
ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO - Nível introdutório

Lição 1.4 – Etapas da análise de um mercado válido 

A  análise  de  mercado  trata  de  perceber  qual  é  o  potencial  da  sua  empresa  num

determinado mercado e se esse mercado é efetivamente um bom mercado para si - por

exemplo, se nesse mercado irá conseguir satisfazer as necessidades dos seus potenciais

clientes. 

Pode seguir as seguintes etapas.

Etapa 1: Defina o seu cliente alvo

Antes  de  tentar  entender  como  os  consumidores  no  seu  setor  do  mercado  tomam

decisões, precisa de saber quem são estes consumidores. 

Algumas das características que deve incluir no seu perfil de cliente são:

 idade

 género

 cidade onde residem

 profissão

 escolaridade

 agregado familiar

 salário

 frustações

 desejos

Etapa 2: Conheça os detalhes do seu setor

O segundo passo para uma análise de mercado bem estruturada é a denominada análise

de  setor,  ou  seja,  quais  são  as  tendências  num  determinado  setor  ou  produto.

Geralmente, os dados são publicados pelas instituições ou associações comerciais desse

mercado.

Mas como vamos conseguir recolher os dados para uma análise correta?

Comece sempre com papel e uma caneta e identifique as palavras-chave que vai precisar

quando estiver a fazer a pesquisa dos vários dados. Por exemplo, podemos identificar a



palavra-chave  "passeio  de  bicicleta"  se  o  nosso  serviço  for  passeios  de  bicicleta  na

montanha; a partir daí, recolha todos os dados que encontrar e examine-os com atenção. 

Faça  alguma  pesquisa  na  Internet  e,  sempre  que  encontrar  dados  que  considere

relevantes, copie e cole para um ficheiro no qual irá registar tudo o que encontrar. 

Tente encontrar o máximo de informação possível para saber mais sobre o seu mercado.

Etapa 3:  Tente saber quais são os problemas do seu público-alvo

Faça  alguma  pesquisa  na  Internet  para  tentar  perceber  melhor  o  que  as  pessoas

procuram, como descrevem o seu problema e que soluções já tentaram e não resultaram.

Um método pouco conhecido - mas muito eficiente - de conseguir informação é através

dos motores de busca. Como já falámos, começa com palavras-chaves.

Insira-as no motor de busca e analise atentamente os produtos que forem apresentados.

Em seguida, escolha os produtos com as melhores avaliações e analise estas avaliações

com muita atenção, tomando nota dos comentários negativos e positivos.

Não consulte apenas os websites. Há imensas oportunidades para realizar análise de

mercado se investirmos um pouco do nosso tempo.

Etapa 4:  Análise da concorrência

Se escolheu o seu mercado da forma correta, é muito provável que não seja o único a

tentar vender produtos e serviços ao seu público-alvo.

Convém conhecer a sua concorrência se lhes quiser "vencer".  Faça alguma pesquisa

para  descobrir  quantas  empresas  operam  no  seu  mercado  alvo  e  quem  são  estas

empresas. Que produtos/serviços oferecem e a que preços.

Precisamos de saber  que estratégia  de  marketing  usam e como conseguem arranjar

tantos clientes. 

Podemos  aprender  muito  a  partir  da  análise  da  nossa  concorrência  e  usar  o  que

aprendermos na nossa própria empresa.


