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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é apresentar uma alternativa interessante para utilização dos 
administradores. Reafirmar a importância da inovação e do uso de ferramentas práticas para 
alcançar os objetivos organizacionais; neste trabalho é apresentado um desses instrumentos: o 
benchmarking. O benchmarking surge como uma opção revolucionária, pois quebra o paradigma do 
mundo individualista e promove a integração de organizações com o intuito de melhorar suas 
práticas, procedimentos e técnicas. Apesar da concorrência feroz, é importante que haja uma 
convivência mais harmônica e participativa entre as organizações. Dessa forma, o mercado tende a 
permanecer estável e a favorecer o desenvolvimento macro-econômico. 
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ABSTRACT 

 
The objective this article is to present an interesting alternative for use of administrators, reaffirm 

the importance of innovation and use of practical tools to achieve organizational objectives, this 

work is presented one of these instruments: the benchmarking. The benchmarking emerges as a 

revolutionary option, since break the paradigm of individualistic world and promotes the 

integration of organizations in order to improve its practices, procedures, techniques. Despite the 

fierce competition, it is important that there be a more harmonious coexistence between 

organizations and participatory in this way, the market tends to remain stable and promote the 

macro-economic development. 
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INTRODUÇÃO 
 

Vive-se uma época na qual a dinâmica das relações empresariais, os processos de 

produção e os fluxos de trabalho se modificam continuamente e em alta velocidade. Hoje 

para se manter firme no mercado é preciso estar atento a todas essas nuances e é 

indispensável conhecer e saber empregar as ferramentas à disposição do administrador. 

Para se posicionar bem no mercado é necessário ter força para combater a 

concorrência e, acima de tudo, satisfazer o cliente. O tema benchmarking é tão importante 

no mundo dos negócios que em 1991 foi criada por 39 organizações privadas e públicas a 

Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Esta entidade sem fins lucrativos administra o 

Prêmio Nacional de Qualidade. Entre todas as prerrogativas e incentivos desse prêmio, está 

a divulgação das práticas de gestão bem sucedidas, com vista ao benchmarking 

(CHIAVENATO, 2006). 

O benchmarking é uma ferramenta à disposição das organizações, utilizada com o 

intuito de aprimoramento das práticas e técnicas no âmbito empresarial. É uma tecnologia 

que necessita da contribuição de colaboradores internos e, em muitos casos, da parceria 

com outras organizações. Até concorrentes podem se unir com o propósito de melhorar 

seus processos e obter alternativas para crescerem juntos no mercado.  

Portanto, fica claro que a parceria entre organizações é possível e pode fazer a 

diferença. O intercâmbio de informações, ao contrário do que muitos pensam, não é um 

evento essencialmente dispendioso; em muitos casos, pode até mesmo diminuir a 

necessidade de intervenção de consultorias e isso significa redução de gastos. 

 
A velocidade da mudança e os desafios do mundo globalizado estão 
conduzindo a um sentido de emergência quanto à adaptabilidade das 
organizações como condição para que sobrevivam no novo ambiente de 
negócios. Desde que o enfoque sistêmico substituiu os princípios 
universais clássicos e cartesianos em que se basearam as anteriores teorias 
administrativas, está havendo uma nova abordagem e uma nova visão do 
futuro das organizações (CHIAVENATO, 2006, p. 343). 

 
 

Normalmente, as empresas vencedoras possuem um perfil moderno e estão sempre 

dispostas a agir oportunamente enfrentando as mudanças do mercado. Mas para isso é 

necessário possuir instrumentos que favoreçam e potencializam essas mudanças, assim 

como o benchmarking. 
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Origem, definição e finalidades do benchmarking 
 

Segundo Araújo (2007), a utilização do benchmarking como ferramenta 

organizacional se popularizou nos anos 80, graças a Xerox Corporation, que cunhou o 

termo e criou algumas idéias e objetivos, com os quais conseguiu superar suas progressivas 

perdas de mercado. O autor afirma que benchmarking já existe desde a época de Frederik 

Taylor e que seu emprego teve grande importância para a recuperação da economia do 

Japão após a Segunda Guerra.  

À medida que os japoneses começaram analisar e reproduzir os padrões norte-

americanos, eles conseguiram em pouco tempo colocar no mercado produtos similares ou 

de qualidade superior aos que lhe serviram de base. Este fato histórico é confirmado por 

Wornack (1992), quando ele relata que Enji Toyoda estudou cuidadosamente o complexo 

industrial da Ford e a partir das informações obtidas fez as adaptações necessárias à 

realidade da Toyota Motor Company.  Este episódio evidencia o poder que está relacionado 

ao benchmarking, pois em poucas décadas uma economia gravemente afetada pela Grande 

Guerra passou a ter organizações que foram tomadas como referência por empresas de 

outros países. 

