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2 INTRODUÇÃO

o processo de benchmarking tem sido usado pela humanidade espontaneamente

há centenas de anos, na medida que podemos considerá-lo como um processo

de aprendizado que tem na sua essência a busca e a incorporação de

conhecimento já desenvolvido por terceiros. Porém, a definição dos principais

conceitos de benchmarking, conforme o conhecemos atualmente, assim como o

desenvolvimento das técnicas de benchmarking e a sua efetiva aplicação no

ambiente empresarial, tiveram um início bem mais recente.

BOGAN (2001) começa a descrever a evolução do benchmarking a partir das

décadas de 70 e 80. Segundo ele, neste período a ênfase das iniciativas de

benchmarking estava nas medições numéricas para avaliação de performance.

Apesar dos benefícios óbvios destas informações para o processo de gestão das

empresas, pois fornecia referenciais externos para comparação dos seus

próprios desempenhos com o desempenho dos principais concorrentes, os

dados numéricos não forneciam qualquer pista sobre as razões das eventuais

diferenças de desempenho.

Nos anos 90, estas limitações começaram a ser contornadas estendendo-se o

foco da investigação para além dos números e em direção aos direcionadores

chave daqueles desempenhos que fossem reconhecidos como excepcionais.

Desta forma, a ênfase dos gerentes saiu dos gaps de performance e passou para

os processos, métodos ou práticas que suportam a performance de excelência.

Ainda segundo BOGAN (2001), paralelamente à evolução de uma ênfase

excessiva nas métricas para a descoberta das melhores práticas, o benchmarking

passou de uma simples ferramenta de medição de performance ou de análise

competitiva para um conceito de negócios bem mais amplo e com aplicação

gerencial em muitas áreas do ambiente empresarial, entre elas, planejamento
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estratégico, gestão de mudanças, programas de reengenharia de processos,

gestão do conhecimento, e solução de problemas crônicos.

De forma análoga, WATSON (1994, Pg 8 a 10) descreve a evolução do

benchmarking através de gerações. A primeira geração estaria fundamentada na

engenharia reversa orientada para o produto ou na análise competitiva de

produtos. A segunda geração teria sido introduzida pela XEROX no período de

1976 a 1986. Nesta fase a novidade foi a evolução da comparação competitiva

de produtos para a comparação de processos. A terceira geração de

benchmarking teria se desenvolvido entre os anos de 1982 e 1988. Nesta fase,

o benchmarking reforçava a ênfase nos processos de negócios e estendia o

horizonte da investigação para além das fronteiras da indústria de referência de

cada empresa que o estivesse implementando. Ou seja, os gerentes responsáveis

pelas iniciativas de benchmarking começaram a perceber que era mais fácil e

potencialmente mais inovador aprender com empresas que não faziam parte do

seu próprio ramo empresarial. Para WATSON (1994, Pg 8 a 10), a quarta

geração de benchmarking corresponderia a uma ampliação tanto de escopo

quanto de empenho das empresas praticantes. Ou seja, a ênfase seria deslocada

dos processos em direção à própria estratégia das empresas, ampliando-se desta

forma a capacidade de transformação do benchmarking.

Apesar da evolução das técnicas de benchmarking, que não são complicadas

conceitualmente, do seu reconhecido potencial para promover mudanças e

melhorar o desempenho, assim como do crescente número de empresas que o

pratica atualmente, pude constatar na minha própria empresa o que vários

autores repetem sobre benchmarking: é muito difícil desenvolver um processo

de benchmarking realmente eficaz.

Este paradoxo despertou o meu interesse em escolher o tema benchmarking

como foco para a minha monografia de mestrado. No planejamento do estudo

estabeleci como objetivo propor um método de benchmarking que pudesse
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orientar a execução de um processo de benchmarking, prevenindo os problemas

já enfrentados e solucionados por outras pessoas. Neste sentido, direcionei a

minha pesquisa bibliográfica para os modelos de benchmarking disponiveis na

literatura, focalizando os pontos vulneráveis que diversos autores já tenham

vivenciado e não exatamente a forma como organizaram os seus próprios

modelos.

