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Existe uma diferença importante entre treinamento em vendas e educação em vendas. Entender esta 
diferença tem um impacto direto nas decisões sobre como investir  para o aumento da produtividade de 
vendas. 

O treinamento em vendas é tudo sobre o "como". Educação em vendas é sobre o "porquê". 

Educação em vendas provê o contexto e a estrutura para o treinamento de vendas. Ela provê a base 
intelectual e a justificativa para a forma como as habilidades aprendidas no treinamento de vendas 
deverão ser aplicadas. 

Visto como uma tabela seria: 

Treinamento de Vendas Educação em Vendas 
  

Trata sobre o que a pessoa de vendas faz Trata sobre o que o cliente faz e porquê 
isto influencia as ações da pessoa de 
vendas 

Pode ensinar a você certas habilidades de 
vendas que você deve dominar 

Ensina a você porquê é essencial dominar 
habilidades de vendas 

Trata o processo da pessoa de vendas Trata o processo de quem compra  e como 
o entendimento disto formata como você 
vende 

Prepara a pessoa de vendas para vender para 
uma oportunidade 

Ensina à pessoa de vendas como uma 
oportunidade reúne e avalia informações 
para tomar uma decisão  

Ensina técnicas para fechar um pedido Ensina às pessoas de vendas os passos que 
eles precisam tomar para ajudar suas 
oportunidades tomarem uma decisão 
favorável 

A oportunidade é o alvo Ensina às pessoas de vendas a colaborarem 
com suas oportunidades para ajudar a eles 
a realizar uma tarefa específica 

 

É muito bom ensinar às pessoas de vendas certas habilidades fundamentais e repetitivas, tais como a 
forma de lidar com objeções. No entanto, na ausência da educação em vendas que ensina porque os 



clientes levantam objeções em determinadas situações, este treinamento de vendas torna-se muito 
menos relevante e valioso. 

Treinamento em vendas somente, sem ser precedido ou acompanhado de educação em vendas, foca na 
repetição de certos processos de vendas. Infelizmente, muitas vezes resulta em vendedores que operam 
no piloto automático na frente da oportunidade, e que estão muito focados na execução do seu processo 
de vendas. Educação em vendas ensina os vendedores estarem atentos e deliberadamente se 
concentrarem em por que eles precisam tratar cada oportunidade de vendas como um evento único. 

Como Educação e Treinamento Trabalham Juntos 

Quando aprendemos a dirigir um carro, nós temos a educação e a formação. A educação do motorista 
não só nos ensina as regras de condução, mas provê a lógica por trás das regras.  

Por exemplo, precisamos manter a distância de um veículo para o carro que está à nossa frente para 
cada 15 Km/hora de velocidade. Mas a educação do motorista provê a resposta de porquê é importante 
aumentar a distância necessária para parar um veículo de 800 quilos a 96 Km/hora contra 60 Km/hora. 

A formação do motorista é a formação prática "ao volante", durante a qual você aplica tanto o "como" e o 
"porquê" aprendidos na educação do motorista para dirigir com segurança de um ponto a outro.  

A mesma abordagem se aplica a vendas. Quando os profissionais de vendas sabem os "porquês", assim 
como os "comos", para vendas, eles terão melhores resultados. 

Infelizmente, poucas empresas incluem "educação em vendas" em seus planos de desenvolvimento de 
vendas. Eles vão investir em uma nova metodologia de vendas e treinar seus vendedores em novos 
processos de vendas, mas eles deixam de educar sua equipe de vendas sobre os fundamentos de 
vendas. 

Por que é importante validar o valor que você entrega para a sua oportunidade em cada encontro de 
vendas? Qual o impacto que isso tem sobre os compradores e sua percepção de um profissional de 
vendas? Por que é tão importante a capacidade de desenvolver a questão do cliente? Porque a forma 
como vendemos se torna uma vantagem competitiva para os profissionais de vendas? Por que as 
histórias são tão eficientes na comunicação de ideias e influenciar pessoas? 

Você pode treinar os vendedores em como fazer uma chamada de telefone,a como demonstrar um 
produto, a como responder a uma ligação, e como fazer uma apresentação. Mas a menos que eles 
entendem o "porquê" por trás do "como", vendedores e gerentes não irão maximizar seu potencial e 
desenvolver a consistência em seus resultados. 
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