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  Gestão de Processos 

1 

A Governança e o Processo de 

Vendas 

Tomemos a definição de Thomas H. 

Davenport para processo: “Ordenação 

específica das atividades de trabalho, no 

tempo e no espaço, com um começo, um 

fim, e inputs e outputs claramente 

identificados”. 

Portanto em sua empresa, as atividades 

em torno de vendas constituem um 

processo. Seja formal ou informal, rígido ou 

flexível, documentado ou não, o processo 

existe. Resta saber se está cumprindo o 

seu papel. Em outras palavras, seu 

processo de vendas é eficiente e eficaz?  

Processos são importantes pois 

materializam as políticas e os objetivos da 

empresa. Vale aqui ressaltar que em 

função da complexidade dos 

produtos/serviços que sua empresa 

oferece ao mercado, sua empresa pode:  

1) ter mais de um processo de vendas;  

2) correr riscos mais elevados em função 

de pré-vendas mais demoradas e 

investimento mais altos;  

3) ter etapas no processo que exijam a 

participação dos setores técnico, financeiro 

e jurídico.  

Vamos partir do princípio que o processo 

de vendas está definido, é adequado, e, 

principalmente, leva em consideração o 

processo de compra dos seus clientes. 

Restam as seguintes indagações? 

- O processo de vendas é bem 
documentado e claro?  
 

- O processo é conhecido por seus 
vendedores e os demais envolvidos 
em vendas? 
 

- O processo está sendo seguido? 

- O processo está constantemente 
sendo adaptado/atualizado em 
função do dinamismo de seus 
produtos/serviços e de seu 
mercado de atuação? 

 

Para responder a estas e outras questões 

a empresa deve definir o Processo de 

Governança em Vendas. Com certeza é 

um processo mais simples, mas que exige 

cuidados em sua elaboração. Este 

processo deve: 

• Considerar etapas de avaliação em 
sincronia com as etapas do 
processo de vendas 
 

• Definir os responsáveis pela 
execução das avaliações de cada 
etapa 
 

• Ser amplamente difundido para que 
todos os envolvidos no processo de 
vendas tenham pleno 
conhecimento de como vão ser 
efetuadas as verificações 
 

• Conter critérios de Conformidade 
(Compliance)  

 

• Conter critérios de Exceção, 
considerando: Dispensa, apelação, 
mecanismos de escalação, e 
gatilhos para a revisão do próprio 
processo de governança 

 

Tanto o processo de vendas quanto o 

processo de governança de vendas 

contam com ferramentas bastante úteis 

existentes no mercado. Mas devemos ter 

em mente que ferramentas não substituem 

processos. 
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