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Estratégias de Venda 
O mercado, de um modo geral, esteve se alternando entre 
os modelos de venda, ora usam o hard sell, enquanto os 
resultados são satisfatórios e quando não mais vão para o 
modelo soft sell, durante algum tempo, e assim vai 
acontecendo o ciclo. 
A estratégia de hard sell é melhor empregada em: 

 
– Produtos e serviços de baixo valor agregado, produtos 
primários ou commodities. Pois, nesse caso, não há 
diferenciações marcantes entre eles no mercado, e por isso, 
os argumentos de venda precisam ser agressivos para se 
conquistar margens de participação de mercado maiores. 
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– Mercados de baixo poder aquisitivo unitário, onde as 
vendas devem ser em grandes quantidades. Os vendedores 
preferem focar seus esforços na tentativa de fechar 
rapidamente uma venda a trabalhar durante muito tempo 
com o planejamento e a descoberta dos reais desejos do 
seus clientes. Nesse caso, a equipe de vendas esta 
preocupada com a quantidade vendida em um curto espaço 
de tempo e não com a qualidade das decisões dos 
consumidores. 
A estratégia de soft sell é mais aplicada para: 
 
– Produtos e serviços de alto valor agregado; 
– Mercados de alto poder aquisitivo unitário; 
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A equipe de vendas atua com maior colaboração com seus 
clientes na busca da melhor solução para suas necessidades 
e se concentra menos na tarefa de fechamento de uma 
oportunidade, pois esta preocupado em manter o cliente por 
um longo período. Isso faz muito sentido, pois seus clientes 
tem maior poder aquisitivo e podem estar em menor 
quantidade. 
A estratégia de vendas no modelo soft sell tem seus 
objetivos mais alinhados com uma estratégia de construção 
de marca e preocupa-se com a reputação da organização 
que representa frente ao mercado. 


