
META: 
A concorrência é algo que deixa os empreendedores de cabelo em pé. Afinal, superar a 

concorrência pode não ser algo simples, certo? Confira neste conteúdo 5 dicas para superar, 

de uma vez por todas, a concorrência! 

 

5 dicas para superar a concorrência 

 

O mundo globalizado é muito mais concorrido que o mundo do século passado e todos 

nós sabemos desse fato. Se tornou cada vez mais difícil superar essa concorrência 

independente do negócio. 

 



Por outro lado, as oportunidades ampliaram, por esse motivo existem muitos caminhos 

que servem justamente para combater a concorrência e se destacar no próprio nicho 

de mercado, seja lá qual for o seu. 

 

É por isso que estamos aqui hoje, para salvar a sua vida! Te apresentaremos as 5 

melhores dicas para superar a concorrência e alavancar sua carreira de um jeito que 

você nunca viu antes. 

 

É bom você estar preparado para ter um destaque imenso na sua área e conquistar 

mais clientes que qualquer outra pessoa, confira: 

 

5 dicas para você ter destaque e superar sua concorrência! 

1. Analise a concorrência 

 

O primeiro passo para vencer a concorrência independente de qual seja sua área é 

sempre a mesma, estudando. 

 

Saiba o que seus concorrentes têm feito de bom e de ruim, quais medidas tem tomado, 

etc.. 

 

Veja o que você pode pegar de bom e evitar de acordo com as experiências que seus 

concorrentes já tentaram, é uma excelente forma de aplicar novos métodos sem 

precisar testá-los de maneira arriscada. 

 

Não estou dizendo que você deve copiar tudo que seu concorrente faz, esse 

definitivamente não é o caminho, mas sim para ver o que dá certo e o que dá errado. 

Lembre-se, nunca deixe de ser original! 



 

Existem algumas boas formas de conseguir uma boa análise da concorrência. Você 

pode ver que tipo de conteúdo eles postam nas redes sociais, o tipo de preço e 

promoção que costumam fazer, como é o atendimento e como tratam o cliente de 

maneira geral, enfim, opções não faltam. 

2. Evite guerra de preços 

 

Guerra de preços é quando duas empresas que são concorrentes e vendem o mesmo 

tipo de produto fazem uma guerra de promoção abaixando exageradamente os preços. 

 

É claro que você deve fazer promoções e abaixar preços uma vez ou outra para 

conquistar a confiança do cliente, mas isso deve ser feito de maneira controlada, não 

exagerada e desproporcional. 

 

Fazer guerra de preços significa desvalorizar muito o seu produto e ter um prejuízo que 

pode doer no seu bolso, evite cair nessa armadilha. 

 

Faça promoções, mas visando atrair clientes sem necessariamente perder com isso. 

Ficar disputando quem tem o menor preço atrai clientes, mas deixa prejuízo e não gera 

a credibilidade ideal em cima de seu produto, que passa a ser desvalorizado. 

3. Tenha uma estratégia bem definida 

 

Para superar a concorrência dentro do seu negócio é preciso que você tenha uma 

estratégia bem definida dentro do seu ramo. 

 

Sua empresa precisa estar bem planejada para o futuro, ou seja, você precisa saber 

aonde quer chegar para não tropeçar nos próprios caminhos. 



 

Uma boa estratégia exige muita paciência e conhecimento, para isso é importante que 

você tenha o máximo de cuidado e estude bastante! Estar bem planejado é uma 

excelente forma de vencer toda concorrência, pois são poucos empreendedores que 

realmente se preocupam com metas e planejamentos. 

 

Pense e anote as seguintes informações: onde você pretende estar com sua empresa 

daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos e 10 anos? E como pretende fazer isso? 

 

Garanto que dessa forma ficará mais fácil montar uma boa estratégia em volta do seu 

negócio. 

4. Ofereça soluções 

 

Você concorda que a melhor forma de vencer a concorrência é conseguindo mais 

clientes dentro do seu nicho de mercado? Então para isso é óbvio que precisa vender 

mais. 

 

Um pensamento importante que você precisa ter em mente para conseguir vender 

muito mais é sempre pensar que você está vendendo uma solução para seu cliente, 

não um produto que você simplesmente empurra na mão do primeiro que passar pela 

frente e vende por vender. 

 

Demonstre que você tem em mãos não um produto qualquer, mas a solução perfeita 

para o maior problema daquele cliente que aparecer na sua loja.  

 

Dessa forma suas vendas aumentarão muito e seu público passará a confiar mais em 

você e no seu serviço. 



5. Estabeleça confiança 

 

Imagine a seguinte situação: O cliente quer comprar um produto que você e seu 

concorrente vende esse produto, porém ambos estão no mesmo preço e nas mesmas 

condições, qual você acha que ele vai levar para casa? 

 

A resposta certa é simples, ele vai levar o produto da loja que ele mais confia! 

 

O exemplo pode ir além, dependendo do caso, você pode estar vendendo seu produto 

até mais caro que o concorrente, mas pode conseguir a venda sem muitas dificuldades 

se o cliente confiar mais em você.  

 



É sempre bom lembrar que preço não é tudo no mercado, existem diversos outros 

fatores que influenciam na hora da decisão final de uma compra, o processo é maior do 

que imagina. 

 

Curtiu nossas dicas? Comente abaixo sua opinião. O que mais você faz para combater 

a concorrência? 


