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APRESENTAÇÃO

Facilitar a comunicação, utilizar metodologias que aumentem a eficiência dos processos, 
reduzir as zonas de conflito intraequipes e melhorar os resultados através do alinhamento 
das metas, são objetivos comuns a todas organizações. 

Conflitos entre setores co-dependentes, tais como marketing e vendas

Falhas na comunicação interna como fator desencadeante de problemas externos

Indisponibilidade de dados e falta de parâmetros analíticos na tomada de decisões

O grande desafio dos executivos no momento atual consiste em serem mais efetivos na 
implantação de estratégias que aumentem a lucratividade de seus negócios. Se você é um 
profissional envolvido nos assuntos estratégicos da empresa, sejam eles ligados às vendas, 
marketing, produção, administração, tecnologia, logística ou recursos humanos, já deve ter 
se deparado com alguns desses problemas:

E esse é o papel da integração no mundo dos negócios.
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Nesse e-book vamos tratar da difícil relação entre duas das mais sensíveis áreas nos ambientes 
empresariais – Vendas e Marketing. Um assunto tão marcante no âmbito das pequenas, 
médias e grandes empresas, que há muito tempo virou tema de estudos e até ganhou uma 
designação especial: SMARKETING. 

Resultado da junção de duas palavras: Sales (vendas) e Marketing, o Smarketing, mais que 
um novo termo é um conceito determinante para o sucesso nos negócios atuais.

Além do alinhamento das equipes, imprescindível no caminho da integração, há que se cuidar 
de questões mais profundas, como fatores culturais, econômicos e hierárquicos. 

Um modelo viável, que se encaixa em diferentes estilos de administração, distintos ciclos 
da indústria e dos mercados, que só dependem do esforço conjunto das lideranças em 
busca do mesmo objetivo: fazer da integração uma ferramenta poderosa para aumentar a 
lucratividade e a longevidade da empresa.

Utilizando as estratégias macro e implantando o passo a passos desse eBook, você estará 
no caminho certo para levar a empresa de um estágio de relacionamento ao seguinte, até a 
completa integração entre vendas e marketing.

Bom trabalho! 
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AFINAL, O QUE É SMARKETING 

Podemos definir Smarketing como uma metodologia baseada num conjunto de ações, que 
visam integrar as áreas de vendas e marketing em busca de um objetivo único: melhorar a 

lucratividade da empresa através das receitas geradas pelos clientes – atuais e futuros.

É uma técnica que visa eliminar gradualmente as conhecidas disputas por poder, verbas ou 
cargos dentro da estrutura empresarial.

SALES

SALES + MKT 
= SMARKETING

MARKETING
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Fazem parte dessa metodologia diversas estratégias de curto, médio e longo prazo, tais como 
o alinhamento de metas e métricas, sinergia entre as equipes, facilitação da comunicação 
através de acesso aos dados de interesse comum às duas áreas, entre outros recursos 
detalhados ao longo desse e-book. 

É fato conhecido e recorrente que existem conflitos entre os setores de marketing e vendas, 
onde nenhum lado quer ceder, como se as equipes fossem times oponentes numa disputa 
olímpica. Chegou o momento de mudar essa visão antiquada e unir forças para alcançar 
melhores resultados, através do trabalho complementar.  

Prospecções convertidas em vendas e 
clientes convertidos em defensores da 
marca. 

Engajamento de todos os envolvidos 
aumenta as chances de sucesso em 
modelos inovadores de negócios.

Clareza na definição de metas como 
um novo recurso de comunicação.

Ferramentas tecnológicas nas análises, 
mensurações, métricas e metas.

Aumento da lucratividade através da 
otimização de processos e recursos.

BENEFÍCIOS

DEFINIÇÃO

DESAFIOS
É claro que tantos benefícios e resultados positivos 
não serão alcançados sem um conjunto de esforços 
coordenados, que muitas vezes exigirão quebra de 
paradigmas. 

Consideramos a questão cultural um dos mais 
importantes desafios a ser superado, uma vez que 
envolverá, inicialmente, a alta direção da empresa. 
Sem esse input, dificilmente a metodologia será 
implantada com sucesso.

Há que se fazer um planejamento estratégico, que 
envolverá: a adoção de novas ferramentas, mudança 
na composição de metas, alterações na formatação 
das equipes, entre outras providências antes da 
implantação completa do Smarketing. 
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NOVOS CONCEITOS NOS 
NEGÓCIOS CONTEMPORÂNEOS 

Para que a integração seja bem sucedida, uma das ações básicas refere-se ao alinhamento da linguagem. 

Para engajar os envolvidos nos processos de integração (da mais alta cúpula ao braço mais 
operacional do projeto), todos deverão entender os termos, as definições e os conceitos utilizados. 
Parece óbvio, no entanto temos convicção em afirmar que muitos problemas que comprometem 

o sucesso nos projetos de integração originam-se nesse tipo de falha de comunicação.

