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Benchmarking pode ser definido como o processo de medição e comparação de nossa em-
presa com as organizações mundiais best-in-class. Este nível de desempenho é reconhe-
cido como o padrão de excelência, ou seja, é a empresa referência no processo escolhido. 
Usamos o processo de benchmarking, para aprender como nos adaptar a esse padrão de 
excelência, é um processo de procura e implementação das melhores práticas. Podemos 
desenvolvê-lo de acordo com nossos interesses, focando na filosofia, política ou práticas 
das empresas.

O benchmarking funciona porque nos ajuda entender como mudar nossos próprios pro-
cessos, além de aprender com os outros.

O valor do benchmarking é notado quando há um genuíno comprometimento com a mu-
dança, no propósito de melhorar continuamente os produtos e serviços. Principalmente 
quando estas mudanças são sentidas pelos clientes e refletem positivamente no resultado 
final da companhia.

Tipos genéricos de benchmarking

Na tabela 1 encontramos os tipos de benchmarking que podem ser realizados:

As pessoas muitas vezes confundem Benchmarking com análise competitiva ou compa-
rativa. A análise competitiva normalmente observa os dados inteligentes: fatos e figuras, 
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quebra de produto (engenharia reversa) e metas estratégicas. Trata-se de um jogo de adi-
vinhação para alcançar a vantagem competitiva.

O Benchmarking elimina o trabalho de adivinhação observando os processos por trás dos 
indicadores que conduzem às melhores práticas. Ele não é limitado às informações com-
petitivas, pois procura inovação observando o lado de fora do paradigma da indústria ou 
do processo.

Onde buscar informações?

As informações podem ser encontradas em diversas fontes. Na tabela 2 classificamos os 
locais onde podem ser encontradas as informações para o processo de benckmarking.
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A verdadeira inovação vem da procura por melhores práticas fora de sua organização.

Observando o ambiente externo para aprender com outras pessoas que já investiram tem-
po e dinheiro em abordagens inovadoras, você pode alcançar uma quantidade de mudan-
ças no desempenho que, de outra forma, levaria anos para alcançar.

Conduzindo o Benchmarking

A condução do Benchmarking pode ser dividida em quatro grandes fases:

Estas fases respondem a 5 perguntas básicas:

1. Em que fazer o Benchmarking?

2. Qual nossa performance?

3. Com quais parceiros realizar o benchmarking?

4. Qual a performance dos parceiros?

5. O que fazer para mudar?

Estas 5 perguntas são respondidas ao longo de 12 passos distribuídos dentro das fases

Planejar, Coletar, Analisar e Transformar.

PLANEJAR coleta de informação

A Fase de Planejamento do Benchmarking envolve a determinação do escopo do estudo. 
Tem como principal saída a lista de processos críticos A flexibilidade é crucial na Fase de 
Planejamento, a qual geralmente toma mais do que 30% do tempo do estudo. A tabela 3 
trata de um direcionador para o planejamento de seu estudo de Bechmarking.

 Etapas - Planejar Perguntas à serem respondidas
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1. Estabelecer o escopo do

estudo de benchmarking

Onde está a maior oportunidade de me-
lhoria?

Onde está a sua maior porcentagem de cus-
to e de tempo?

Qual área gera diferenciação significativa?

Onde você pode realmente realizar uma 
mudança?

2. Desenvolver o plano do projeto Quem serão as pessoas envolvidas no estu-
do de benchmarking?

As pessoas envolvidas têm competência 
técnica sobre o processo que será realizado 
o Benchmarking?

As pessoas possuem habilidades analíticas, 
são comprometidas e sabem ouvir?

A equipe possui autoridade e autonomia 
para realizar o processo de Benchmarking?

Qual a disponibilidade de cada membro da 
equipe?

O cronograma para execução foi elaborado?
3. Selecionar as variáveischave de desem-
penho para realizar o benchmarking

O processo já foi mapeado? Qual a lista dos 
processos críticos?

Quais são os requisitos do cliente ou do 
processo?

Quais indicadores devem ser monitorados?

Há alguma expectativa específica sobre o 
processo que será avaliado?

Os processos críticos estão alinhados as ne-
cessidades de seus clientes?

COLETAR os dados

A reunião de informações eficientes é a chave para diferenciar o benchmarking de uma 
simples visita. Quanto mais específica e completa é sua pesquisa, mais informações valio-



sas serão adquiridas para a melhoria do processo. Refere-se, normalmente, essa parte do 
benchmarking como “fazendo o dever de casa”. A tabela 4 nos mostra direcionadores para 
esta fase.

 Etapas - Coletar
Perguntas à serem respondidas

4. Identificar os possíveis

participantes de

Benchmarking

Quais são seus concorrentes diretos?

Quais empresas de diferentes setores pos-
suem seu processo em estudo?

Existem processos internos de sua empresa 
que podem servir de referência?

5. Medir seu próprio

desempenho

Você sabe qual é o seu desempenho?

