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// Inteligência de mercado
O objetivo desse guia é apresentar possibilidades práticas de leituras informacionais a partir de
fontes de dados disponíveis na internet, que permitam a construção de análises de um mercado
em que um empreendedor atue ou queira atuar.
Não é incomum no atendimento do Sebrae indagações sobre “como pesquiso o mercado do
segmento de (nome da atividade) para eu abrir um negócio?” e o que indicamos como um caminho
mais prático é a busca e uso de informações de mercado já existentes e disponíveis na internet.
A inteligência de mercado é um atributo fundamental para a elaboração de um plano de negócio
ou para monitorar o mercado em que já se atue.
O significado do termo Inteligência de Mercado pode ser resumido em:

Um processo de levantamento e análises de informações que revelam a
lógica de um mercado-alvo e direcionam as ações estratégicas para um
negócio.
Dessa definição podemos perceber que inteligência de mercado não é algo que encontramos
disponível numa prateleira, num serviço de consultoria ou na assinatura de um serviço. Isso porque
inteligência é um processo que requer a atividade da tomada de decisão por um dirigente de
um negócio a partir das informações trazidas até ele. As “ações estratégicas” decorrem de um
entendimento humano sobre qual caminho seguir.
Abrir um negócio é uma atividade de risco e por isso, o objetivo da inteligência de mercado é trazer
à atenção do empreendedor, para que todas as ações tomadas na direção da nova empresa tenham
fundamentações a partir de leituras de informações que tornem essas ações bem sucedidas.
De forma prática, vamos pontuar quatro categorias de informações importantes para o seu
mapeamento de mercado:

• O negócio e os clientes;
• Localização e concorrência;
• Tendências e oportunidades; e
• Parcerias e fornecedores.

O negócio e seus
clientes
> Mercado Online
> ideia de negócio
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// O negócio e os clientes
Entender o negócio e o perfil de seus clientes é um primeiro passo para se descobrir se tal negócio
é ou não oportuno.
Pode ocorrer nessa primeira etapa de levantamento de informações, a interrupção do processo de
pesquisa para empreendedores em novos negócios, por motivos como: negócio saturado, negócio
de investimento muito alto, clientes são incompatíveis com minha região de atuação, negócio em
forte declínio e assim por diante.
Mas, nessa etapa podem surgir informações muito positivas como: negócio de alta demanda, baixo
investimento ou alta rentabilidade.
Pra quem já está estabelecido, monitorar o negócio e o comportamento de seus clientes pode
impulsionar ações estratégicas no mercado.

Google Trends: < www.google.com.br/trends/ >
Com o Google Trends você pode testar o interesse da população brasileira ou de sua cidade em
relação a uma palavra-chave relativa ao seu negócio. Por exemplo: Food truck no Rio de Janeiro:
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Use o Facebook Ads < www.facebook.com/business/products/ads > para obter informações de seu
público-alvo.
Com a ferramenta de marketing promocional do Facebook é possível quantificar o seu públicoalvo na internet. Por exemplo, suponhamos que você queira abrir uma loja de moda feminina em
Criciúma – SC voltada para as mulheres com nível universitário entre 22 e 39 anos. Para esse
recorte é possível identificar a quantidade de pessoas com perfis na internet. No caso, a população
digital com esse perfil é de 31 mil pessoas.

A vantagem da ferramenta, além de trazer essas análises, é que ela permite direcionar campanhas
promocionais diretamente ao público desejado.
Outra utilidade rica em informações, embora pouco usada por empreendedores, é a ferramenta

Audience Insights do Facebook < www.facebook.com/ads/audience-insights/ >
Nela é possível conhecer em detalhes o perfil de consumo do público-alvo.
Para isso, acesse < www.facebook.com/ads/audience-insights/ > e clique em “todos no facebook”.
Você precisará estar logado no facebook.
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Ao lado esquerdo da página, você preencherá o escopo de seu público. No exemplo abaixo,
continuaremos supondo que você empreenda numa loja de moda feminina em Criciúma – SC
voltada para as mulheres entre 22 e 39 anos.