A partir destas falhas potenciais e considerando a minha própria experiência

profissional na Petrobrás, empresa onde trabalho há dezenove anos, procurei

organizar as ações necessárias para implantar um processo de benchmarking

eficaz em passos objetivos de um novo modelo. Em cada passo busquei incluir

todas as atividades que julgo serem necessárias e que precisam ser agrupadas

por causa da similaridade entre elas, dos ganhos com sinergia ou então para

facilitar a comunicação. Por outro lado, a seqüência destes passos foi definida

em função do objetivo de cada passo e da precedência lógica de cada um em

relação aos outros, segundo um modelo lógico do tipo PDCA (Planejar,

Executar, Controlar e Agir). Tanto o conteúdo de cada passo, quanto o

encadeamento destes no tempo, foram feitos considerando o contexto

empresarial da Unidade de Negócios da Petrobrás em Macaé / RJ. Esta unidade

de negócios tem por objetivo explorar a produção de petróleo nas concessões

maduras da Petrobrás na Bacia de Campos.

Os treze passos do modelo proposto são descritos a seguir. Cada um deles é

iniciado com a descrição do objetivo e dos principais produtos daquele passo.

Ao longo do capítulo, correspondente a cada etapa do modelo, descrevo as

opiniões de diversos autores reconhecidos defendendo a necessidade de que

algumas atividades essenciais sejam desenvolvidas para evitar falhas que

comprometeriam o resultado final de uma iniciativa de benchmarking.

Fechando cada capítulo, faço uma breve conclusão reforçando o objetivo

daquela etapa e destacando a minha visão sobre a mesma.
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3 PASSOUM

PREPARAR A EMPRESA PARA UM PROCESSO DE

BENCHMARKING. ENTENDER O QUE É BENCHMARKING, OS

SEUS PRINCIPAIS CONCEITOS, AS SUAS VANTAGENS, AS SUAS

DESVANTAGENS E OS SEUS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO.

3.1 Objetivos e produtos deste passo.

Nenhuma empresa deve começar um processo de benchmarking sem

conhecer exatamente do que se trata, onde e como se aplica, suas vantagens

e desvantagens, seus riscos, os fatores críticos que devem ser controlados e

os recursos necessários para que um processo de benchmarking seja bem

sucedido. Portanto, ao final deste passo a empresa deve estar preparada para

começar ou não uma iniciativa de benchmarking.

3.2 Conceitos.

3.2.1 Processo de Benchmarking.

Segundo HARRINGTON (1995, Pg 142), o benchmarking é um processo

que fornece para as organizações informação, motivação e conhecimento

que geralmente resultam em grandes saltos de performance. Ele fornece

também um novo entendimento do que pode ser atingido, ou seja, ele

conduz os gerentes para uma percepção competiti va que medições

internamente orientadas, ou focalizadas apenas no consumidor final, não

podem fornecer.

De forma semelhante, CAREY et al (Pg 4) definem benchmarking como

sendo um processo sistemático e contínuo que é exercido para:

• "Avaliar os próprios produtos, serviços e processos de
negócio essenciais".
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• Avaliar os produtos, serviços e processos de negocios
essenciais das organizações reconhecidas como líderes do setor,
da indústria ou mundiais.
• Identificar e medir os gaps de performance significativos
entre os dois.
• Entender como outras organizações atingiram e mantêm
performance superior.
• Adaptar - e implementar - as melhores ou as práticas de
classe mundial que conduzem à performance superior."

Podemos dizer que Benchmarking é um conceito simples. Ele tem sido

expresso por muitos autores e várias empresas através da utilização de

palavras diferentes, porém com pouquíssimas variações de sentido, que

decorrem principalmente da ênfase que cada usuário quer dar às bases que

compõem este conceito.

Por exemplo, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 6) enfatizam o processo de

investigação e descoberta dos melhores métodos quando dizem que

"O benchmarking é o autêntico processo de investigação e
descoberta que destaca os procedimentos operacionais como o
assunto de maior interesse e valor".