Na década de 70, empresas americanas perceberam a necessidade de investigar as 

práticas de seus concorrentes, já que estavam tendo dificuldades em colocar seus produtos 

no mercado, devido ao fato dos concorrentes oferecerem produtos com custo de produção 

mais baixo. Dentre estas empresas, a que mais se destacou foi a Xerox Corporation, que 

segundo Camp (1998, p..4), “teve a sorte de descobrir e aplicar o benchmarking no início 

do seu esforço para combater  a concorrência”. Com os bons resultados obtidos pela Xerox 

e outras grandes organizações americanas, o benchmarking foi difundido ao redor do 

mundo. 

Originalmente, o termo bechmarking vem da agrimensura, já que esta utiliza marcos 

no terreno como ponto de referência para fazer medições como distância, ângulos, direção. 

Sua aplicação no mundo empresarial teve início na indústria de computadores, quando 

algumas organizações começaram a investigar os métodos de seus concorrentes. Porém, 

para entender bem esta ferramenta, é necessário analisar suas origens teóricas.  
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Camp (1998, p.1), relata que duas antigas verdades afirmam a importância da 

utilização do benchmarking. Uma dessas verdades refere-se ao seguinte ditado atribuído a 

um general chinês: “Se você conhecer seu inimigo e a si mesmo, não precisará temer o 

resultado de cem batalhas”.  A outra verdade que o autor se refere é a expressão japonesa 

dantotsu, que significa lutar para ser o “melhor dos melhores”.  

Camp (apud ARAÚJO, 2006), acredita na veracidade do ditado de que o 

conhecimento sobre si mesmo e sobre o inimigo é capaz de garantir a vitória em qualquer 

batalha e destaca a aplicabilidade desta estratégia de guerra ao mundo dos negócios. A 

partir de tais conceitos filosóficos, torna-se mais fácil compreender qual a finalidade dessa 

ferramenta. 

 Benchmarking pode ser definido como um processo de medição e comparação, 

tomando como referência os métodos e as melhores práticas de negócios realizadas pelas 

organizações que são reconhecidas como líderes em determinado setor.  

 
É uma abordagem de gestão organizacional que conduz a tão desejada 
excelência, utilizando-se de procedimentos de investigação que 
pretendem reunir e adaptar as respostas encontradas por outras 
organizações. Longe de se igualar à mera cópia, revela alternativas 
valiosas de incrementos dos níveis de eficácia e eficiência (ARAÚJO, 
2006, p.235) 
 

Além das definições feitas, Camp (1998) também faz questão de informar o que não 

é benchmarking, quando diz que esta ferramenta não é um livro de receitas com respostas 

prontas ou um modismo e conclui que benchmarking para ser eficaz deve ser um processo 

gerencial contínuo.  

Para Lacombe e Heinborn (2003), o objetivo do benchmarking é atender às 

exigências dos clientes, aumentar a produtividade e a competitividade. 

O mundo globalizado respira o capitalismo, as pessoas possuem um desejo 

consumista quase incontrolável, fato que força uma superprodução. Os clientes 

normalmente só se contentam com o melhor, exigem qualidade. Portanto, as empresas 

precisam estar preparadas para atender as expectativas dos consumidores, atuando de 

acordo com a disponibilidade de recursos, ferramentas e parcerias. 
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Processo de aplicação do benchmarking 

Como todo processo, é imprescindível seguir etapas previamente definidas; no caso 

do benchmarking existem cinco fases genéricas: planejamento, análise, integração, ação e 

maturidade. Camp (1998) chama a atenção para que tais etapas sejam bem compreendidas e 

que dessa forma a investigação chegue a sua conclusão com sucesso, e comenta sobre cada 

uma delas.  

 No planejamento, o autor orienta encontrar respostas para as seguintes perguntas: O 

quê deve ser usado como referência? Quem ou o que iremos comparar? Como serão 

coletados dos dados? Ou seja, é fundamental seguir os passos básicos para o 

desenvolvimento de um plano. Inicialmente deve-se definir o produto a ser estudado, seja 

ele um bem físico ou um procedimento qualquer. Em seguida, é necessário definir o 

concorrente ou modelo que será o marco das investigações; é valido lembrar que o 

benchmarking precisa ser conduzido em relação a empresas que se destacam no mercado.  

Na análise, é que ocorre a verificação cuidadosa das informações coletadas. O 

objetivo desta etapa é responder as perguntas que indicam as diferenças existentes em 

relação à organização estudada. Tais resultados são relevantes, pois mostrarão o caminho a 

ser seguido, caso seja constatado uma superioridade da empresa em questão ou a 

possibilidade de tirar proveito, caso apresente alguma deficiência. 

Integração, nesta etapa as descobertas do benchmarking são anunciadas de forma 

clara e convincente, com o objetivo de conseguir a aceitação, apoio operacional e gerencial. 

Ao mesmo tempo são traçadas as metas das mudanças pretendidas.  