A tela apresentará insights sobre o seu público. No caso acima, há uma concentração importante
de consumidoras entre 25 e 34 anos. E rolando a página é possível encontrar informações sobre
relacionamentos e nível educacional.
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Você pode escolher focar no público de nível superior e selecionar (no lado esquerdo da tela)
essas informações. E os gráficos se ajustam revelando, por exemplo, que 57% são casadas.
Descendo mais a página, você encontra informações sobre ocupação do seu público-alvo. Sobre o
recorte que você fez é possível descobrir que 16% é formado por funcionárias públicas.
Suponha que você quisesse realizar uma campanha de marketing exclusivo para um tipo de
ocupação, como por exemplo, medicina e saúde. Basta clicar na barra azul correspondente.
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Clicando em “Atividade” você terá informações sobre dispositivos de acesso à internet usados pelo
público.

No exemplo abaixo, o facebook consegue identificar 10%, do público recortado, que acessou a
rede social nos últimos 30 dias usando um Iphone.

Na aba “Curtidas na Página” é possível identificar, nesse exemplo, que o filtro do público feminino
de 22 a 39 anos em Criciúma possui uma afinidade forte com o “Nações Shopping” que é um
Shopping importante da cidade. Essa análise pode apontar que o shopping é uma boa localização
para a abertura de uma eventual loja.

Informações de Mercado ao Seu Alcance

12

Em “Avançado” ao lado direito da tela você pode explorar diversas informações para a sua pesquisa
do mercado, como comportamentos, renda anual (financeiro), se tem filhos e em quais idades
(residência).
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Em “interesses” você pode descobrir o tamanho de um recorte do público que se interessa por
alguma palavra-chave.

Se você já possui uma página com uma quantidade de seguidores significativa, é possível descobrir o
perfil desse seu público acessando o mesmo endereço < www.facebook.com/ads/audience-insights/

>, mas dessa vez você deve clicar em “Pessoas conectadas à sua página”.

Se você já possui um cadastro de e-mails de consumidores potenciais de seu negócio ou ainda
possui uma rede social de seguidores de sua marca, uma boa ferramenta de captura de informações
é o Google Forms < google.com/forms >

Informações de Mercado ao Seu Alcance

14

Nessa ferramenta é possível construir um questionário com perguntas objetivas ou abertas e enviálas para a sua lista.

Veja nesse link < www.goo.gl/MyLx3d > dicas para construir um questionário para a sua pesquisa.
Você ainda pode usar a ferramenta como canal de comunicação entre sua empresa e os clientes
usando o formulário para sugestões ou reclamações. Analisar essas informações é essencial para
conhecer sua clientela e transformar seu negócio.

> Mercado online
Para avaliar se o seu negócio possui potencial para ser comercializado na internet, você pode
analisar se ele representa um nicho de mercado oportuno utilizando algumas ferramentas.
Para isso, acesse a cartilha contida nesse endereço

< WWW.sebraemercados.com.br/50_

oportunidades_ecommerce >. Nela há uma passo-a-passo para se fazer essa análise.
Também é possível testar o nível de demanda em sites de e-commerce como o Mercado Livre.
Acesse < www.tendencias.mercadolivre.com.br/ > e descubra o que é mais buscado nesse canal.
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Para conferir mais informações sobre itens mais vendidos e itens mais anunciados confira nesse
link: < www.goo.gl/tcQ50x >

> Ideias de negócio
Ainda sobre informações de negócios, o Sebrae disponibiliza um site contendo mais de 400 fichas
de negócios contendo informações detalhadas sobre o perfil do negócio como infraestrutura,
investimentos e mercado.
Acesse o site Ideia de Negócios: < www.goo.gl/8Dr70Z >

