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__________________________________ 
Introdução  
O benchmarking é conhecido como uma das 
ferramentas mais importantes para a criação de 
sistemas empresariais eficientes e 
fundamentais para aumentar a competitividade 
das empresas. 
Concorrente Direto: É aquele que vende a 
mesma linha de produtos para um mesmo 
público alvo, com uma mesma faixa de preço 
em um mesmo ponto de venda ou em ponto de 
venda diferentes, como os magazines, por 
exemplo. 
Concorrente Indireto: é aquele que não vende a 
mesma linha de produtos, mas que atinge seu 
público alvo com uma estratégia clara de 
substituição de produto. 
  
____________________________ 
Desenvolvimento  
 
Conforme (LIN. – 1999): 
 
“o benchmarking é reconhecido como uma das 
ferramentas de management mais importantes 
para a criação de sistemas empresariais mais 
efetivos e eficientes, fundamentais para 
aumentar a competitividade das empresas.” 
 
O conhecimento dos pontos fortes e fracos dos 
concorrentes, e de suas ações mais prováveis, 
é indispensável ao se estabelecer o 
componente central para a formulação 
estratégica: descobrir o nicho de clientes para 
os quais há uma vantagem competitiva em 
relação à concorrência. Como a vantagem 
competitiva é um conceito relativo e 
contingencial, a organização que tiver um 
conhecimento e informações precárias de seus 

concorrentes não terá nenhum 
conhecimento de si própria. O que 
caracteriza a dinâmica competitiva é 
que as organizações são mutuamente 
dependentes: elas são impactadas 
pelos movimentos umas das outras, e 
devem reagir em função desta nova 
situação proposta. 
.____________________________ 
Considerações Finais 
 
As empresas se comparam entre si 
para determinar padrões de trabalho. 
Existe o interesse em identificar as 
boas práticas e as forças dos seus 
concorrentes com objetivo de aumentar 
a competitividade e ser mais 
participativo no mercado em que atuam. 
 
______________________________ 
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