Ou seja,

"o benchmarking das melhores práticas pode ser descrito como
o processo de procurar e estudar os melhores métodos, internos
e externos, que resultem em um desempenho superior. Este
desempenho é medido através de vários indicadores, financeiro
e não financeiros".

Por outro lado, a Westinghouse destaca os aspectos de investigação,

. descoberta e desempenho competitivo. Segundo WATSON (1994, Pg 3), ela

"vê benchmarking como uma ferramenta integrada dentro de seu
Processo de Melhoria da Qualidade Total para 'identificar
melhores métodos onde quer que existam, implementar e
comunicar estes métodos através da empresa para melhorar o
desempenho competitivo e preservar nossas competências-
chave'. O curso da Westinghouse Productivity & Quality Center
sobre benchmarking utiliza a seguinte definição:

Benchmarking é uma busca contínua pela aplicação de práticas
significativamente melhores que levam a desempenho
competitivo superior."
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WATSON (1994, Pg 3), quando cita a Motorola e Deming, destacou os

aspectos de investigação, descoberta das práticas superiores e adaptação

criativa:

"Roger Milliken denominou benchmarking 'roubar
descaradamente'. A Motorola até mesmo usou o nome em
código 'Bandit' para identificar sua linha de produto de 'pager',
que foi construído pela combinação dos melhores métodos de
diversas empresas num único design de produto e capacidade de
produção. Contudo, benchmarking não é apenas copiar de outras
empresas. Conforme W. Edwards Deming declarou: 'É
arriscado copiar. É preciso compreender a teoria do que se
deseja fazer' . Benchmarking é mais do que apenas copiar."

Por outro lado, WATSON (1994, Pg 3), cita também Fred Bowers, gerente

do programa de benchmarking corporativo da Digital Equipment

Corporation, que destacou os aspectos de processo e aprendizado quando

definiu benchmarking como

"O processo por meio do qual a organização aprende, modelada
no processo de aprendizado humana"'.

O aprendizado também é priorizado por SPENDOLINI (1994, Pg 16)

quando afirma que:

"quando alguém me pede para dar uma breve definição de
benchmarking eu sempre incluo o elemento do aprendizado e do
desenvolvimento profissional em minha resposta. Talvez uma
resposta simples, numa única frase, para a definição incluísse
alguma referência a 'aprender com os outros'''.

CAMP (1997, Pg 150) também dá ênfase a processo e aprendizagem

quando define benchmarking como

"um processo de aprendizagem. É o modo aceito de aprender
com os outros para ganhar discernimento inovador sobre como
mudar a organização. Nenhum executivo superior deve perder a
oportunidade de dar ênfase a esta mensagem".

Quando apresentou a sua definição formal, SPENDOLINI (1994, Pg 10)

procurou destacar os seus aspectos de processo, comparação com os

melhores e vantagem competitiva, ou seja, ele apresentou Benchmarking

como: "Um processo contínuo e sistemático para avaliar produtos, serviços

e processos de trabalho de organizações que são reconhecidas como

f
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representantes das melhores práticas, com a finalidade de melhoria

organizacional" .

De acordo com.WATSON (1994, Pg 4),

"uma definição desenvolvida no APQC (American Productivity
& Quality Center) pela Intemational Benchmarking
Clearinghouse (!BC) Design Steering Committee, representa um
consenso entre cerca de 100 companhias:
Benchmarking é um processo sistemático e contínuo de medida;
um processo para medir e comparar continuamente os processos
empresariais de uma organização em relação a líderes de
processos empresariais em qualquer lugar do mundo a fim de
obter informações que podem ajudar a organização a agir para
melhorar seu desempenho".

Esta definição coloca ênfase nos aspectos de processo, comparação com os

melhores e ação para conseguir desempenho superior.