Apresentamos nesse capítulo os conceitos e termos que consideramos relevantes para o 
entendimento e implantação das sugestões apresentadas nesse e-book.
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COMPRADOR 2.0 
Compradores dos tempos atuais, que preferem se envolver com os vendedores apenas no 
final do ciclo de compra, ou seja, após efetuar suas próprias pesquisas, buscar referências em 
suas fontes pessoais ou virtuais e traçarem um escopo básico antes de consultar um vendedor.

Inclusive no mercado B2B, o Comprador 2.0 tem se mostrado cada vez mais atuante, seja de 
forma individual ou através dos comitês de compras. 

Em todos os casos, utilizar ferramentas de monitoramento do estágio de compra, conhecer 
as motivações e necessidades de cada elo dessa cadeia e realizar a abordagem de vendas no 
momento mais adequado, pode assegurar o engajamento da equipe de vendas, através da 
sinergia total com a equipe de marketing.

OMNI-CHANNEL
O  conceito omni-channel consiste em um produto ou marca existir com a mesma 
personalidade tanto no mundo virtual quanto no mundo físico. 

Ser acessível, manter a qualidade e assegurar a boa experiência do consumidor, 
simultaneamente nos múltiplos canais – site, blogs, mídias sociais, lojas físicas, TV, catálogos, 
entre outros. Podemos dizer que é a total integração dos canais.
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FUNIL DE VENDAS 

Pelas teorias do marketing convencional, um funil de vendas típico é composto por 4 grandes 
divisões: atrair, converter, fechar, fidelizar. 

Nesse modelo, em geral as duas primeiras etapas são prioritariamente encargo do marketing e 
as duas finais prioridade da força de vendas. 

Acontece que ao lidar com o Comprador 2.0, essa relação não é uma ciência tão exata. Diversos 
fatores podem influenciar a composição do funil de vendas.

Do momento das pesquisas realizadas 
pelo cliente até sua experiência final 
de compra, muitos fatores podem 
alterar esse funil, alongando-o ou 
encurtando-o, espremendo-o ou 
expandindo-o. 

No Smarketing é recomendável que 
cada empresa desenhe seu próprio 
funil, através da experiência conjunta 
entre marketing e vendas, a fim de 
identificar em qual etapa cada equipe 
será mais efetiva e como cada uma 
poderá contribuir com a nutrição e 
encaminhamento do cliente para a 
etapa seguinte.

ATRAIR

CAPTURAR

NUTRIR

CONVERTER

ATRAIR

CONVERTER

FECHAR

FIDELIZAR
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CPC, LTV, MQL E SQL

É o marketing moderno. Simplificando, poderíamos dizer que é o tipo de marketing que puxa 
e não mais empurra. O marketing que atrai o interesse das pessoas, diferente do Outbond 
Marketing, que oferece os produtos de uma forma direta, sem antes se aprofundar nas 
necessidades ou motivações dos prospects e clientes.

Um novo conceito, que se baseia na atração que a empresa exerce, seja através de conteúdo, 
produtos ou serviços desejados e necessários, mesmo que o consumidor ainda não tenha 
clareza do que realmente precisa. 

As estratégias Inbound Marketing dependem fortemente da integração marketing e vendas 
e do alinhamento de premissas básicas, tais como definições de metas, apontamento de 
métricas, análise de dados, definição do funil de vendas, entre outros. 

Esses são alguns dos termos e expressões muito utilizados no Smarketing, seja no momento 
da prospecção ou na definição de métricas. 

Sobretudo nas estratégias Inbound, onde a maioria dos softwares de automação utilizados são 
de origem internacional, as expressões trazidas do idioma inglês foram adotadas e incorporadas 
naturalmente nos negócios contemporâneos. Abaixo apresentamos quatro delas:

CPC – Custo por Clique

Métrica que possibilita calcular os investimentos em mídia digital, utilizando o valor do clique 
como parâmetro para definir os objetivos com aquela ação e aferir seus resultados.

INBOUND MARKETING
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MQL – Marketing Qualified Leads

É a sigla utilizada na classificação de um lead. MQL é aquele que já andou algumas etapas no 
seu funil de vendas e está interagindo com as ações de marketing, ou seja, demonstra interesse 
nas ações às quais foi impactado. Por exemplo, já baixou alguns de seus conteúdos, efetuou 
o cadastro para receber sua Newsletter ou tem interagido com sua empresa nas redes sociais.

SQL – Sales Qualified Leads

Aquele lead que está preparado para uma abordagem mais direta da equipe de vendas. 
Poderíamos traduzir como a fase do pré-venda, onde o Comprador 2.0 finalmente está pronto 
para uma consulta direta com a força de vendas.

LTV – Lifetime Value

É uma métrica importante que se refere ao custo da aquisição de um cliente comparado 
a quanto o mesmo poderá resultar para a empresa ao longo do tempo. Dessa forma, é 
possível projetar o potencial de fidelização do cliente em um determinado período, para que 
seja classificado como um lead prioritário na conversão.  Essa métrica é mais utilizada em 
prospecções B2B, onde se trabalha por contratos de FEE. 