A ação é o momento em que as descobertas são convertidas em atos, neste período é 

necessário que haja um rigoroso acompanhamento das mudanças implementadas. 

Entretanto, devido à velocidade das mudanças externas, é indispensável que empresa esteja 

preparada para fazer reajustes.     

A Maturidade é alcançada quando a empresa incorpora as melhores práticas em 

todos os processos, e consegue atingir a superioridade desejada. Ela também é alcançada 

quando a empresa faz do benchmarking um processo permanente.   
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Fonte: Camp (1998, p.16) – Passos do processo de benchmarking 

 

Para Chiavenato (2004, p.507), o benchmarking possui sete etapas:  

 

Determinar em quais funções se deve praticá-lo; Identificar as principais 
variáveis de desempenho para mensurar; Identificar as melhores empresas 
do setor; Mensurar o desempenho dessas melhores empresas; Mensurar o 
desempenho da empresa em questão; Especificar programas e ações para 
eliminar discrepâncias; e Avaliar e monitorar os resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Posição de liderança atingida 

• Práticas plenamente integradas aos processos 

2 – Identificar empresas comparativas 

3 – Determinar método de coleta de dados e efetuar a coleta 

1 – Identificar o que marcar para referência 

4 – Determinar a “lacuna” corrente de desempenho 

5 – Projetar futuros níveis de desempenho 

6 – Comunicar descobertas de marcos de referência e obter aceitação 

7 – Estabelecer metas funcionais 

8 – Desenvolver planos de ação 

9 – Implementar ações específicas e monitorar progressos 

10 – Recalibrar marcos de referência 

Planejamento 

Análise 

Integração 

Ação 

Maturidade 
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Fonte: Araújo (2007, p.230) – Menu do benchmarking 

 
A figura acima ilustra que o benchmarking trata-se de um processo contínuo, de 

longo prazo, utilizado pelas empresas como uma ferramenta polivalente, além disso, essa 

ferramenta que pode ser adotada pelas mais diversas formas de organizações, independente 

do seu porte, poder econômico, influência, localização ou objetivo. O princípio 

fundamental dessa tecnologia é absorver o que há de melhor em outras empresas ou nos 

próprios departamentos e adaptar as idéias no ambiente desejado. 

 
Tipos de Benchmarking 
 

Conforme Araújo (2007), essa é uma questão de muita divergência entre os autores, 

são várias as classificações registradas em estudos, porém as mais utilizadas são as de 

Camp e Spendolini. 

Sendo assim, segue abaixo a tipologia abordada por Camp. (1998): 

 

• Benchmarking interno: caracteriza-se pela utilização dos melhores procedimentos, 

técnicas, processos, devido a pesquisas e comparações realizadas dentro da própria 

organização. Essa comparação interna pode envolver diferentes setores da empresa. 

A partir das investigações internas, pode-se ter melhor visão e referência para 

realizar estudos externos. 

Processo
Contínuo, de 
longo prazo

Sistemático, 
estruturado, 
formal, 
analítico, 
organizado, etc.

Avaliar. 
Compreender, 
medir, 
comparar, 
apreciar, etc.

Práticas de negócio, 
produtos, serviços, 
processos de trabalho, 
operações, funções, etc.

Empresas, 
organizações, 
instituições

De classe 
mundial, 
melhores da 
classe, 
representantes 
das melhores 
práticas
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• Benchmarking competitivo: é a comparação e análise de práticas exercidas por 

empresas que disputam o mesmo mercado. A grande dificuldade nesta modalidade é 

a coleta de dados e formação de parcerias. 

 

• Benchmarking funcional: é a investigação de uma função específica, identificando 

os líderes em determinada atividade, mesmo em empresas com objetivos totalmente 

diferentes, neste caso há menos problemas de confidencialidade de informações. 

 

• Benchmarking genérico: consiste em examinar o que há de melhor, de inovador, 

sem limitações de função, de mercado, de ambiente. Neste caso pode-se coletar 

melhores técnicas em atividades diversas e aplicá-las em operações completamente 

distintas. 

 
 O benchmarking é, portanto, uma ferramenta versátil, pois pode ser empregada em 

diversas situações, tanto no ambiente interno, envolvendo os próprios setores e funcionários 

da organização, quanto externamente, através da colaboração de empresas parceiras. 

 
 

Benefícios do benchmarking 
 
Segundo Allee (apud GOMES, 2003), o benchmarking identifica as melhores 

práticas, estratégias vencedoras e idéias novas que possibilitam performances superiores. 

Para Gomes (2003), o benchmarking torna possível as empresas aprenderem umas 

com as outras, como entidades vivas que passam por um processo de interação em uma 

sociedade globalizada. Na análise do autor, foi o que ocorreu na PRODEMGE (Companhia 

de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais), conforme exposto a seguir. 

