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Tem uma coisa que aprendi várias vezes: toda ideia pode ser
melhorada a partir de outras ideias.
Escutei isso em meu curso de administração, no MBA que fiz, no
SEBRAE durante os 2 anos que trabalhei como agente de inovação lá,
em minhas formações de coaching e aplico isso o tempo todo em
minha vida e em meu negócio. A verdade é que tudo evolui a partir
de algo.
Neste e-book eu vou explicar para você como extrair insights a partir
dos seus concorrentes utilizando o Benchmark Canvas
desenvolvido por nós do #eusaltoalto e, a partir dele, gerar
diferenciais que tragam lucro para o seu negócio.
Caso não me conheça, eu sou a Alexandra, fundadora do #eusaltoalto
que tem como missão ajudar Mulheres Empreendedoras a
prosperarem por meio de seus negócios. Seja bem vinda!

www.eusaltoalto.com.br

Feito com

para você!

Alexandra Zainun
Fundadora do #eusaltoalto

"Procure fazer como o
melhor, se possível, melhor
que o melhor."
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O QUE É O BENCHMARK CANVAS?
O Benchmark Canvas é a
ferramenta ideal, desenvolvida por
nós, para que você consiga extrair a
essência que faz da empresa líder
de mercado em seu segmento,
simplesmente líder.
O objetivo do Benchmark Canvas
não é o de você identificar e copiar a
empresa que irá avaliar, e também
não é o de você criar um plano para
superá-la (exceto queira).
O objetivo é que você aprenda com
aquilo que ela está fazendo bem e
também com aquilo que ela não está
fazendo bem e assim, possa ter
idéias aprimoradas para o seu
negócio.
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BENCHMARK CANVAS - ENTENDA SEUS CONCORRENTES

Empresa Líder no
segmento

Coloque o nome da empresa
e
Porque você a escolheu, o que a faz líder ou porque
você a admira

Para descobrir, pergunte-se….

O que esta
empresa não faz
ou não faz bem

O que esta empresa poderia fazer para ser ainda
melhor e não faz?
O que ela não está fazendo tão bem e poderia
melhorar?

Para descobrir, pergunte-se….

Proposta de
valor

O que faz esta empresa única?
Qual a “promessa" que ela faz para seus clientes?
O que diz o slogan dela?

Para descobrir, pergunte-se….

Relacionamento
com clientes

Registre aqui Insights que tem sobre esta empresa,
como…

Insights

Que abordagem de “conexão" ela busca com seus
clientes?
Como os clientes dela a percebem?
Que tipo de comunicação ela adota com seus
clientes?

… coisas que gosta nela
… coisas que não gosta nela
… o que você pensa dela
… ideias que acabou de ter

O que pode aprimorar já (a curto prazo) no seu
negócio?
O que pode aprimorar em breve (a médio prazo) no
seu negócio?

Para descobrir, pergunte-se….

Estratégia para
vender sempre

Feito com

Qual a estratégia comercial usada para vender
sempre?
Procure observar a "intenção" por traz da ação.

para você!

O que posso
aprimorar no meu
negócio

Após concluir, faça seu plano de ação.

Não se preocupe em ser "maior" ou
“menor" que seu concorrente, se
preocupe em ser única.
Crie seu próprio mercado.
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COMO PREENCHER O BENCHMARK CANVAS
use post it
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Empresa Líder no
segmento

Coloque o nome da empresa
e
Porque você a escolheu, o que a faz líder ou porque
você a admira

Para descobrir, pergunte-se….

O que esta
empresa não faz
ou não faz bem

2º

O que esta empresa poderia fazer para ser ainda
melhor e não faz?
O que ela não está fazendo tão bem e poderia
melhorar?

5º

Para descobrir, pergunte-se….

Proposta de
valor

O que faz esta empresa única?
Qual a “promessa" que ela faz para seus clientes?
O que diz o slogan dela?

Para descobrir, pergunte-se….

3º

use
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Relacionamento
com clientes

Registre aqui Insights que tem sobre esta empresa,
como…

Insights

Que abordagem de “conexão" ela busca com seus
clientes?
Como os clientes dela a percebem?
Que tipo de comunicação ela adota com seus
clientes?

… coisas que gosta nela
… coisas que não gosta nela
… o que você pensa dela
… ideias que acabou de ter

O que pode aprimorar já (a curto prazo) no seu
negócio?

4º

O que pode aprimorar em breve (a médio prazo) no
seu negócio?

Para descobrir, pergunte-se….

Estratégia para
vender sempre
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Qual a estratégia comercial usada para vender
sempre?
Procure observar a "intenção" por traz da ação.
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O que posso
aprimorar no meu
negócio
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Após concluir, faça seu plano de ação.

6º

7º

!

Convide outras
pessoas para
ajudá-la.

Não há resposta certa ou errada,
cada um realizará a análise
conforme sua própria perspectiva.
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Chille Beans

Empresa Líder no
segmento

Proposta de
valor

ofertar óculos
como um
acessório de
moda

maior empresa
de óculos da
América Latina

M
E
EX

Não atendem
todas as idades.

O
L
P

Busca
identiﬁcar-se
com seu público

Suas Lojas são
muito
barulhentas

O que esta
empresa não faz
ou não faz bem

Insights
Estilo de
comunicação
jovem

Não fazem venda
porta a porta

Educam o cliente
sobre a sua
proposta de
valor.

Em lugares mais
elitizados, poderiam
ter uma loja
Premium para o
publico mais maduro

Usar estratégia
de MMN para
venda porta a
porta

Poderiam ter
peças para um
público mais
velho.

Relacionamento
com clientes

Educar o cliente
para a minha
proposta de

Estratégia para
vender sempre

Possuem peças
estilosas para
várias ocasiões
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Tratam os óculos
como peça de
acessório e não como
um bem para os olhos.

Vendem “moda" e
não um óculos
funcional.

Feito com

valor.

O que posso
aprimorar no meu
negócio

para você!
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Agora é
com
você…
Dica: Im
próxim prima a
a págin
a
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Qual a estratégia comercial usada para vender
sempre?
Procure observar a "intenção" por traz da ação.
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O que posso
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Após concluir, faça seu plano de ação.

Querestasdesenvolver
e
outras
competências?
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Todo mês

Exclusivo para Mulheres
Empreendedoras

Coaching
Palestras

www.eusaltoalto.com.br
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Estratégias
Rodadas de
Negócio
Café com
Network

Participe de Uma
Imersão com duração de
90 dias feita para que
Empreendedoras
Veteranas ou Iniciantes
criem e executem um
plano e uma estratégia
pessoal e empresarial
para crescer e
prosperar em seus
negócios, independente
de que negócio tenha,
que mercado atue ou em
qual fase esteja.
www.mulheresdenegocio.com.br/intensivomnbrasil
www.eusaltoalto.com.br
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Minha missão é ajudar as
Mulheres a Prosperarem
através de Seus
Negócios.

OBRIGADA!
www.eusaltoalto.com.br

Comentários, Sugestões,
Críticas e Perguntas:
alexandra@eusaltoalto.com.br
http://www.fb.com/eusaltoalto
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Este e-book, assim como o Benchmark Canvas é uma
criação do #eusaltoalto, marca pertencente a I9
Universo Humano, seu uso é livre e sua reprodução é
permitida desde que seja mantida as referências de
autoria.
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