum lucro, você 

Defensoria pública: 
como fazer carreira na área?

carreira dividida em três categorias de cargos efetivos: 
a inicial (segunda categoria), a intermediária (primeira 
categoria) e a especial, para quem já atua na classe final 
da carreira. A segunda categoria tem atuação junto aos 
Juízos Federais, às Juntas de Conciliação e Julgamento, 
às Juntas e aos Juízes Eleitorais, aos Juízes Militares, nas 
Auditorias Militares, ao Tribunal Marítimo e às instâncias 
administrativas. 

Já a primeira categoria atua junto aos Tribunais Re-
gionais Federais, aos Tribunais Regionais do Trabalho e 
aos Tribunais Regionais Eleitorais. A categoria especial 
são os componentes da classe final da carreira e atuam 
junto aos tribunais superiores, instância final do judici-
ário. O salário de um defensor público varia de acordo 
com cada estado. Este valor pode estar entre R$ 16 mil 
e R$ 25 mil, dependendo das atribuições.

(*) - Docente da  Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito, é autor 
de vários livros, além de jurisconsulto com várias titulações acadêmicas 

(www.fapad.edu.br).
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Linha de “Chá de cadeira” para quem perde tempo nos bancos