No entanto aplica-se também ao B2C, quando o produto ou serviço ofertado baseia-se em 
algum programa de fidelidade, tais como assinatura mensal, clubes de produtos, entrega de 
conteúdo, entre outros.

Obs: o conceito LTV pode ser igualmente aplicado ao ciclo de vida dos clientes atuais, mas para 
efeito de Smarketing vamos focá-lo como métrica na fase de prospecção.
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PROJETOS INTEGRADOS

Quando a cultura da empresa assimila o papel da integração como vantagem competitiva, 
começa a vislumbrar as possibilidades de integrar projetos distintos, utilizando as técnicas 
disponíveis.

Projetos Integrados em vendas, marketing, design, comunicação e desenvolvimento de 
produtos, otimizam a administração de recursos e minimizam os desgastes e conflitos gerados 
pelas gestões fragmentadas. 

A Projeto Integrado é uma agência que há mais de 15 anos tem realizado diversos projetos 
utilizando sua metodologia exclusiva, focada na integração. 

Para saber mais visite nosso blog e nossos sites: Projeto Integrado, Blog da PI e  Consultoria PI. 

http://www.projetointegrado.com.br/site/
http://www.projetointegrado.com.br/site/blog/
http://consultoriapi.com.br/site/
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
PARA SMARKETING 

Conforme já dissemos, um processo de Smarketing deve ser desejado e apoiado pela direção 
da empresa. Com esse alinhamento inicial, será possível formatar as equipes e definir os 

parâmetros para a implantação dos passos subsequentes.

Apresentamos 4 estratégias macro, que deverão ser avaliadas e definidas antes da implantação 
prática das técnicas Smarketing. 
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1 - DEFINIÇÃO DE UM DIRETOR DE RECEITA
O alicerce da adoção do modelo Smarketing deverá ser a integração das áreas de vendas 
e marketing, visando aumentar as receitas. Esse objetivo será alcançado à medida que os 
alinhamentos e integrações se derem de modo mais fácil, com maior fluidez e sinergia. 

Para tanto, é desejável que ambos os grupos se reportem ao mesmo diretor, um executivo 
que não trará preferências por nenhuma área ou domínio específico, e sim atuará com foco 
nas metas, métricas e resultados obtidos na gestão integrada. 

Grandes empresas como Campbell´s Soup, Coca-Cola, Kellogg´s, entre outras, adotaram o 
modelo em que o Diretor de Receita (ou Diretor de Clientes), é o responsável pelo planejamento 
e entrega de receitas definidas para atingir as metas da empresa. 

O perfil desse profissional exige que esteja familiarizado com dados analíticos e uso de 
softwares de automação de marketing/ vendas. Visão estratégica e controle sobre as forças 
que afetarão as receitas da empresa; sejam elas vendas, marketing, serviços, formatação de 
preços, definição de segmentos alvo e acompanhamento do nível de satisfação dos clientes.

Com uma gestão focada em objetivos compartilhados, previamente negociados entre vendas 
e marketing, será tarefa do Diretor de Receita definir as metas e as recompensas de cada 
grupo, com seus respectivos pontos de intersecção.



15

2 - FORMATAÇÃO DE ACORDOS INTERNOS NO MODELO SLA
O Service Level Agreement (SLA) ou Acordo de Nível de Serviço (ANS) em português, é um 
modelo de contrato geralmente utilizado entre fornecedores de serviços de TI e um cliente 
externo, onde se especificam os termos mensuráveis da prestação do serviço. 

Na implantação do Smarketing, a adoção desse modelo de contrato entre a direção da 
empresa e as duas áreas envolvidas (vendas e marketing) revela-se muito útil, uma vez que 
os parâmetros para mensurar o desempenho das equipes de marketing e vendas, serão de 
natureza distinta. 

Metas de vendas são índices mais diretos e, portanto, mais fáceis de medir. No entanto, há 
outros parâmetros significativos que podemos considerar para avaliar a performance da 
equipe de vendas. 

No Marketing também temos índices de performance facilmente mensuráveis, tais como os 
retornos obtidos com os investimentos realizados em campanhas digitais, onde podemos 
controlar o CPC, por exemplo. No entanto, encontraremos também muitos índices de 
avaliação subjetivos, tais como a imagem de marca e projetos de longo prazo como criação e 
lançamento de um novo produto, entre outros.
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No Smarketing, muitas métricas serão provenientes dos esforços conjuntos entre marketing 
e vendas. Sendo assim, é papel do Diretor de Receita (ou a pessoa que exercerá essa função), 
formatar esses contratos e alinhá-los conjuntamente com as duas equipes.