A PRODEMGE existe desde 1972 e seu objetivo é o processamento de dados para 

os órgãos e entidades da administração pública estadual, direta ou indiretamente. A 

companhia, através do benchmarking conseguiu padronizar a atuação de seus analistas de 

atendimento e desta forma ela se colocou entre as principais empresas públicas de 

informática, tanto na utilização de metodologias quanto no domínio das técnicas de 

trabalho.  



9 
 

 Em conseqüência, a relação entre a empresa e os clientes também foram 

modificadas, pois a implantação do PSI (Plano Setorial de Informatização) fez com que os 

clientes se adequassem à nova realidade. Enfim, ocorreu a modernização do parque 

computacional e dos softwares então utilizados; assim como o PSI padronizou o trabalho na 

PRODEMGE, ocorreu o mesmo nas instalações dos clientes. 

 Pode-se concluir com base no estudo de caso feito por Gomes (2003), que o 

benchmarking promoveu uma complexa mudança na organização: alterou o 

comportamento dos colaboradores, valorizou a inovação e permitiu estabelecer uma 

estratégia vitoriosa que possibilitou a PRODEMGE se enquadrar entre as principais 

empresas no mercado mencionado. A inovação tecnológica num primeiro momento pode 

trazer alguns transtornos, tanto para os funcionários quanto para os clientes; mas após o 

período de adaptação a tendência natural é favorecer o ambiente de trabalho de ambas as 

partes. 

 Conforme observado, os benefícios gerados pelo benchmarking são múltiplos, 

seguem a seguir dois quadros para análise. 

 

1. Razões para as organizações utilizarem o benchmarking: 

 

Fonte: Araújo (2007, p. 263). Traduzido de Bendell; Boulter e Gatford. Op. Cit. p. 19 
 

 

• É uma ferramenta de gestão direcionada ao aperfeiçoamento de 

performance; 

• Elas querem ser líderes de mercado; 

• Por mais lucro; 

• Por menos erros; 

• Porque não querem cair; 

• Como exercício de manutenção da liderança; 

• Para resolver problemas específicos; 

• Para medir performance e comparar aos competidores; 

• Para identificar oportunidades de melhoria; e 

• Para estabelecer objetivos e metas efetivos. 
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2. Importância do Benchmarking para as organizações: 
 

Fonte: Araújo (2007, p. 263). Traduzido de Bendell; Boulter e Gatford. Op. Cit. p. 19 
 
 

Diante de tantos benefícios, é impossível “fechar os olhos” para a importância do 

benchmarking, principalmente porque ele se relaciona intimamente com duas das mais 

importantes qualidades exaltadas no universo empresarial: a eficiência e a eficácia. 

Portanto, a partir do que já foi exposto, pode-se afirmar que o benchmarking 

caminha efetivamente em direção à eficiência e eficácia. O contínuo aprimoramento de 

técnicas, processos e idéias, possibilita tomada de decisões mais convenientes e produtivas. 

Segundo Camp (1998), a eficiência se refere a fazer o trabalho de maneira certa e a 

eficácia diz respeito a fazer o trabalho certo. 

 

A produtividade significa sempre mais e melhor trabalho para cada 
vez menos gente. Isso é bom para o cliente e bom para a empresa, 
seja ela um negócio ou qualquer serviço público. Ninguém jamais 
foi contra a eficiência. Tem também sido geralmente bom para os 
operários, mesmo para aqueles que não estão incluídos entre os 
poucos privilegiados. (HANDY, 1995, p. 21). 
 
 

Para Drucker (1990), inteligência, conhecimento e imaginação são importantes, mas 

apenas a eficácia pode transformá-las em resultados. Estas qualidades apenas representam 

os limites para atingir ao objetivo.  

“A eficácia, em outras palavras, é um hábito, isto é, um complexo de normas 

práticas. E normas podem ser aprendidas.” (DRUCKER, 1990, p.21). 

Ainda segundo Drucker (1990), é preciso priorizar a eficácia dentro da organização, 

ela deve ser como um instrumento do gerente, possibilitando o acesso ao desempenho e à 

realização.  

A função do benchmarking neste contexto é de buscar inovações tecnológicas e 

aprimorar os papéis interpessoais, informacionais e decisórios, estabelecendo referências 

• Porque facilita o aperfeiçoamento contínuo; 

• Porque estimula a eficiência e eficácia dos processos; 

• Porque adiciona a importante perspectiva externa; e  

• Porque focaliza a organização no que realmente importa 
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para os administradores e delineando as bases para a tomada de decisão, através da 

avaliação e comparação à procura das melhores práticas. 

Segue abaixo um exemplo de eficácia e eficiência referente a práticas sugeridas em 

um cenário logístico. 

EFICIÊNCIA 

→ Executar programas específicos revelados pelo benchmarking 

• Código de barras 

• Localização de materiais em função do giro 

• Capitação do peso do item para garantir a qualidade 

→ Aproveitar possíveis oportunidades, como redução de estoques através de sistemas com   informações mais 

oportunas 

→ Economias de escala, como a utilização de excesso de capacidade. 

