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Por que as formações em vendas 

falham?  

Talvez..., a culpa é sua! 

O negócio de treinamento de vendas é um 

negócio multibilionário nos Estados 

Unidos, e está estimado em mais de 5 

bilhões de dólares, de acordo com Dave 

Stein, CEO do ES Research Group, Inc. 

Ainda, também, de acordo com Stein, entre 

85% e 90% dos treinamentos de venda não 

têm impacto duradouro depois de 120 dias 

da aplicação.  

Se fizermos as contas, os números podem 

atingir até 4, 25 bilhões de treinamento 

improdutivo. Falando com alguns 

prospects sobre treinamentos de vendas 

que eles planejam realizar, de forma mais 

frequente eles perguntam, “Qual é a coisa 

mais importante que precisamos fazer para 

garantir que este investimento em 

treinamento se pague? ” Embora existam 

várias coisas que podemos e devemos 

fazer, a que eu acredito que seja a mais 

importante é, que os gerentes sêniores da 

organização têm que estar comprometidos. 

Treinamento não é algo que você faz para 

alguém e depois você segue seu caminho 

de forma tranquila, esperando que sua 

força de vendas treinada e motivada 

comece a trazer, bem-estar, fama e 

fortuna.  

O treinamento de vendas é uma parceria 

com sua equipe de vendas, seus 

consultores, ou de alguém que, você 

espere que, venda.  

Para que um treinamento de vendas tenha 

impacto duradouro, é preciso incluir 

avaliação, responsabilidade e melhoria 

contínua. Em outras palavras o 

treinamento exige um compromisso para 

que se gerencie o processo de treinamento 

de vendas. Para que se gerencie o 

desenvolvimento da equipe de 

vendedores.  

Pela minha longa experiência, os conceitos 

acima não são os mais estimulantes. 

Talvez, sejam até um pouco chatos. Mas, 

às vezes coisas chatas e aborrecidas 

fazem a grande diferença. 

Insisto, minha sugestão é a de incluir 

Avaliação, Responsabilidade, e Melhoria 

Contínua para o Sucesso do Treinamento 

de Vendas.  

Considere isso: 

A maioria das organizações implementam 

treinamento de vendas para aumentar o 

faturamento. Vender (como qualquer outra 

coisa) é um processo que tem uma série de 

entradas e saídas comuns e prontamente 

identificáveis e mensuráveis.  

Se você puder melhorar a eficiência 

(fazendo com que mais coisas sejam 

feitas) e eficácia (fazendo as coisas com 

maior sucesso) do processo, você pode 

melhorar as saídas (neste caso, o 

faturamento).  

De acordo com Mark Van Buren e William 

Erskine no relatório publicado pela ASTD 

(American Society for Training and 

Development), somente 9% das 

organizações, avaliam mudança 

comportamental, e somente 7% avaliam 

resultados organizacionais advindos das 

iniciativas de treinamento. 

As empresas que avaliam o desempenho 

de vendas, de forma sistemática têm uma 

série de vantagens: 

• Elas podem medir o efeito do 

treinamento de vendas e iniciativas de 

melhoria de desempenho 

 



 

Uma publicação TDCCAP – Todos os direitos reservados –www.tdccap.com 
 

 

2 

• Elas podem melhorar as estratégias de 

venda e permear os casos de sucesso 

por toda a equipe 

 

• Elas podem eliminar as estratégias de 

venda e os componentes de 

treinamento ineficazes em favor 

daquelas que funcionem melhor  

• Elas podem encurtar a curva de 

aprendizagem e fazer com que os 

novos vendedores produzam mais, 

rapidamente, do que antes. 

 

• Elas podem melhorar de forma 

contínua 

O processo de avaliação tem um efeito 

positivo nos resultados de vendas. 

 Taxa de renovação de clientes, tamanho 

dos negócios, metas atingidas pela equipe, 

são todas positivamente impactadas pelo 

gerenciamento de desempenho dos 

processos. 

Sem sistema de avaliação que dizer falta 

de responsabilidade 

Sem processos eficazes de treinamento e 

de avaliação de desempenho de vendas, o 

treinamento de vendas pode falhar, 

simplesmente, porque a gerência não tem 

a menor ideia se o treinamento teve êxito.  

E, sem um processo de avaliação, é 

praticamente impossível, manter a equipe 

de vendas responsável pela mudança e 

melhoria de comportamento – ou por 

realizar ações e atingir resultados. 

A implementação correta da análise da 

avaliação do desempenho de vendas pode 

ser uma fonte significativa de vantagem 

competitiva.  

Thomas Davenport em um artigo na 

Harvard Business Review disse, 

“Organizações estão competindo na 

análise de informações, não só porque 

podem – os negócios, hoje, estão 

inundados por devoradores de informação 

-mas também por que devem”.  

Num tempo em que as empresas em 

diversos setores de atividade oferecem 

produtos similares e se utilizam de 

tecnologias comparáveis, os processos 

estão entre os últimos pontos de 

diferenciação.  

Estes concorrentes analíticos irão 

espremer a última gota de valor 

proveniente de seus processos.  

Quando avaliação, responsabilidade, e 

melhoria contínua estão juntas, você terá 

uma equipe de vendas que: 

• Pode vender 

• Irá vender 

• Sabe o que fazer para vender 

• Fará as coisas e continuará 

fazendo melhor 

Sem responsabilidade todo o resto 

acaba ruindo 

Outra nota importante: digamos que existe 

um sistema de avaliação. O treinamento de 

vendas pode, também, falhar se a 

liderança (você) não tiver vontade de agir 

no reforço da atividade, na expectativa de 

resultados. 

Em uma empresa conhecida nossa, nós 

falamos com um líder de uma unidade de 

negócios, de quem se esperava, nos anos 

anteriores, a obtenção do crescimento de 

faturamento para sua divisão. A principal 

forma que se esperava dele para atingir as 

metas era por meio de seus esforços 

pessoais de venda. Durante três anos 

seguidos ele não atingiu aquelas 

expectativas.  

 Quando perguntamos a ele por que não 

havia atingido as metas, ele disse que, na 

verdade, ele nunca tentou. 
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Ele nos disse, referindo-se a liderança de 

sua empresa, “Eles continuam me pedindo 

para que eu venda mais, mas eles nunca 

fizeram nada em relação as minhas vendas 

e duvido que façam alguma coisa. 

Enquanto eles não fizerem nada, por que 

mudar? Eu estou feliz do jeito que as 

coisas estão. ” 

Existe uma série de questões com aquela 

afirmação, mas é claro que não existe 

responsabilidade (de nenhuma parte). Se 

você quiser ter certeza do sucesso de uma 

formação de vendas, mire-se no espelho! 

Ele começa com você. 

John Doerr 
Fundador do “Rain Group” 

2015 

 


