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A análise competitiva é uma pesquisa de mercado focada na identificação e na 

avaliação de concorrentes. Seu objetivo é desenhar o cenário ocupado por uma 

empresa em seu setor, nicho ou região, para descobrir, comparar, analisar e 

documentar as principais ações realizadas e desenvolver estratégias com base nesse 

estudo. 

O que é análise competitiva? 

Em síntese, a análise competitiva consiste na identificação e na comparação das 

estratégias utilizadas dentro de um mercado. 

Em outras palavras, é descobrir o que seus concorrentes estão fazendo, avaliar seus 

resultados em paralelo aos da sua empresa e usar esse conhecimento para entender 

as mudanças em sua área, prevenir riscos e identificar novas demandas. 

Quando e por que realizar uma análise competitiva? 

A análise competitiva tem como principal objetivo ilustrar o cenário de um mercado, 

portanto, é um esforço relevante para qualquer tipo de negócio. 

Atende tanto empresas pequenas e novas que estão buscando formas de crescer e 

se destacar quanto organizações grandes e experientes que desejam se manter 

sólidas em seu setor. 

De maneira geral, uma análise competitiva pode ajudar uma empresa a: 

● situar-se em seu mercado; 

● antecipar-se a mudanças do seu setor ou tendências; 

● descobrir concorrentes silenciosos; 

● identificar novas demandas ou oportunidades; 

● descobrir caminhos mais vantajosos para crescer e se destacar. 

Identificando concorrentes 

Comece sabendo sobre os principais concorrentes e como cada um pode interferir 

nas suas estratégias 

● concorrentes diretos — aqueles que oferecem os mesmos serviços ou 

produtos dentro da sua área de atuação (setor e região), visando atender as 

mesmas necessidades e ao mesmo público; 



● concorrentes indiretos — aqueles que oferecem serviços ou produtos iguais ou 

similares, mas atendem necessidades ou públicos diferentes; 

● concorrentes terciários — aqueles que oferecem serviços ou produtos 

vagamente relacionados aos seus, mas que podem expandir ou modificar suas 

operações e se tornar concorrentes diretos ou indiretos. 

Como fazer uma análise competitiva? 

Te oriento a fazer em quatro etapas, como eu faço por aqui: 

1. negócios e métricas — nessa etapa, verifique o perfil e a saúde do concorrente, 

seja em termos de gestão, seja em termos financeiros; 

2. produto — nesse segundo momento, analise os produtos ou serviços 

ofertados, suas similaridades com o seu negócio, seus diferenciais, preços e 

outros detalhes; 

3. brand awareness — aqui, avalie o concorrente sob a ótica dos consumidores, 

ou seja, busque entender o que as pessoas acham dessa empresa; 

4. marketing — por fim, verifique as estratégias de marketing, com enfoque em 

conteúdo na internet, redes sociais e SEO. 

Como analisar os dados? 

Comece organizando os dados, criando relatórios individuais para cada concorrente, 

adotando um modelo único para facilitar a consulta e a descoberta de informações. 

Para comparar as estratégias praticadas, é possível providenciar uma análise restrita, 

selecionando apenas um conjunto de dados relacionado a uma estratégia específica, 

ou realizar um estudo global sobre o seu mercado, que pode ser complementado por 

uma pesquisa de market share. 

Você pode também usar metodologias como: 

• Análise SWOT 

• As 5 forças de Porter 

Como ter sucesso com a análise competitiva? 

Lembre-se que o grande ponto da análise competitiva é ter ferramentas e estratégias 

para entregar exatamente o que a sua persona precisa. 

Ela é um estudo que vai mostrar caminhos mais efetivos para que você consiga atingir 

cada vez mais o cliente ideal e com isso ter melhores resultados. 

  

https://rockcontent.com/br/blog/5-forcas-de-porter/
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Você sabe como funciona a análise competitiva? Como ela pode ajudar o seu negócio 

e também o seu marketing com mais alcance e conteúdos cada vez mais 

direcionados? 

Fazer análise e elaborar suas estratégias para ter um marketing mais alinhado com a 

sua marca é fundamental, e mostra caminhos que podem trazer melhores resultados 

do que os seus concorrentes têm e ainda atingir o público ideal. 

Se você quer saber mais, é só conferir meu artigo no LinkedIn. Salve e compartilhe 

esse conteúdo para não correr o risco de perder.  

 