 

EFICÁCIA 

→ Eliminar práticas improdutivas não utilizadas pelos líderes da indústria 

→ Níveis de satisfação oferecidos à escolha pelos clientes com custos diferenciados, ou concebidos para 

complementar segmentos específicos. 

→ Considerar a implementação de relatórios de lucros e perdas para incentivar medições de lucratividade por 

parte da organização 

→ Considerar a cobrança plena dos serviços aos usuários, para assegurar a satisfação das exigências dos 

clientes 

→ Vender serviços a terceiros para confirmar os marcos de referência (Se terceiros compram, por que não o 

público interno?) 
 

Fonte: Camp (1998, p. 175) – Práticas de Eficiência e Eficácia em um cenário de logística. 
 

A eficácia e a eficiência são qualidades essenciais dentro de uma organização e 

através dessas características é possível medir o desempenho quantitativo e qualitativo de 

todos os funcionários, sua aplicação reflete na qualidade dos produtos ou serviços 

prestados. 

 

 

Princípios do benchmarking 
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Para Watson (apud ARAÚJO, 2007) deve haver uma preocupação com a utilização 

correta do benchmarking na busca pelo sucesso. Desta forma, o autor considera que é 

necessário respeitar princípios desde o estudo e durante a execução, conforme indicado a 

seguir: 

1. Reciprocidade: Trata-se de uma ferramenta para utilização recíproca, as 

informações devem ser trocadas honestamente, visando o sucesso para ambos os lados; 

2. Analogia: Buscar realidades semelhantes, através de um exemplo, um conceito, para 

enfim tentar analisá-los; 

3. Medição: Comparar a outra realidade, os processos, as práticas e identificar 

oportunidades de aperfeiçoamento; e 

4. Validade: Confirmar, experimentar, ter a certeza de que o processo, amostra ou 

informações estão corretos. 

 
Os princípios definidos pelo autor correspondem às diretrizes básicas para utilização 

do benchmarking, sem o respeito a esses fundamentos não é possível aproveitar a 

ferramenta a contento e ainda pode ocasionar transtornos à própria empresa e à organização 

parceira. Para minimizar esses problemas, foi instituído o Código de Ética do 

benchmarking. 

 
 
Código de ética 

Um dos aspectos que levam a discussões a respeito do benchmarking é em relação à 

postura ética que as organizações devem estabelecer com a empresa parceira, é preciso ter 

muito cuidado com as informações e dados obtidos ou repassados. Algumas das palavras de 

ordem neste contexto são: lealdade, honestidade, confidencialidade, parceria, compromisso.  

Foi publicado em 1993 pela Universidade de Assuntos Sociais do British Home 

Office um livro de ensaios, intitulado The Loss of Virtue, onde esta obra retrata que palavras 

como “Dever”, “Lealdade” e “Obrigação” não eram mais utilizadas. Problema este 

atribuído ao desenvolvimento de uma cultura amoral, alguns atribuíram ao fracasso das 

instituições religiosas em difundir o certo e o errado. Tony Blair, na época então porta-voz 

do Partido Trabalhista destacou que o homem deveria se sentir parte de alguma coisa, de 
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algum grupo, ao qual poderia se dedicar e se entregar, caso contrário, essas palavras não 

teriam significado (HANDY, 1995). 

 

No meu entender, ele estava dizendo que, sem um sentimento de uma 
segunda e maior cidadania, o egoísmo é inevitável. Se não pudermos 
criar aquele sentimento de uma maior cidadania em nosso povo, não 
haverá equilíbrio na sociedade e a nossa linguagem de fato começará a 
mudar. (HANDY, 1995, p. 89). 

  

Lorange e Roos (1996), também abordam a questão da lealdade em relações de 

alianças estratégicas. 

 

Às vezes, os gerentes podem encontrar-se em conflito entre lealdade à 
empresa-mãe e à aliança estratégica para qual foram designados. Esses 
conflitos de lealdade podem dificultar a administração e devem se 
considerados parte integrante da tarefa de administração de recursos 
humanos. (LORANGE; ROOS, 1996, p.151). 

 

Neste contexto, é possível determinar que, de certa forma, o código de conduta do 

benchmarking exerce uma função social muito importante, pois na falha das instituições 

familiares, religiosas, educacionais, em irradiar os princípios morais, ou até mesmo devido 

a ato inocente ou relapso, o código então atua de forma a normatizar as relações entre as 

organizações para não haver futuros transtornos ou prejuízos. 

Conforme Araújo (2007), as empresas que utilizam a tecnologia na sua totalidade, 

em busca dos melhores processos, entendem a necessidade de empregar os passos 

indicados por Watson, expostos no Código de Ética do benchmarking. 

No Brasil, tal preocupação foi convertida no código brasileiro de ética e conduta 

para a prática de benchmarking. 