PARÂMETROS PARA A CRIAÇÃO DE UM CONTRATO SLA EM SMARKETING

•Definição dos resultados a serem obtidos em cada vertente Smarketing

•Tempo de execução de cada atividade a ser desenvolvida, classificadas por etapas e/ou objetivos finais 

•Definição dos responsáveis pelas atividades e os respectivos pontos de integração entre vendas e marketing

•Definição das ferramentas a serem utilizadas para o cumprimento das metas

•Definição de índices mínimos aceitáveis em cada meta estipulada – Níveis de Serviço
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3 - UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA UPSTREAM/DOWNSTREAM 
No modelo tradicional de formatação das equipes, a divisão ocorre por níveis hierárquicos. 
Um exemplo desse formato na área de vendas seria uma equipe composta por vendedores, 
coordenadores ou supervisores, gerente, diretor. No marketing encontramos em geral 
equipes compostas por assistentes, analistas, gerente, diretor.

Uma nova abordagem consiste em categorizar, dentro do modelo utilizado pela empresa, as 
funções exercidas para a nutrição do sistema interno de Smarketing. 

Considerando que marketing e vendas trabalharão de forma integrada, um dos fatores-
chave de sucesso é a eliminação de fronteiras e o compartilhamento de estruturas, sistemas 
e métricas de avaliação/recompensa.

Para tanto, a formatação de grupos de trabalho divididos entre funções táticas –Downstream 
e funções estratégicas – Upstream, ajuda a eliminar a divisão entre os setores e focar os 
esforços nas métricas e objetivos comuns, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. 

Por exemplo, a equipe Upstream (com componentes de ambas as áreas), identifica na carteira 
de clientes atuais aqueles com potencial de crescimento, através do lançamento de produtos 
inovadores ou abertura de novos mercados. Juntos, criam estratégias voltadas para o futuro, 
com estudos de mercado e identificação de tendências. 
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Já a equipe Downstream implanta as ações táticas e é o canal de informação para os membros 
da outra área, com feedbacks e reuniões disciplinadas, ou seja, reuniões previamente 
determinadas para acompanhamento das métricas e análise dos dados.

Nesse modelo, todos os componentes das equipes poderão ser alocados em qualquer um 
dos grupos, sejam diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, vendedores, assistentes, 
analistas. Independente do cargo, a divisão entre grupos Downstream e Upstream visa 
melhorar a integração e assegurar o cumprimento dos acordos SLA previamente definidos.

 ATENÇÃO: considerar feedbacks válidos apenas aqueles que já tiverem sido 
discutidos e forem consenso entre os membros das suas respectivas equipes. Isso 
evitará que cada impressão individual se torne um feedback a ser avaliado.
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4 - INTEGRAÇÃO DE SOFTWARES PARA COMPARTILHAMENTO DE DADOS
Aqui entra o importante papel da tecnologia na metodologia proposta. Sem bons sistemas 
para análise de dados, a implantação do Smarketing estará comprometida.

Como premissa, teremos as avaliações das métricas e as correções de rota a partir da análise 
de dados. Os sistemas de recompensa também deverão estar atrelados aos resultados dos 
grupos e dos objetivos, e não mais apenas nas comissões de vendas como nos modelos 
tradicionais de remuneração. 

Para definir os parâmetros de avaliação entre as duas equipes, é necessário obter informações 
qualitativas, além das quantitativas. Por exemplo, a geração de leads qualificados, não deverá 
ser uma métrica baseada apenas em respostas fechadas - sim e não. Talvez um lead não seja 
qualificado para o momento, mas tenha grande potencial de se tornar um cliente futuro. 
Simplesmente ignorá-lo seria um erro que comprometeria todos os esforços de médio prazo. 

Será necessário um sistema que permita a nutrição dos clientes e prospects e o conhecimento 
do comportamento do Comprador 2.0 por ambas as equipes.  Alguns exemplos:

DADOS A INTEGRAR NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

• Sistemas de análise e gestão de resultados dos acordos SLA
• Gestão das atribuições de cada grupo – downstream e upstream
• Monitoramento e nutrição das ações realizadas junto aos clientes e leads
• Monitoramento e avaliação das campanhas de marketing
• Acompanhamento das ações geradas pelos feedbacks intraequipes
• Metas e programas de vendas e marketing com análises por ações, períodos ou objetivos
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OS 7 PASSOS PARA A IMPLANTAÇÃO 
DO SMARKETING 

Nesse capítulo, você conhecerá os sete passos para a implementação do Smarketing 
no seu negócio. 

Com  essas dicas práticas e através da utilização de ferramentas auxiliares, você 
estará apto a identificar os conflitos entre as equipes de vendas e marketing, definir 
as estratégias e implantar o sistema que vai contribuir para o avanço da integração 

intraequipes até a obtenção dos resultados esperados.
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Sabemos que o primeiro passo para a resolução de um problema é admitir que o mesmo 
existe. Para uma efetiva integração entre marketing e vendas, já mencionamos que o aspecto 
cultural exercerá um papel indiscutivelmente importante. 

Talvez na cultura do passado, tenha sido permitido e, quem sabe, até incentivado o conflito 
entre as áreas da empresa. Isso acontecia devido a teoria de que a disputa traria competitividade 
e, consequentemente, disposição para obter melhores resultados. 