CAMP (1993, Pg 6) destaca os aspectos de investigação e comparação

quando apresenta benchmarking como sendo

"uma pesquisa industrial ou coleta de informações que permite
a um gerente comparar o desempenho de sua função com o
desempenho da mesma função em outras empresas. O
benchmarking identifica os processos, práticas e métodos
gerenciais que a função ou centro de custos usaria se estivesse
em um ambiente competitivo. O benchmarking é um indicador
do que deveria ou poderia ser o desempenho de uma função da
empresa".

Quando propõe uma definição formal CAMP (1993, P 8) cita David T.

Keams, executivo chefe da Xerox Corporation, que enfatizou os aspectos de

processo contínuo e comparação com os melhores, ou seja para ele

"Benchmarking é o processo contínuo de medição de produtos, serviços e

práticas em relação aos mais fortes concorrentes, ou às empresas

reconhecidas como líderes em suas indústrias".

BOXWELL (1996, Pg 48, 51) reforça os aspectos de aprendizado e

vantagem competitiva quando diz que
"Tenha em mente [...], especialmente se estiver planejando o seu
estudo de benchmarking, que a razão primordial para realizá-lo
deve ser entendida como um meio para construir uma vantagem
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competitiva sustentável para sua organização. O benchmarking
terá seu valor diminuído se sua meta final for algo menor que
isso".

E que

"O fato de ter a consciência de que ser um arremedador é uma
armadilha na qual alguém pode cair quando faz benchmarking
ajudará os gerentes a evitá-la. O benchmarking não leva a
copiar; leva a aprender; e a diferença entre os dois termos deve
ser considerada real e não apenas semântica".

LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 1, 23) enfatizam em sua conceituação

os aspectos de comparação e vantagens competitivas. Para eles

benchmarking "Trata-se de um foco externo nas atividades, funções ou

operações internas, de modo a alcançar a melhoria contínua".

De outra forma, a sua conceituação coloca ênfase no processo, na ação e na

construção de vantagens competitivas. Eles afirmam também que

benchmarking

"Trata-se de um processo de aperfeiçoamento que é: dotado de
propósito (...é gerar ação, alguma forma de ·aperfeiçoamento,
que aumente o valor da organização para os seus ... ),
externamente focalizado, baseado em medidas, intensivo em
informações, objetivo e gerador de ações".

HARRINGTON (1995, Pg xi) apresenta o benchmarking como sendo uma

das melhores formas de manter as organizações sempre melhorando os seus

desempenhos. Ele o define como uma forma sistemática de identificar

produtos, serviços, processos e práticas superiores que possam ser adotados

ou adaptados na sua organização para reduzir custos, diminuir os tempos de

ciclo, aumentar a confiabilidade, cortar estoques, e fornecer maior satisfação

para os seus clientes. Nesta definição, podemos identificar a ênfase no

processo de investigação, na adaptação das descobertas e na construção de

vantagens competitivas.

Destas diversas definições que foram listadas, nós podemos extrair as bases

do conceito moderno de benchmarking, que seriam: contínuo processo de

investigação; comparação com os melhores; descoberta das práticas

superiores; adaptação criativa; ação de mudança; aprendizado e vantagem
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competitiva. Benchmarking é um processo contínuo porque uma vez

iniciado não pode mais ser interrompido. Ele precisa ser atualizado

continuamente porque as empresas líderes não param de melhorar os seus

processos e de ampliar sua capacidade de atendimento às necessidades dos

clientes. É um processo de investigação porque demanda uma ampla

pesquisa de informações que serão usadas como referências para as

comparações entre práticas e desempenhos. Deste esforço de investigação e

análise decorre as descobertas de práticas superiores que produzem os

melhores desempenhos. O perfeito entendimento dos gaps de desempenho e

suas razões alavanca a adaptação criativa e viabiliza a ação de mudança, que

uma vez implementada produz conhecimento e viabiliza as vantagens

competitivas que definirão o novo líder.

De forma simples, SPENDOLINI (1994, Figura 1.7, Pg 34) conceitua

benchmarking a partir do "que é" e do que "não é":

"O benchmarking é:
• Um processo contínuo
• Um processo de investigação que fornece informações

valiosas
• Um processo de aprendizado com os outros; uma busca

pragmática de idéias.
• Um processo que leva tempo e dá trabalho, exigindo

disciplina.
• Uma ferramenta viável que fornece informações úteis para

melhorar praticamente qualquer atividade de negócios.