 
CÓDIGO BRASILEIRO DE ÉTICA E CONDUTA PARA A PRÁTICA DE “BENCHMARKING”  

- O “benchmarking”, como processo de identificação e aprendizagem das melhores práticas existentes no mundo, constitui-se numa poderosa 
ferramenta para melhoria de diversos processos encontrados nas organizações. O presente código, emitido pelo INDE, visa orientar as ações e 
desenvolver o profissionalismo e a eficácia deste processo no Brasil.  
- O comprometimento dos participantes em qualquer processo de “benchmarking” com os princípios deste código contribuirá para que a 
prática de “benchmarking” seja ética, eficiente e eficaz para todas as partes envolvidas.  
- Os profissionais participantes dos processos de “benchmarking”, bem como as organizações que representam, se comprometem a observar os 
princípios listados a seguir:   
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1. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE  

1.1 Caso exista algum questionamento pendente sobre a legalidade de uma atividade procure não praticá-la até que seja plenamente resolvido o 
questionamento legal a ela associado.  
1.2 Devem ser evitadas discussões ou ações que impliquem restrições de mercado ou fixação de preços.  
1.3 A obtenção de segredos industriais ou comerciais por meios que possam vir a ser interpretados como impróprios, deve ser evitada.  

2. PRINCÍPIOS DO INTERCÂMBIO  

2.1 Esteja disposto a fornecer ao seu parceiro de “benchmarking” o mesmo tipo de informações e no mesmo nível de profundidade, ao que 
você dele exigirá para o uso próprio ou de todos parceiros integrantes de eventual grupo de “benchmarking” no qual você participe.  
2.2 Desde o início de sua participação no processo de “benchmarking” procure se comunicar com os demais parceiros sempre da forma mais 
clara e transparente possível, visando evitar mal entendidos e fortalecer o mútuo interesse pelo intercâmbio desejado.  
2.3 Se for necessário fazer um processo de “benchmarking” sobre um tópico competitivo, comparando suas práticas com as de seus 
concorrentes, contrate os serviços de um consultor independente e ético que manterá o anonimato dos participantes, ou reportará a informação 
somente para aqueles que dela tem necessidade.  
2.4 A prática de engenharia reversa ou desmonte será considerada aceitável, somente nos casos em que o produto ou serviço em questão venha 
a ser obtido de forma legal, e reconhecidamente de um lote ou prática comum.  
2.5 Em grupos de empresas, os participantes deverão abordar, como enfoque principal, informações específicas de suas próprias organizações.  

3. PRINCÍPIOS DA CONFIDENCIALIDADE  

3.1 Trate o intercâmbio por meio de “benchmarking” como algo, em princípio, restrito aos profissionais e às organizações integrantes do grupo 
constituído. As informações compartilhadas não devem ser repassadas para fora das fronteiras do grupo, a menos que haja prévio 
consentimento neste sentido, por escrito.  
3.2 A participação de uma organização em um processo de “benchmarking” deve ser tratada de forma confidencial, não devendo ser divulgada 
fora do âmbito de atuação das próprias empresas do grupo, a menos que exista prévia autorização, por escrito, neste sentido.   

4. PRINCÍPIOS DO USO  

4.1 Use as informações obtidas por meio de “benchmarking” somente com a finalidade de introduzir melhorias nas operações ou processos de 
suas organizações.  
4.2 O uso ou a divulgação de dados e práticas adotadas pelas organizações participantes de um processo de “benchmarking” exigem a prévia 
permissão das mesmas por escrito.   

5. PRINCÍPIOS DO CONTATO EM BENCHMARKING  

5.1 Sempre que possível, os contatos de “benchmarking” com outra organização devem ser realizados por meio das pessoas por ela 
credenciadas para tratar deste assunto.  
5.2 Respeite a cultura corporativa das organizações que fazem parceria em “benchmarking” e trabalhe sempre com elas segundo 
procedimentos prévia e mutuamente ajustados.   

6. PRINCÍPIOS DO CONTATO COM TERCEIROS  

6.1 Obtenha a permissão prévia e individual de cada um de seus parceiros de “benchmarking” antes de fornecer seu nome a uma organização 
que o contate neste sentido.  
6.2 Evite comunicar o nome de um dos seus contatos de “benchmarking” em um encontro ou reunião de caráter público, sem que você esteja 
previamente autorizado para assim proceder.   

7. PRINCÍPIOS DA PREPARAÇÃO  

7.1 Demonstre o seu empenho pessoal para com a eficiência e a eficácia do processo de “benchmarking”, por meio de um trabalho 
preparatório que anteceda ao contato com seus parceiros, facilitando assim a evolução do processo de intercâmbio em andamento.  
7.2 Procure aproveitar ao máximo o tempo disponível de contato com seus parceiros de “benchmarking”, preparando-se cuidadosamente com 
dados e informações, que possibilitem a realização de um intercâmbio proveitoso para as partes envolvidas.  
7.3 Auxilie os preparativos de seus parceiros de “benchmarking”, fornecendo-lhes antecipadamente uma relação de pontos ou assuntos que 
seriam do seu interesse para intercâmbio nas reuniões agendadas.   

