
ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO - Nível introdutório

Lição 1.3 - A análise de mercado 

Assim que tiver identificado quem são os seus clientes alvo, comece a fazer pesquisa de

mercado. 

Esta pesquisa deve ser feita antes de introduzir o seu produto no mercado. A pesquisa irá

ajudar  a  que  consiga  definir  melhor  o  seu  projeto  e,  se  necessário,  modificar  o  seu

produto/serviço e a sua estratégia antes de investir os seus recursos em opções erradas. 

Lembre-se que, mesmo se o seu negócio já estiver estabelecido no mercado há alguns

anos, deve sempre continuar a monitorizar e a atualizar o seu mercado alvo, de forma a

manter-se próximo dos seus clientes e até encontrar outros novos.

Assim que tiver de identificar quem são os seus clientes alvo, precisa de entender os seus

comportamentos e como tomam as suas decisões. Por outras palavras, precisa de saber

o que os leva a procurar determinado produto ou serviço.

- Quais são as prioridades destes consumidores? Esta informação irá ajudar a promover

os benefícios do seu produto que os consumidores considerarem mais relevante.

-  Quais  são  os  locais  onde  costumam  fazer  compras?  Lojas?  Centros  comerciais?

Internet? Assegure-se que distribui os seus produtos pelos canais certos.

- O que os influencia? Onde é que eles recebem informação? Direcione a comunicação e

a estratégia  de  marketing  para  o  meio  de comunicação que o seu público-alvo  mais

utiliza. São influenciados por revistas, blogs, outro tipo de meio de comunicação ou outras

pessoas? Tente entrar em contacto com alguém deste tipo de meios para que lhe deem

uma opinião sobre o seu produto e o recomendem.

- Onde pode encontrar informação sobre o seu mercado alvo? Muita da informação que o

pode ajudar, como dados demográficos, estatísticas e relatórios, podem sem encontrados

na Internet. A coisa mais importante é verificar se as fontes são de confiança, oficiais e se

estão atualizadas. 

Assim que tiver recolhido os dados necessários, é hora de contactar diretamente os seus

potenciais clientes. 



Oiço as opiniões destes clientes, aprenda a pensar como eles, tente entender o que eles

realmente querem. Interaja com eles, faça investigação de campo, utilize entrevistas e

inquéritos para ficar a conhecê-los o melhor possível. 

Pode também utilizar as redes sociais, juntar-se a grupos, seguir páginas de temas ou

analisar comentários feitos em artigos sobre o seu mercado. Conseguirá assim identificar

os influenciadores mais populares, com os quais pode tentar entrar em contacto para

apresentar a sua ideia de negócio e saber o que acham dela.