Localização
e concorrência
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// Localização e concorrência
Estudar a localização e a concorrência é essencial para a definição do lugar mais adequado para
empreender. E pra quem já exerce uma atividade, monitorar a concorrência e o território pode
suscitar insights para novos investimentos como abertura de mais uma loja ou para mudança de
localização.
Use o Google Maps < www.google.com.br/maps > para descobrir negócios semelhantes no território
pretendido.
Exemplo: Salão de Beleza em Águas Claras – DF

Aliás, se você já possui um negócio e ainda não está no mapa, não perca mais tempo. Acesse

www.google.com/intl/pt-BR/business/ > e cadastre sua empresa gratuitamente.

<
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Existe ainda uma ferramenta do Google capaz de indicar quantas vezes uma palavra foi buscada
em um país, estado ou cidade e ainda indica a concorrência de anunciantes locais. O nome da
ferramenta é:

Planejador de Palavras-chave Google Adwords: < www.adwords.google.com/KeywordPlanner >

Exemplo: “Pet shop” é buscado 1.900 vezes ao mês em Fortaleza – CE e possui baixa concorrência.
Aqui já é possível dimensionar investimentos em publicidade para criar fluxo em site da empresa ou
implementar outra estratégia de promoção na internet como produção de conteúdo como blogs,
canal de vídeos, loja virtual ou sites.
Acesse ainda esse boletim < www.goo.gl/zZPfKa > e confira dicas para que sua empresa apareça
bem nos buscadores do Google.
Outro site que se pode analisar a concorrência é o:

Empresômetro < www.empresometro.cnc.org.br/Mapa >
No exemplo abaixo foi buscado “Cabelereiros e outras atividades de tratamento de beleza” em
Serra do Aimorés – MG.
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Outro site que indica o nível de concorrência por atividade econômica (CNAE) é a:

Central de Oportunidades do Sebrae: < www.oportunidades.sebrae.com.br/centraloportunidades/
IndiceConcorrencia.do >
Para a atividade “Comércio varejista de artigos de papelaria” consta que a concorrência é baixa
na cidade de Serra dos Aimorés - MG. A metodologia do site compara dados de densidade
empresarial (quantidade de empresas por habitantes) em comparação a cidades parecidas em
termos de população, demografia e economia.
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Outra ferramenta do Sebrae indica a quantidade de negócios existentes e a sua a evolução ao
passar do tempo. Basta acessar:

Data Sebrae < www.datasebrae.com.br >

Seus concorrentes mais espertos estão na internet também em sites, classificados ou market places.
Para descobrir a presença digital multicanal dos seus concorrentes, acesse < www.sebraemercados.

com.br/canaisdigitais > e conheça sites frequentemente utilizados por pequenos negócios.

Pacerias
e fornecedores
> Informações de fornecedores
> Feiras e eventos
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// Parcerias e fornecedores
A partir das informações já levantadas de negócios, clientes, localização e concorrência é possível
descobrir outros negócios que podem te ajudar a vender mais com recomendações recíprocas ou
encontrar fornecedores que potencialize sua comercialização.
Para isso, você precisa discriminar os seus insumos principais para o processo produtivo e as
possibilidades de parcerias em sua comercialização.

> Informações de fornecedores
Encontrar informações de fornecedores na internet é uma tarefa de monitoramento em diversos
sites. Alguns são temáticos e outros ainda representam pouca parcela do mercado. Mas o fato é
que eles estão na internet e agora é mais fácil encontrar fornecedores no Brasil e no mundo.
Confira abaixo alguns links com informações de fornecedores:

• Alibaba < www.portuguese.alibaba.com/ >
• Mercado Livre < www.mercadolivre.com.br >
• OLX < www.olx.com >
• Central de Oportunidades < www.oportunidades.sebrae.com.br >
• Quem fornece < www.quemfornece.com >
• Mercado PME < www.mercadopme.com.br >
• Ohub < www.ohub.com.br >
• Get Ninja < www.getninjas.com.br >