 



15 
 

8. PRINCÍPIOS DO PLENO CUMPRIMENTO  

8.1 Procure cumprir os compromissos assumidos com seus parceiros de “benchmarking” qualquer que seja o momento ou a circunstância.  
8.2 Procure realizar e terminar todo o processo a ser comparado no “benchmarking” que venha a ser proposto, de forma a satisfazer os níveis 
de exigências de todos os parceiros nele envolvidos.   

9. PRINCÍPIOS DO ENTENDIMENTO E AÇÃO  

9.1 Procure ter um claro entendimento de como seus parceiros de “benchmarking” desejam ser tratados e trate-os desta forma.  
9.2 Procure entender como cada um dos parceiros de “benchmarking” gostaria de ver tratadas e usadas as informações por ele/ela trazidas para 
o grupo.   

10. PRINCÍPIOS DO RELACIONAMENTO  

10.1 A participação em grupos de “benchmarking” é por expressa vontade das empresas e de seus representantes, sendo assim, pressupõe-se, 
que haja dedicação na execução dos trabalhos e total comprometimento com este Código Brasileiro de Ética e Conduta e as regras ajustadas 
para o desenvolvimento dos trabalhos .  
10.2 Não há entre os participantes relação de hierarquia ou interesse individual que não os pertinentes aos objetivos do processo de 
“benchmarking”.   
                                                                                                                                      Edição revisada em maio de 2003 

 

Fonte: INDE (2008, p.3) 
 

“Partimos do pressuposto de que a fraude é latente em todos os momentos 

organizacionais e sua ocorrência é questão de oportunidade, de momento histórico segundo 

o prisma do agente agressor” (Gil, 1999, p.14). 

O Brasil, de forma genérica, possui uma reputação arranhada a nível internacional, 

quando é abordada a questão da corrupção no seu território, destacadamente na área 

política. No setor empresarial não é assim tão diferente, inclusive, porque empresários e 

políticos normalmente possuem um envolvimento muito próximo, chegam até mesmo a se 

confundirem.  

Sendo assim, o administrador deve estar preparado para evitar situações 

desagradáveis, o benchmarking deve ser praticado com a total aplicação de suas regras 

dispostas no código de ética. É fundamental conhecer a índole de seu parceiro, estabelecer 

claramente o objetivo mútuo da interação; atentar pelos dados repassados, manter em sigilo 

as informações coletadas; atuar com comprometimento, dedicação, transparência, 

legalidade, bom-senso; primar pela eficiência e eficácia. 

 
  

Mitos do benchmarking 
 

Apesar de todas as vantagens apresentadas na utilização do benchmarking, muitas 

organizações não acreditam na eficácia desta ferramenta. Portanto, segue abaixo alguns dos 

argumentos das empresas que rejeitam a utilização da tecnologia. 
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MITOS DO BENCHMARCHING 

Nº ARGUMENTOS DEBATE 

01 É caro demais  
Não é verdade. Obviamente o estudo implicará em gastos, porém não significa 
que o custo será altamente dispendioso. Uma coisa é certa, o retorno é muito 
compensador. 

02 
A gerência não 
entende, não oferece 
suporte necessário 

Também não procede. Muitos profissionais entendem e apóiam a prática do 
benchmarking, visto os benefícios que a ferramenta pode obter para a 
organização. 

03 
Você só pode fazer 
benchmarking com o 
melhor 

Também não é verdade. Muitas das vezes é possível fazer o estudo com empresas 
quase tão boas quanto as líderes, ainda mais, porque as líderes dificilmente abrem 
as portas para este tipo de parceria. 

04 
Não há processo 
análogo para estudar 
em minha empresa 

Como vimos no benchmarking genérico, este tipo de análise é feita sem levar em 
consideração a semelhança das organizações, e mesmo assim é possível encontrar 
técnicas interessantes e adaptá-las à organização. 

05 
É algo apenas para 
grandes empresas 

Também não há cabimento. É claro que quanto maior a empresa, maior é a 
capacidade de recursos e investimento no estudo, mas o bom administrador pode 
sim, aplicar o benchmarking em empresas menores e melhorar seus produtos e 
técnicas de trabalho. 

 

Fonte: Adaptação do estudo de Feltus (apud. ARAÚJO, 2007, p.250) 

 

Sem dúvida, os mitos estão muito relacionados à resistência de administradores e 

funcionários. A resistência normalmente ocorre quando um gestor propõe a implementação 

do benchmarking e os funcionários não aceitam ou não concordam com o plano. Fato pior 

ainda pode ocorrer, quando um colaborador chega com a idéia de realizar o benchmarking e 

a sugestão não é muito bem-vinda, por falta de conhecimento dos chefes.  