No modelo Smarketing essa postura não trará benefícios e impedirá a integração. Sendo 
assim, a demanda inicial atribuída ao Diretor de Receita, refere-se à identificação dos conflitos 
já existentes entre as áreas de vendas e marketing e a criação de uma estratégia para reduzi-
los ou neutralizá-los o máximo possível. 

1. IDENTIFIQUE OS CONFLITOS
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CONFLITOS MAIS COMUNS ENTRE VENDAS E MARKETING

• Disputa por uma verba única que será dividida entre as equipes de marketing e 
vendas, sem que haja uma definição clara dos retornos esperados de cada centavo 
investido

• Força de vendas culpa o marketing por não tê-los consultado previamente sobre as 
necessidades dos seus clientes antes dos lançamentos de produtos;  marketing acusa 
vendas de não querer aceitar as inovações

• Contratações de novos funcionários em uma das áreas gera ciúmes na outra, que 
sempre acha que precisaria de mais um colaborador para cumprir suas metas e reduzir 
as pressões por prazos e resultados

• O marketing acusa vendas de querer atender demandas individuais de clientes 
não lucrativos e vendas acusa o marketing por não sair a campo e possuir uma visão 
restrita “ao ar condicionado” do escritório

Esses e tantos outros conflitos podem ser minimizados com as técnicas Smarketing, se 
as mesmas forem implantadas através de uma nova cultura empresarial, baseada no 
engajamento de todos por resultados compartilhados e mensuráveis.

Para facilitar a leitura correta do cenário na sua empresa, apresentamos uma ferramenta 
desenvolvida por Philip Kotler e Suj Krishnaswamy, com o objetivo ajudar na identificação 
dos conflitos e possíveis barreiras à integração entre marketing e vendas.
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Instruções para o preenchimento

Avalie cada enunciado e circule a resposta 
numa escala de 1 a 5, na qual 1 significa 
“discordo totalmente” e 5 significa 
“concordo plenamente”

clique na tabela para fazer o download

http://www.projetointegrado.com.br/ebook/01-smarketing/tabela-kotler.pdf
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DICAS PARA O DIRETOR DE RECEITA 
COMO USAR A FERRAMENTA

Essa breve pesquisa deverá ser preenchida pelo diretor de marketing e pelo diretor de vendas. 
Esses deverão passar para cada membro de sua equipe e pedir que um colaborador não 
mostre ao outro. Deverá ser preenchida rapidamente (máximo 15 minutos).

A avaliação do resultado deverá ser realizada pelo Diretor de Receita, que obterá, dessa forma, 
um panorama mais claro sobre os pontos de divergência ou convergência entre as áreas e até 
mesmo entre os diferentes membros da mesma equipe.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Some os resultados e use a tabela de pontuação 
para determinar a relação existente entre vendas 
e marketing. Quanto maior a pontuação, maior 
a integração. Algumas empresas descobrem 
que as áreas têm visões muito diferentes sobre 
a qualidade da relação.

Ver definições e sugestões de gerenciamento no próximo passo.

TABELA DE PONTUAÇÃO 

 20 – 39 Indefinido

 40 – 59  Definido

 60 – 79 Alinhado

 80 – 100 Integrado
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No mesmo trabalho de Philip Kotler e Suj Krishnaswamy citado no passo anterior, os autores identificaram os quatro tipos de 
relacionamento entre marketing e vendas, que vão desde uma total falta de alinhamento até a possibilidade de integração total.

Também sugerem alguns passos para a transição de um nível de relacionamento para o seguinte.

A partir dessas definições, o gestor na figura do Diretor de Receita terá instrumentos para a correção de problemas preventivamente. O mais factível 
é passar de um nível de relacionamento para o próximo, obtendo o gradual engajamento dos envolvidos a cada etapa.

Indefinido
Comum nas empresas onde vendas e marketing foram 
estruturados e cresceram de forma independente, 
onde cada área está envolvida apenas com as próprias 
tarefas e metas. Nesse caso, um grupo pouco sabe 
sobre as atividades do outro e quando se reúnem, em 
geral é para resolver conflitos ao invés de planejar ou 
compartilhar alguma experiência.

Alinhado
Quando as áreas de marketing e vendas estão 
alinhadas, eles conhecem os papéis de cada um 
com suas respectivas fronteiras, porém são mais 
flexíveis em busca dos objetivos comuns. Nesses 
casos realizam treinamentos e participam de 
planejamentos estratégicos conjuntamente. Há um 
canal aberto para o diálogo entre ambos, embora 
não hajam sistemas totalmente organizados para a 
finalidade da integração.

Definido
Nesse tipo de relacionamento, as duas áreas criam 
processos e normas para tentar evitar os conflitos. Eles 
até sabem o que o outro grupo está fazendo, mas se 
limitam àquilo que lhes diz respeito. Trabalham juntos 
apenas em ocasiões especiais, tais como eventos onde 
haverá a presença de clientes.