> Feiras e eventos
Feiras e eventos são oportunidades para conhecer tendências e fechar negócios. Monitorar e
planejar participações nesses eventos também requer uma pesquisa. Para isso acesse:

Expo feiras < www.expofeiras.gov.br/ >

Tendências
e oportunidades
> Inteligência competitiva setorial
> Monitore seu mercado
> Compradores internacionais
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// Tendências e oportunidades
> Inteligência competitiva setorial
Ferramentas do Sebrae disponibilizam milhares de análises para cada tipo de negócios.

Sebrae Mercados < www.sebraemercados.com.br/estudos >
A ferramenta disponibiliza alguns estudos completos sobre segmentos de negócios.

Se você selecionar “moda” no menu lateral direito é possível encontrar diversos estudos.
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No Sebrae Mercados ainda é possível acessar fatores-críticos de cada mercado. Essas informações
te auxiliarão a explorar temas importantes de seu negócios. Acesse:

< www.sebraemercados.com.

br/sucesso >
O Sebrae ainda tem outras iniciativas como essa acima. Confira os segmentos nos links abaixo:

• ALIMENTOS - < www.sebraeinteligenciasetorial.com.br/setores/alimentos >
• MODA - < www.sebraeinteligenciasetorial.com.br/setores/moda >
• PETRÓLEO E GÁS - < www.sebraeinteligenciasetorial.com.br/setores/petroleo-e-gas >
• APICULTURA – < www.sis.sebrae-sc.com.br/setores/apicultura >
• CALÇADOS FEMININOS - < www.sis.sebrae-sc.com.br/setores/calcados-femininos >
• LEITE – < www.sis.sebrae-sc.com.br/setores/leite >
• MADEIRA E MÓVEIS - < www.sis.sebrae-sc.com.br/setores/moveis-de-madeira >
• SUSTENTABILIDADE - < www.sis.sebrae-sc.com.br/setores/sustentabilidade >
• VESTUÁRIO – < www.sis.sebrae-sc.com.br/setores/vestuario >
• ENCADEAMENTO DE NEGÓCIOS (RJ) < www. riooportunidadesdenegocios.com.br/ >

> Monitore seu mercado
Além de assinar serviços de inteligência setorial como os oferecidos gratuitamente pelo Sebrae
você pode usar uma ferramenta para monitorar seu mercado com um escopo personalizado que
é o:

Google alertas < www.google.com/alerts >
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No Google Alerts você pode configurar quantos alertas você quer receber por semana e incluir
infinitas buscas. Abaixo segue uma sugestão de termos relacionados ao seu negócio você pode
cadastrar:
• Tendências + “nome ou  sinônimos de sua atividade”
• Modelo de negócios + “nome ou  sinônimos de sua atividade”
• Licitação + “nome ou  sinônimos de sua atividade”
• Fornecedores + “nome ou  sinônimos de sua atividade”
• Estudo + mercado + “nome ou  sinônimos de sua atividade”
• Consumidores + “nome ou  sinônimos de sua atividade”
• Legislação + “nome ou  sinônimos de sua atividade”
• Parceria + “nome ou  sinônimos de sua atividade”
• “sua cidade ou bairro” + “nome ou  sinônimos de sua atividade”
• Palavras-chave de seu negócio como produtos ou serviços
• Nome da sua empresa (conhecer o que falam de sua empresa)
• Nomes de seus concorrentes (conhecer o que falam dos concorrentes)
Vale ainda fazer uma pesquisa sobre esses conteúdos com um filtro no próprio buscador com
informações recentes como “1 ano” ou “1 mês”. Você já terá um levantamento para o seu mapeamento
de mercado. Vide exemplo abaixo.