 

Mudança implica ruptura, interrupção, variação, transformação, 
perturbação. O mundo atual se caracteriza por um ambiente dinâmico em 
constante mudança e que exige das organizações uma elevada capacidade 
de adaptação como condição básica de sobrevivência. (CHIAVENATO, 
2006, p. 192) 
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Fonte: Chiavenato (2006, p. 193) – O campo de forças que atuam no processo de mudança. 
 

O benchmarking é um instrumento que gera mudanças e essas mudanças podem 

causar resistências. Para que o benchmarking tenha êxito e não seja comprometido pela 

barreira da resistência, é de suma importância o envolvimento e atuação de todos os 

colaboradores. Os objetivos e estratégias devem ser claramente estabelecidos, pois dessa 

forma, as forças positivas tendem a predominar e conseqüentemente tornam as mudanças 

possíveis. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Fica bastante evidente que a tecnologia é uma aliada indispensável dos 

administradores. As empresas modernas, independente de sua capacidade de recursos, não 

sobrevivem sem a tecnologia e nesse sentido, ferramentas versáteis, como o benchmarking, 

começam a adquirir maior destaque, pela sua aplicabilidade nas mais diversas formas de 

organização. 

Gates (1999), ainda na década de 90, em reuniões com a cúpula de diretores 

executivos da Microsoft, já esboçava toda a sua preocupação com questões relativas ao 

avanço tecnológico, sobretudo, em como os líderes empresariais poderiam se adaptar neste 

novo contexto e quais as implicações desta nova realidade no futuro dos negócios. 

FORÇAS POSITIVAS
(apoio e suporte)

FORÇAS NEGATIVAS
(apoio e suporte)

NOVA 
SITUAÇÃO

NOVA 
SITUAÇÃO

TENTATIVA MUDANÇA BEM-
SUCEDIDA

TENTATIVA MUDANÇA MAL-
SUCEDIDA

FORÇAS POSITIVAS A MUDANÇAS 
SÃO MAIORES DO QUE AS FORÇAS 

NEGATIVAS

VELHA 
SITUAÇÃO

FORÇAS POSITIVAS A MUDANÇAS 
SÃO MAIORES DO QUE AS FORÇAS 

NEGATIVAS
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Sem dúvida, um dos caminhos para responder as indagações de Bill Gates seria a 

parceria entre as organizações. Existem vários exemplos de companhias que conseguiram 

sucesso através da interação com outras empresas. Ainda na década de 20, Henry Ford 

“abria as portas” de sua montadora e apresentava suas descobertas, até mesmo para 

concorrentes.  

Segundo Wornack et al (1992), figuras como: André Citroën, Louis Renault, 

Giovanni Agnelli (da Fiat), Herbert Austin e William Morris (da Morris e MG inglesas), 

visitavam Highland Park e tinham a liberdade de discutir abertamente com Henry Ford as 

técnicas utilizadas em sua montadora.  Nem por isso a Ford Motor Company foi 

prejudicada, ao contrário, a companhia permanece poderosa no mercado, já o fato dela ter 

perdido a liderança no setor se deve a outros fatores. Contudo, deve-se admitir que nos atos 

de Henry Ford já havia uma idéia de benchmarking.  

Henry Ford, Frederik Taylor, Enji Toyoda entre outros tantos, influenciaram muito 

na construção do benchmarking. Com a Xerox, já nos anos 80, a ferramenta ganhou 

popularidade e iniciou-se um processo de formatação e fundamentação teórica de suas 

próprias atribuições. Esses estudos foram e são importantes, pois direcionam e 

regulamentam o uso da tecnologia. 

Outro aspecto importantíssimo se refere à qualidade dos produtos e à velocidade dos 

negócios. Os clientes querem produtos de alta qualidade a preço baixo, tudo isso entregue 

imediatamente, não importando a área de atuação.  

De fato, não há como fugir dessa realidade, o avanço tecnológico não vai parar e 

continuará influenciando o consumo tanto no aspecto qualitativo quanto no quantitativo, 

portanto, a evolução administrativa se faz necessária para acompanhar tais mudanças e 

recursos como o benchmarking surgem como uma boa alternativa para o alcance do 

sucesso empresarial. 

Enfim, conforme demonstrado no decorrer deste trabalho, pode-se concluir que o 

benchmarking é uma ferramenta relacionada intimamente com mudanças, pois incentiva a 

inovação, colabora para o avanço de outras tecnologias, de outras ferramentas, contribui 

para o desenvolvimento de projetos, melhoria de tarefas e práticas. São várias as vantagens 

do benchmarking, porém, uma das faculdades mais importantes desse instrumento é 

despertar na consciência do administrador uma capacidade diferenciada de observar a 
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concorrência, o mercado. Esse exercício estimula uma visão de mundo mais aprofundada, 

que transcende o ambiente empresarial e parte da premissa mais importante: satisfação do 

cliente. 
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