Integrado
Quando estão realmente integrados, marketing e vendas 
não enxergam mais a divisão de suas áreas como fronteiras 
a serem cruzadas. Sob a mesma direção, buscam atingir as 
metas estabelecidas conjuntamente, validadas em acordos 
SLA e utilizam as diferentes características e aptidões de 
seus membros para obter os melhores resultados. Nesse 
modelo, cargos e funções continuam a existir, mas as 
tarefas são definidas de modo mais orgânico, para integrar 
a gestão, implementar métricas comuns, compartilhar 
dados e produzir feedbacks que permitam aperfeiçoar os 
próprios processos.

2. GERENCIE OS TIPOS DE RELACIONAMENTOS ENTRE VENDAS E MARKETING
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TABELA DE MUDANÇA DO ESTADO DE RELACIONAMENTO

INDEFINIDO    DEFINIDO 
Nas pequenas empresas, onde não 
haja uma hierarquia estruturada em 
muitos cargos e funções, é provável 
que um mesmo diretor já responda 
pelas duas áreas, utilizando 
processos informais. Ainda assim, 
talvez existam conflitos que exijam 
atenção e soluções. 
Para essa situação algumas 
providências serão úteis: 
•Estabelecer regras claras sobre o 
que se espera de cada equipe.
•Em casos de intersecção de 
projetos, definir quais os pontos de 
transferência da tarefa para o outro 
grupo.
•Alocar verbas no planejamento 
estratégico e comunicar a 
cada equipe quais recursos e 
investimentos receberão para 
atingir seus objetivos.

DEFINIDO     ALINHADO
Alcançado o relacionamento definido, 
alguns conflitos já terão sido minimizados e 
talvez a tendência seja estabilizar a relação 
nessa zona de conforto. No entanto, para 
alcançar melhores resultados, há que se 
passar para a etapa seguinte. 
•Incentive a comunicação disciplinada 
entre os grupos. Estabeleça a pauta com 
antecedência e peça para cada grupo levar 
informações relevantes dentro dos temas 
solicitados. Reuniões mensais, bimestrais 
ou trimestrais podem cumprir esse papel. 
•Crie missões conjuntas, utilizando o 
alinhamento já obtido. Peça sugestões 
sobre como um grupo poderia manter a 
interseção com o outro, através de feedbacks, 
participações em reuniões estratégicas, etc.
•Se possível coloque as equipes de marketing 
e vendas próximas fisicamente, para facilitar 
as interações.

ALINHADO     INTEGRADO
Com o alinhamento, a empresa 
já perceberá os impactos na 
produtividade e na redução de 
conflitos. O próximo passo, da 
integração total, poderá ocorrer 
utilizando técnicas específicas, 
como por exemplo, o Inbound 
Marketing. Com as ferramentas de 
automação do marketing e a cultura 
organizacional preparada para a 
integração, uma nova perspectiva se 
abre. A empresa poderá perceber o 
resultado observando os impactos 
nas avaliações junto aos clientes, na 
qualidade da geração de leads, bem 
como na obtenção de dados sobre 
ROI no marketing e sobre as ações 
realizadas junto à equipe de vendas. 
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Já falamos sobre a necessidade dos softwares para o compartilhamento de dados. Mais do 
que isso, no entanto, é necessário que se tenha uma visão estratégica para planejar o bom 
uso da ferramenta. 

É recomendável a contratação de um profissional com as habilidades de um tecnologista 
em marketing e vendas, sob a direção do Diretor de Receita. Juntos, eles definirão quais os 
recursos necessários em termos de comunicação integrada, para viabilizar a leitura e análise 
dos dados de maneira mais abrangente e planejada. 

A transparência e o compartilhamento dos dados é crucial, especialmente quando a empresa 
adota as técnicas de Inbound Marketing.

INFORMAÇÕES BÁSICAS A INTEGRAR NA COMUNICAÇÃO

• Monitoramento e gerenciamento das atividades conjuntas de vendas e marketing

• Atualização frequente dos dados compartilhados

• Criação de sistemas que permitam premiar as estratégias criadas conjuntamente, 

  quando implementadas com sucesso

• Espaço para Feedback sobre as decisões alinhadas nas reuniões periódicas

• Acesso aos dados do funil de vendas

3. IMPLANTE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADOS
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Seja através dos acordos SLA, seja na alimentação dos softwares de integração, ou 
ainda na implantação dos passos iniciais para uma boa Integração vendas e marketing, 
a definição das métricas tem papel fundamental para as análises de performance e 
eventuais ajustes nas metas e objetivos comuns. 

