
Concorrentes diretos e indiretos: como defini-los?
Analisar os concorrentes diretos e indiretos é um ponto importante para definir as estratégias do negócio. Com essa 

avaliação, os gestores conseguem entender a fundo seus produtos, como conduzir processos internos, precificar, etc. São 

ações determinantes para o posicionamento no mercado e a conquista da parcela desejada dele. 

A análise não quer dizer que você vai copiar, mas sim aperfeiçoar o que há de melhor e evitar o que não é vantajoso 

para o empreendimento. Nesse sentido, o passo inicial é fazer a distinção do que é concorrente direto e o que é 

concorrente indireto, uma vez que cada grupo vai exigir estratégias diferentes, sobretudo para atrair o consumidor que 

está direcionado a uma das categorias. 

Continue lendo o post e entenda mais sobre o tema. 

Qual a importância da análise dos concorrentes diretos e indiretos? 

Analisar sua concorrência no ambiente digital permite ter uma visão ampla do mercado, o que é tendência, o que não é 

visto como boas práticas, quais preços praticados, quem são os líderes de mercado e principalmente quais pontos o 

negócio pode focar para criar sua identidade e se posicionar. 

O seu negócio tem a possibilidade de, por exemplo, identificar as oportunidades que os concorrentes ainda não 

observaram ou mesmo aproveitar uma falha deles para conquistar uma fatia de mercado maior. Lembre-se de que eles 

não descansam e você também não pode descansar. 

Qual a diferença entre concorrentes diretos e indiretos? 

Toda empresa tem dois concorrentes, os diretos e os indiretos. Acompanhe as diferenças: 

Concorrente direto 

Refere-se à empresa, entidade ou empreendedor que oferece os mesmos produtos e serviços primários para a mesma 

base de clientes. 

Por exemplo, seu ecommerce vende roupas para gestantes. Outras lojas virtuais que atendem seu mesmo nicho são seus 

concorrentes diretos. 

Concorrente indireto 

Refere-se à empresa, entidade ou empreendedor que oferece produtos ou serviços similares de forma mais ampla ou que 

pode servir como um substituto para sua oferta. 

Levando em consideração o exemplo anterior, são seus concorrentes indiretos as lojas físicas para gestantes. Também 

podem ser considerados concorrentes indiretos as magazines que têm como foco as roupas para bebê, mas também 

ofertam roupas para gestantes. 

Uma das principais diferenças é o tipo de negócio. Para ser considerado um concorrente direto, a empresa concorrente 

deve estar no mesmo setor específico. Nota-se que no primeiro exemplo, a base de clientes é a mesma, contudo, no 

segundo, a base de clientes é diferente, uma vez que as roupas de gestantes estão em segundo plano. 

A diferença nem sempre é tão clara, por exemplo, um restaurante de comida mexicana concorre diretamente com outros 
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restaurantes de comida mexicana e indiretamente com restaurantes de comida japonesa, lanchonetes e outros 

estabelecimentos que servem refeições. 

Como começar a análise? 

Agora que foi esclarecida a diferença, o passo seguinte é a identificação e análise, que começa da seguinte forma: 

Analise os PDVs 

No caso, observe os sites que utilizam palavras-chave parecidas com as que você emprega. Você pode usar os 

buscadores para isso e identificar se as lojas virtuais que aparecem nos resultados se enquadram na mesma categoria 

que a sua, se oferecem os mesmos produtos ou serviços e se podem, em algum momento, disputar o mercado com a sua 

loja virtual. 

Identifique pontos fortes e de melhoria 

Avalie quais pontos seus concorrentes diretos e indiretos estão acertando e errando. Isso servirá para uma auto-análise, o 

que permitirá estreitar processos, melhorar o atendimento e gerar mais conversões.   

Busque se posicionar 

A análise vai ajudá-lo a se posicionar no mercado em que atua. Você vai conseguir passar mais credibilidade aos seus 

clientes, precificar de acordo com seu nicho e, acima de tudo, atender as expectativas do seu público. 

Em um mercado que muda constantemente como o digital, a análise dos concorrentes diretos e indiretos é 

uma ferramenta que proporciona um diferencial competitivo ao negócio. É possível desenvolver estratégias mais 

consistentes, além de explorar campos ainda não explorados, o que trará mais autoridade à marca.  

Gostou deste conteúdo? Aproveite e comente o que achou, assim podemos esclarecer possíveis dúvidas e trazer mais 

informações relevantes para sua estratégia.
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