
  

ANÁLISE DE CONCORRENTE INTEGRAÇÃO 

 COM MERCADO LIVRE 

 
1) ACESSANDO 

 

Acessando a interface de painel de controle em “Integrações/Mercado Livre/Análise de 
Concorrência”. 

 

Nessa Tela nós vamos conhecer a “Ferramenta de Análise de Concorrente da Integração 
com o Mercado Livre”. 

Inicialmente a primeira função que nós temos é a de “Adicionar Concorrente”, aqui você vai 
inserir o nome ou apelido do concorrente que deseja analisar e clicar em “Adicionar”. 

Mais abaixo nós temos essa conta teste que inserimos como exemplo. Como pode ver, ela já 
está nos mostrando várias informações como “Pontos, Localização Vendas Concluídas, 
Vendas Canceladas, Positivas, Neutras, Negativas, Anúncios e a opção de Excluir”. 

Lembrando que a quantidade de concorrentes a serem acompanhados varia de acordo com seu 
plano. 

Agora vamos clicar nesse concorrente teste que criamos para avaliarmos as possibilidades 
dessa ferramenta de acompanhamento de concorrentes. 

 

 

 

 

Com acesso a tela na primeira aba “Comparativo de lojas”, nós temos um resumo comparativo 
do concorrente que está destacado em amarelo, em relação as nossas contas no Mercado Livre. 

Essas 3 contas que aparecem são contas de teste que cadastramos nessa loja. 

Como pode ver, o sistema vai comparar todas as informações entre as contas como mostra a 
imagem. 



Então o sistema faz um comparativo avaliando parâmetros com totalizadores. 

 

 

 

 

A segunda aba “Anúncios de Conta Teste”, nós identificamos os filtros onde você pode buscar 
o nome ou o código do anúncio, o tipo de anúncio onde você pode escolher entre “Clássico, 
Grátis ou Premium”, as faixas de valor e ordenação, lembrando que esses são obrigatórios o 
preenchimento, depois basta clicar em “Localizar” para executar a ação. 

 

 

 

 

Mais abaixo ele vai retornar os anúncios desse concorrente com os quadros diários com valor do 
anúncio, quantidade de visitas, vendas e o estoque do seu concorrente em relação a esse 
anúncio, vai trazer o também o tipo de anúncio, o status, se ele está dando frete grátis ou não e 
avaliação. 

Reparem lá no “Quadrado Amarelo” pois é importante ressaltar, que o Mercado Livre 
infelizmente na integração via API, não está retornando a quantidade exata de vendas, eles 
estão trabalhando com escalas, Ex: Aproximadamente 5 vendas, aproximadamente 20 
vendas; Então para complementar as análises, nós incluímos também as visitas, que é um 



parâmetro que está ligado diretamente relacionado as vendas, assim você tem como 
acompanhar. 
Agora vamos ver algumas ferramentas que nós criamos para você trabalhar com esses 2 
parâmetros. 

Primeiramente Clique em Gráficos. 

 

 

 

 

 

Com acesso a tela do gráfico, nós conseguimos acompanhar o cruzamento de dados entre o 
valor do produto anunciado e o número de visitas, onde nós percebemos o seguinte: o preço é 
representado pela linha vermelha e as visitas pelas linha verde, sendo assim a partir que nós 
abaixamos o preço o número de visitas aumentará, e consequentemente como ela está 
diretamente  relacionada as “vendas”, as vendas também aumentaram. 

 

 

 

 

 

 

E a partir do momento que subimos o preço as vendas voltaram a cair. 

Então esse é um gráfico que nós conseguimos avaliar essas informações e ter dados concisos e 
importantes para sua análise no dia a dia em cima das vendas do Mercado Livre e seus 
concorrentes. 

 



 

 

 

Voltando para a tela de “Acompanhamento de Concorrentes”, a outra opção que temos que é 
muito importante é a opção “Editar”, clique e vamos para essa tela abaixo. 

Nessa tela nós vamos ter essas 2 opções para habilitar. 

A primeira opção, se for habilitada, toda vez que seu concorrente alterar o preço desse anúncio, 
você irá receber um e-mail a cerca dessa alteração. 

A outra opção, que é espetacular, você consegue habilitar a alteração de preço automático do 
seu anúncio em relação ao preço do concorrente. 

Aqui você pode diminuir o preço do seu anúncio, é só buscar o seu produto em questão como no 
exemplo. 

Então você vai diminuir o preço em R$ 1,00 em relação ao preço do anúncio do concorrente, até 
chegar no limite de preço que desejar, no caso colocamos um limite de R$ 10,00. 

Toda vez que seu concorrente baixar o preço a plataforma vai atualizar essa informação e vai 
baixar o preço em R$ 1,00 para manter sempre seu anúncio com o preço abaixo do seu 
concorrente. 

Depois de configurado clique em “Salvar Acompanhamentos”. 

 

 

Voltando para a tela de “Acompanhamento de Concorrentes”, temos a última aba, que é 
“Anúncios com Acompanhamentos”. 

Essa tela nos mostra o acompanhamento dos anúncios que nós definimos para serem 
acompanhados na tela anterior como mostra a imagem.   

 



 

 

 