É necessário criar novos indicadores para 
medir o que você deseja?

6. Medir o desempenho

dos participantes do

benchmarking

Foram coletadas todas as informações ne-
cessárias?

O que permite seus parceiros de benchma-
rking atingirem este resultado?

ANALISAR os dados

Nesta etapa de análise muitos cuidados devem ser tomados. Os dados coletados devem ser 
organizados e analisados a fim de identificar todas as práticas e capacitadores da melhoria. 
É muito importante que seja compreendido o porquê, a fim de planejar uma estratégia efi-
ciente para a realização de melhorias. A tabela 5 nos mostra direcionadores para esta fase.

 Etapas - Analisar Perguntas à serem respondidas
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7. Compare dados atuais de

desempenho

Todos os dados foram selecionados e com-
pilados?

Os dados coletados se seus parceiros podem 
ser comparados com

o de sua empresa?

É possível identificar a diferença entre as em-
presas com base na

informação coletada?
8. Identifique melhores

práticas e capacitadores

O que os participantes estão fazendo e você 
não está?

Como eles o fazem?
9. Formule sua estratégia para transformar 
sua operação

Quais práticas podem ser implementadas 
em sua empresa?

Os patrocinadores deste evento de bench-
marking já foram comunicados?

TRANSFORMAR a empresa

Através da identificação dos elementos capacitadores do processo, será possível estabele-
cer um plano adequado para a implementação. Se a equipe que realizou o estudo de ben-
chmarking não é a mesma que implementará as melhorias, será necessário envolver novos 
integrantes nesta equipe.

Esta é uma das etapas mais difíceis para algumas empresas, pois precisam efetivamente 
implementar as ações. Entretanto certamente trarão resultados quando implementadas. A 
tabela 6 nos mostra direcionadores para esta fase.

 Etapas -Transformar
Perguntas à serem respondidas
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10. Implementar

Mudanças

Os objetivos do estudo estão alinhados com 
a estratégia da empresa?

O plano de implementação foi definido?

Há apoio para implementação das melho-
rias?

As pessoas acreditam ser possível imple-
mentar esta mudança?

11. Monitorar Resultados A melhoria está sendo monitorada?

Percebeu-se melhoria desde a implemen-
tação?

É necessário implementar algo mais para 
atingir ou superar os resultados esperados?

Quem será o responsável por este monito-
ramento?

12. Planejar Melhoria Contínua Os indicadores apropriados mudaram?

O best-in-class mudou?

Os concorrentes realizaram melhorias mais 
rápido que nós?

Nossa abordagem foi correta?

Nossa implementação foi adequada?

O que pode ser melhorado para o próximo 
Bechmarking?

Qual a relação Benchmarking e Lean Seis Sigma?

A aplicação do estudo de Bechmarking é bastante ampla, podendo ser aplicado dentro dos 
projetos ou na gestão do Lean Seis Sigma.

Dentro dos projetos de Seis Sigma a metodologia propicia a identificação das melhores 
práticas, que permitirá incrementar os ganhos esperados. Na tabela 7 apresentamos a re-
lação fase a fase entre Benchamarking e DMAIC/DMADV
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Outra abordagem possível do Benchmarking dentro do DMADV é no momento da cons-
trução das primeiras casas do QFD (Desdobramento da Função Qualidade). Realizamos as 
etapas Planejar e Coletar do Benchmarking com o objetivo de alinharmos as informações 
aos CTQ’s (Crítico para a Qualidade) pesquisados com os clientes. E por fim, quando apli-
camos o Benchmarking na gestão do Lean Seis Sigma, itens como condução dos projetos, 
formação das equipes, validação dos ganhos, acompanhamentos dos projetos podem ser 
analisados para diagnosticar como está sua empresa em relação as melhores práticas do 
mercado e elevá-la a uma condição superior.

Conscientização

A utilização do benchmarking é uma escolha de cada companhia. Você deverá decidir se 
deseja usar o Benchmarking para fechar a oportunidade entre sua empresa e seu concor-
rente, ou se deseja ser best-in-class.

Mas é importante saber que a realização desta estratégia fornecerá a oportunidade de me-
lhorar significativamente o desempenho de seu negócio com maior eficiência, velocidade 
e economia.

Planejar

Coletar

Analisar

Transformar

Analisar

Implementar(DMAIC)/
Projetar(DMADV)

Controlar(DMAIC)/
Validar(DMADV)

Nesta fase comparamos nosso
desempenho com os dos
parceiros de benchmarking e
estabelecemos as práticas e
capacitadores que serão
implementados

Nesta fase implementamos as
melhores práticas.

Após implementação devemos
controlar a performance
estabelecida e continuar a
atualizar as práticas de
trabalho permanentemente
para mantermos atualizados
nas mudanças do setor

Medir

Nesta fase temos condição de
responder: quais são nossos
processos críticos, qual o
desempenho destes processos
e qual o desempenho dos
nossos parceiros de
Benchmarking.
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