Cada segmento ou mercado de atuação exigirá a definição de métricas específicas. No 
entanto, listamos abaixo algumas ideias relacionadas às estratégias Smarketing, que 
poderão ser adaptadas aos mais diversos modelos de negócios:

4. DEFINA MÉTRICAS DE DESEMPENHO SMARKETING

   Métricas ligadas ao tempo de implantação das estratégias acordadas conjuntamente

   Métricas ligadas ao tempo de execução de ações táticas, como sinalizador de produtividade. 
Por exemplo: curva de aprendizagem para utilização dos novos softwares, frequência de 
atualização e qualidade dos dados a serem compartilhados

   Métricas ligadas ao índice de satisfação dos clientes - novos e antigos

   Métricas ligadas ao LTV, por cliente, segmentação ou unidades de negócio

   Métricas ligadas às taxas de conversão (leads, MQL e SQL) provenientes de ações conjuntas ou 
específicas da área do marketing ou da força de vendas

   Métricas ligadas aos ciclos de vida do produto em avaliação, das marcas, do estágio de compra 
do cliente e do respectivo funil de vendas, entre outros.
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ATENÇÃO: Não citamos as métricas Metas Mensais (em vendas) e ROI -Retorno 
sobre Investimentos (em marketing), por considerar que esses parâmetros já 
estão assimilados nas culturas das empresas e serão incorporados naturalmente 
à nova metodologia.

   Performance dos materiais de comunicação e ações promocionais desenvolvidos por 
marketing a partir  da utilização das informações fornecidas e nutridas pelas equipes de vendas

   Planejamento estratégico para desenvolvimento de produtos no médio e longo prazo, com 
índice de contribuição das duas áreas e efetiva participação de cada grupo ao longo do processo

   Métricas referentes aos estudos de mercado e da indústria como um todo, com as respectivas 
contribuições e compartilhamento de dados 

   Métricas de intercâmbio entre os profissionais das duas áreas, na formação dos grupos 
Downstream e Upstream
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No modelo tradicional de formação de equipes, o pessoal de vendas possui características 
essenciais ao desenvolvimento de suas carreiras, tais como facilidade no relacionamento 
interpessoal e habilidade para compor negociações, bem como a equipe de marketing 
apresenta habilidades específicas de comunicação, visão de mercado, técnicas de 
gerenciamento de marcas, entre outros. 

No Smarketing, entretanto, temos a oportunidade de integrar as especialidades de cada área 
com as aptidões especiais dos componentes das equipes para fortalecer a integração. 

Procure identificar nas suas equipes talentos específicos para contribuir com as informações 
e planejamento estratégico da outra área. Inclua no planejamento Smarketing algumas 
intersecções temporárias e posteriormente avalie os resultados da integração.

ATENÇÃO:  se não for bem planejado e incluído como mais uma ferramenta na 
integração Smarketing, os relacionamentos intraequipes poderão gerar ciúmes, 
disputas dentro das próprias áreas e desmotivação para os demais participantes 
dos grupos. Por isso, use a ferramenta com moderação, iniciando com pequenos 
projetos e expandindo à medida que os resultados se mostrarem positivos. 
Insistimos na importância da questão cultural e sabemos que não é possível 
mudar pensamentos e atitudes repentinamente.

5. BUSQUE EXPERTISES COMPLEMENTARES EM CADA ÁREA
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ALGUNS EXEMPLOS DE EXPERTISES COMPLEMENTARES

   Um vendedor, especialista em um mercado regional ou em um nicho dentro do composto 
de produtos da empresa, conhecedor dos problemas nos pontos de venda, poderá auxiliar 
o marketing com feedbacks referentes ao design da embalagem do seu produto e dos 
concorrentes. Dentro de um projeto específico e previamente determinado, poderá nutrir o 
marketing com informações a serem avaliadas a partir de uma perspectiva diferente, seja ela 
regional ou cultural.

  Um especialista do marketing, responsável por coordenar os trabalhos da agência de 
comunicação, poderá ter na sua rotina, a prática de sair a campo com a equipe de vendas em 
determinados períodos para trazer informações úteis ao aperfeiçoamento do trabalho Omni-channel.

  O Diretor de Vendas poderá assistir a uma pesquisa qualitativa realizada junto aos 
consumidores finais e o Diretor de Marketing poderá participar de uma reunião comercial 
com um importante cliente da empresa. Ambos com o objetivo de entender as necessidades 
do público diretamente atendido pelo outro grupo.

Nunca é demais reforçar que no Smarketing todas as interações possuem um objetivo comum: 
compartilhar dados e experiências a fim de aumentar a lucratividade da empresa, seja através 
do aumento das vendas ou na melhora dos índices de performance gerais.
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As equipes de vendas e marketing trabalham de forma integrada no Smarketing. 

Ainda assim, cada uma é responsável por uma série de atividades, nas suas respectivas áreas. 

Visando a clareza na definição de responsabilidade e quais os elos nos processos de integração 
entre as duas áreas, uma ferramenta útil no planejamento Smarketing é o desenho de um 
funil de vendas específico para a sua empresa e área de atuação. 

Esse funil deverá ser mais flexível que o tradicional, onde o momento da transferência não 
represente a finalização do trabalho da respectiva área. 

