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O que é um
benchmarking?
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É um processo de comparação de produtos, serviços e
práticas empresariais 



O que precisamos
para realizar um

bom bench?
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Problema bem definido
Área de atuação bem definida

 



COMO
REALIZAR A
PESQUISA?
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COMBINAR ESQUEMAS DE PALAVRAS
COM STARTUP.

UTILIZAR O LINKEDIN COMO
FERRAMENTA DE CONEXÃO COM
PLAYERS DO MERCADO.

DO GLOBAL PARA O LOCAL, LEVANTAR
DADOS DE MERCADO DO AREA DE
ATUAÇÃO A NIVEL NACIONAL, DEPOIS
UTILIZAR ESSES DADOS PARA
COMPARAÇÃO LOCAL.



AGORA É PRECISO ANALISAR



COMO FAZER UMA BOA
ANÁLISE

Fazer um calculo com os
dados encontrados na
internet a nível global e
local a fim de realizar
uma estimativa de
público potencial local.
Identificar principais
dados de tendência de
mercado que
corroborem com sua
ideia de negócio. 
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Classificar os resultados
das pesquisas de
concorrentes por área
de atuação, público-alvo
e tipos de serviços
prestados, tipo de
instituição.

Identificar cada
característica da
empresa, o que fazem?

Como vendem, pra
quem vendem, como
obtém recursos? Quais
funcionalidades? como
se posicionam? como
surgiu? quanto tempo
de mercado? 



EXEMPLO, STARTUP DE
COLETA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

Área de atuação: Coleta
de resíduos sólidos
Problema: A coleta de
resíduos sólidos não é
efetiva. 
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Pesquisa:

Startup - gestão de
resíduos
Startup - logística de
resíduos
Startup - Coleta de
resíduos
Startup - Reciclagem
Startup -  logística
reversa

Dados mostram uma
tendência tanto de
mercado quanto de
pensamento sobre a
intenção de reciclar
cada vez mais. A média
de resíduos sólidos por
pessoal/dia é de 1.2kg
no Brasil. No Brasil
atualmente são
desperdiçados xx
toneladas de resíduos
por ano. Em Lages
estimasse que tenhamos
xx mil toneladas ano de
resíduos potenciais.



EXEMPLO - CONCORRENTES 08

Os aplicativos atualmente são tocados por startups ou ongs,
em cidades de grande movimento, fazem parcerias com
cooperativas de reciclagem para coleta, mostram os pontos
de coleta para deposito dos resíduos, mostram a rota do
caminhão, e tem xxxxxxxx funcionalidades. E ganham
dinheiro com patrocínios e participação nos lucros.

Boa parte dos aplicativos de gestão de resíduos são voltados
para empresas de coletas e industrias, são gerenciados por
grandes empresas de consultorias que entendem bem da dor
das empresas e sobre a legislação. E conversas com players
do mercado relataram ter problemas de engajamento.



RESULTADO
O mercado e o desejo da população mostram uma tendência
para que nos próximos anos aconteça um grande
crescimento no setor. Ou o mercado não mostra muita
tendência para essa área, mas é uma dor existente para
grande parte dos consumidores.

Os concorrentes estão focando em xxx serviços, mas ainda
há um espaço onde suponho que ainda precisa ser
explorado. Ou o mercado já esta saturado de empresas no
mercado, porém acredito que o setor pode ser explorado de
forma diferente.

O Mercado em Lages é de xxx toneladas, atuando apenas na
Serra Catarinense já consigo ter um retorno financeiro. Ou o
mercado tem potencial, mas preciso atuar de forma
nacional. 



BORA STALKEAR!

Quanto mais você se esforçar nesta fase, melhor será seu
desempenho nos próximos passos.