Google < www.google.com/ >
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> Compras internacionais
Se o seu negócio pretende atingir mercados internacionais, acessar informações de demandas e
compradores internacionais é essencial:

Invest Export Brasil < www.investexportbrasil.gov.br/encontre-compradores >
Alibaba < www.portuguese.alibaba.com/ >
Conheça requisitos essenciais de atuação no mercado internacional acessando o diagnóstico de
internacionalização < www.internacionalizacao.sebrae.com.br/ >

Bases
de dados
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// Bases de dados
Existem diversas bases de dados, com informações disponíveis na internet, que podem ser utilizadas
em suas análises de mercado.

IBGE CIDADES < www.cidades.ibge.gov.br >
Nesta página sobre dados de cidades brasileiras podem ser feitas diversas análises a partir da
atividade econômica a se estudar.
Se alguém deseja empreender em loja de acessórios para motocicletas em Porto Seguro – BA pode
obter a quantidade de motocicletas e motonetas que a cidade possui:

Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/2925303

Outras informações como, nível de escolaridade, renda, gênero, idade, religião, economia, saúde,
estado civil, finanças públicas ou emprego podem ser explorados. Muitas outras pesquisas estão
disponíveis em < www.ibge.gov.br >

SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS < www.sbrt.ibict.br/busca-1 >
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Nesta página você pode cadastrar perguntas sobre alguma necessidade técnica ou acessar as
respostas já prontas do serviço. Na tela abaixo é possível visualizar setores atendidos e exemplos
de perguntas como “Gostaria de receber uma lista de fornecedores de roupas íntimas”

Clicando no documento, você tem acesso a um PDF com a resposta.
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Embrapa Perguntas e Respostas < www.mais500p500r.sct.embrapa.br/ >
O site disponibiliza uma coleção de 500 perguntas e 500 respostas para dezenas de atividades do
agronegócio. As publicações dessa coleção foram elaboradas a partir de perguntas formuladas por
produtores, associações de produtores, cooperativas, etc. e respondidas pela Embrapa.
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Publicações Embrapa < www.embrapa.br/publicacoes >
Esta página contém diversas publicações e estudos sobre produtos do agronegócio.

Biblioteca do Sebrae < www.bis.sebrae.com.br >
Neste banco há milhares de cartilhas, estudos e boletins sobre diversos temas de negócios e muitos
desses produtos podem representar soluções para os seus problemas no mercado.

Portal da Industria < www.portaldaindustria.com.br/publicacoes-e-estatisticas/ >
Estatísticas e pesquisas dos sistemas CNI, SESI, SENAI e IEL.

Apex Inteligência de Mercado < www.apexbrasil.com.br/inteligenciaMercado >
Estudos e pesquisas sobre oportunidades em negócios internacionais.

Central do Conhecimento do Comércio < www.cnc.org.br/central-do-conhecimento >
Estatísticas e pesquisas das entidades que compõem a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo.

Data Viva < www.dataviva.info/ >
O Data Viva contém informações de negócios, população, educação, emprego, exportações e
importações. Na ferramenta é possível se delimitar municípios e escolher análises a partir de um
tipo de negócio.
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Ainda pode-se fazer cruzamentos entre ocupações e massas salariais na aba “salário e empregos”.
Vide exemplo abaixo.

Google Acadêmico < www.scholar.google.com.br >
Nesse site é possível buscar estudos acadêmicos que podem apoiar em questões de mercado.
Esses resultados não aparecem com facilidade no buscador tradicional. Inserindo na busca o termo
“tudonotitulo:” antes das palavras-chave você encontrará documentos com mais objetividade.