QUESTÕES ÚTEIS PARA O DESENHO DO SEU FUNIL PERSONALIZADO 

• Em que momento o marketing atrai os potenciais clientes

• Em que estágio a força de vendas poderá começar a atuar para realizar a conversão

• Como o marketing pode ajudar vendas na nutrição dos clientes já convertidos

• Como vendas pode auxiliar o marketing na qualificação de leads ainda no topo do funil 

6. DEFINA O SEU MODELO DE FUNIL 
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Nesse modelo, se o lead não se 
tornasse um cliente, a força de 
vendas poderia dizer que o trabalho 
do marketing não foi consistente 
o suficiente para possibilitar a 
conversão. Por outro lado, a equipe 
de marketing poderia alegar que a 
força de vendas não fez seu trabalho 
corretamente, desperdiçando assim 
os esforços do marketing.

No modelo sugerido, as 
responsabilidades são 
compartilhadas em diversos 
momentos, conforme 
os acordos previamente 
estabelecidos entre as áreas 
e as metas estipuladas para 
cada etapa do processo.

EXEMPLO DE FUNIL TÍPICO

EXEMPLO DE FUNIL SMARKETING

MKT

MKT
MKT
MKT + VENDAS
VENDAS
VENDAS + MKT
VENDAS + MKT

RESPONSABILIDADE

RESPONSABILIDADE

VENDAS
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Toda inovação exige esforços, que muitas vezes não se integram facilmente às rotinas diárias, 
devido às pressões por resultados imediatos. Excelentes planejamentos podem fracassar 
exatamente pela dificuldade ou insuficiência na sua implantação.

A utilização de dados analíticos possibilita uma visão mais ampliada sobre os pontos de 
resistência e os gargalos a serem eliminados, bem como auxilia na solução de eventuais 
conflitos entre marketing e vendas. Sendo assim, contribui diretamente para o sucesso da 
implantação do Smarketing, uma vez que nessa metodologia os parâmetros são decididos 
com antecedência, reduzindo as margens de erros nas interpretações e expectativas entre as 
equipes. 

A partir dos acordos pré-estabelecidos (SLA), fica mais fácil gerenciar as metas e os resultados, 
identificar etapas não cumpridas ou prazos negligenciados no andamento dos projetos.  Isso 
transfere as acusações de eventuais falhas do campo emocional (e, portanto subjetivo), para 
o campo racional, mensurável e possivelmente rastreável. 

7. GERENCIE PELA RAZÃO COM O USO DE DADOS ANALÍTICOS 
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1 - Utilize a visão analítica em todos os contatos com as equipes. Dessa forma eles assimilarão 
a nova cultura e passarão cada vez mais a buscar dados para embasar suas decisões e projetos. 
Exija dados qualificados nas apresentações e reuniões entre as equipes.

2 - Estabeleça parâmetros de performance, que force todos os componentes das equipes a 
utilizarem a tecnologia e as respectivas informações lá disponíveis, independente dos cargos 
ou divisão dos grupos Downstream e Upstream. 

3 - Quebre as resistências iniciais quanto ao receio da burocratização dos processos, provando 
através dos seus relatórios que os dados analisados fornecem informações relevantes na 
composição de diagnósticos. Isso trará como consequência direta o aperfeiçoamento dos 
processos e definição justa dos parâmetros de metas e recompensas.

4 - Promova treinamentos com as equipes e eleja multiplicadores internos, os seus defensores 
da marca “Smarketing”.

5 - Lembre que a implantação do Smarketing deve começar com a alta cúpula da empresa, que 
deverá estar aberta a mudança cultural. Assegure-se de que a direção irá fornecer o suporte 
necessário, através da adoção de estratégias adequadas à metodologia e da disponibilização 
de recursos para a implantação das táticas. 

5 DICAS PARA O SUCESSO DO SMARKETING COM A UTILIZAÇÃO DE DADOS ANALÍTICOS
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Fundada em 2003, a Projeto Integrado traz em sua essência a 
integração como estratégia que gera resultados efetivos. 

Através de nossa metodologia exclusiva, fundamentada na soma do 
conhecimento de uma equipe multidisciplinar, atuamos de forma 
integrada desde o planejamento estratégico até a implantação dos 
projetos de Marketing, Vendas, Design e Comunicação.

Com o uso das técnicas modernas de marketing, ajudamos nossos 
clientes nas atividades que visem o aumento da lucratividade e a 
melhoria de performance nos seus negócios. 

Para saber mais, acompanhe o nosso Blog ou acesse os sites do 
grupo: Agência PI e Consultoria PI.

SOBRE A PROJETO INTEGRADO

http://www.projetointegrado.com.br/site/blog/
http://www.projetointegrado.com.br/site/
http://consultoriapi.com.br/site/
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DÚVIDAS E COMENTÁRIOS?
Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, 

clique aqui e envie seu comentário.

Compartilhe
Se você gostou desse eBook, 

clique no link

Nos Acompanhe

Receba nossas atualizações 
nas redes sociais

http://www.projetointegrado.com.br/site/contato/
https://www.facebook.com/Proj.Integrado/
https://www.linkedin.com/company/projeto-integrado
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