Ações
estratégicas
> Métodos e Plano de ação
> Priorize as ações
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// Ações estratégicas
A internet permite acesso a muitas informações capazes de transformar os negócios quando os
empreendedores reagem a elas. Mas com tantas informações, precisamos de métodos capazes de
dar maior produtividade à essa ação de inteligência.
Inicialmente, siga essas dicas práticas e preparatórias:
1. Monte um roteiro com informações e fonte desejáveis. Crie um relatório em Word ou Excel com
os registros e análises obtidos e atualize, sempre que possível as informações.
2. Crie alertas no Google e se inscreva em serviços de inteligências disponíveis. Lembre-se que
mapear o mercado deve ser um ação permanente, pois os mercados são dinâmicos.
3. Lance mão sempre das pesquisas primárias para potencializar os dados secundários.
4. Solicite ajuda a pessoas mais experientes nas manipulações de informações nas quais você
ainda não tenha costume.
5. Faça os controles gerenciais em softwares de gestão que disponibilize informações agregadas
sobre o seu negócio. Muitas informações importantes para tomada de decisões estratégicas no
mercado estão na própria empresa.
6. Para cada análise de mercado importante sistematize um plano de ação.

> Métodos e plano de ação
No mapeamento do mercado você descobre fatores externos que influenciarão o seu negócio. São
as oportunidades e ameaças.
Se você já possui um negócio, um importante passo de inteligência para o seu negócio é conhecer
as suas forças e fraquezas. São fatores internos, relacionados à gestão de seu negócio. Para auxiliar
a descoberta desses fatores, o Sebrae disponibiliza uma ferramenta de autodiagnostico de gestão.
Como resultado do autodiagnóstico, você recebe uma pontuação para cada fator de gestão. As
boas notas indicarão suas forças e as notas que precisam de melhoria indicam suas fraquezas.
Acesse a ferramenta em < www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Cadastro >.
No esquema abaixo estão os fatores desse diagnóstico disponibilizado pelo Sebrae.
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Fatores da autoavaliação de sua gestão – SEBRAE

Com o conhecimento de suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, uma importante técnica
de análise para construir seu plano de atuação é a Matriz SWOT. Ela permite o confronto entre os
fatores internos e externos ao seu negócio.
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Confira no quadro acima uma sugestão para a construção do seu plano de ação. São ações para
aproveitamento de oportunidades, enfrentamento de ameaças, melhorias e mudanças.

> Priorize as ações
Com sua lista de ações e recomendações, vale ainda tentar a priorização das mesmas. Uma técnica
útil é a criticidade da ações. Para cada ação planejada é possível identificar um fator-crítico e avaliar
o seu desempenho cruzado entre performances dentro da empresa (gestão) e performances fora
da empresa (mercado).
Assim, dê preferência a executar ações que respondam a problemas percebidos simultaneamente
na atuação em gestão e em mercados. Esses são os pontos em que sua empresa possui uma
desvantagem grave.
A Matriz de Desempenhos abaixo sugere que a priorização se dê, primeiramente do vermelho
(desvantagens graves), em seguida o amarelo (desvantagens instáveis) e o azul claro (vantagens
instáveis). Por fim, atente-se às ações visualizadas para manutenção de suas vantagens estáveis.

Informações de Mercado ao Seu Alcance

38

Uma ferramenta do Sebrae constrói essa avaliação quanto aos principais fatores-críticos de sucesso
de alguns segmentos. Confira se o seu já está disponível em < www.sebraemercados.com.br/sucesso

>.
Se você planeja abrir um negócio ou reposicionar um produto ou serviço, o seu mapeamento de
mercado deve compor o seu plano de negócio. Saiba como elaborar um plano de negócios no link

< www.goo.gl/CJl19p > .
Uma ferramenta visual que pode te ajudar no seu planejamento é o Canvas. Ela estrutura uma
forma de atuação ideal no mercado considerando os objetivos, estratégias e recursos.

Neste link < www.sebraecanvas.com > você tem acesso a uma ferramenta na web ou como aplicativo
móvel para construir e acompanhar o seu Canvas.
Nesse link < www.goo.gl/darR8M > você tem acesso a um manual que detalha o “como usar” a
ferramenta visual.
Conte com o Sebrae no apoio da sua atuação no mercado. Fale com um especialista online em

< www.sebrae.com.br/contato >