O benchmarking não é:

• Um evento que ocorre uma única vez
• Um processo de investigação que fornece respostas simples
• Copiar, imitar.
• Rápido e fácil
• Uma novidade, uma moda."

Da mesma forma, CAMP (1993, Pg 12, 22) nos dá uma pista do que

benchmarking "é" se contrapondo ao que "não é", quando diz que

"Benchmarking não é: mecanismo para determinar reduções de
recursos; uma panacéia nem um programa ( deve ser um
processo gerencial ...); um livro de receitas ( trata-se de um
processo de descoberta e de uma experiência de aprendizado ...)
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um modismo (... é uma estratégia de negócios vitoriosa ...). O
Benchmarking é uma nova maneira de se fazer negócios [...]
uma nova abordagem gerencial ".

Portanto, benchmarking

"reflete, em última análise, uma atitude de luta pela excelência
em todos os esforços empresariais".

E vai além da simples fixação de metas, mesmo que estas sejam feitas a

partir de um referencial externo. Conforme CAMP (1993, Pg 22)

benchmarking é em primeiro lugar.

"um processo de fixação de metas, porém, mais importante, ele
é um meio pelo qual as práticas necessárias para se atingir novas
metas são descobertas e entendidas; um fator motivacional;
legitimiza metas e alvos baseando-os em uma orientação
externa".

É importante destacar que benchmarking é muito mais do que análise

comparativa, pois esta simplesmente promove a comparação de um certo

número de itens com organizações diferentes (HARRINGTON, 1996, Pg 3).

Podemos dizer, que este tipo de análise é apenas uma pequena parte de um

processo completo de benchmarking.

De outra forma, CAMP (1997, Pg 14) definiu benchmarking a partir de sua

finalidade, que é:

• "Analisar a operação.
• Conhecer os líderes da concorrência e do setor.
• Incorporar o melhor dos melhores.
• Ganhar superioridade. Tomar-se o novo referencial."

Benchmarking é um processo essencialmente prático, isto é, totalmente

voltado para a ação. Apesar de ser necessário conhecer bem os seus

conceitos, deve-se ter sempre em vista que precisa ser aplicado para seja

perfeitamente compreendido. LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 300)

dizem que "O benchmarking é uma disciplina aplicada, não podendo ser

aprendida de um livro ou seminário. É praticada nas trincheiras e dominada

no campo de batalha".



23

3.2.2 Benchmarks X Benchmarking.

Quando se conceitua benchmarking, uma distinção importante deve ser feita

entre benchmarking e benchmarks. O primeiro se refere ao processo de

investigação, descoberta e ação de mudança. O segundo se refere aos

referenciais ou marcos que servirão para balizar o processo de

benchmarking. Segundo BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 6) esta diferença

continua desorientando muitos gerentes. Para eles benchmarking é a procura

contínua dos melhores métodos operacionais que uma vez adaptados e

implementados produzirão um desempenho superior. Por outro lado os

benchmarks seriam as medições que calibram o desempenho de uma função,

operação ou empresa em relação a outras. Para eles os benchmarks são

superficiais e conduzem a comparações incompletas, além de desviarem a

atenção dos gerentes para as lacunas de desempenho sem proporcionar

nenhuma explicação para a existência das mesmas.

Na mesma direção, CAMP (1997, Pg 14, 17) destaca que o foco de um

processo de benchmarking deve ser as práticas e não as metas numéricas, ou

seja, para ele. "O principal objetivo do benchmarking é compreender

aquelas práticas que produzem uma vantagem competitiva, estabelecer

metas é secundário".

Para tomar mais claro este conceito, ele define benchmarks de uma forma

genérica e os apresenta como sendo de dois tipos, um que incorpora as

práticas e outro que representa os indicadores quantitativos. Ou seja, ele

define:
"Benchmarks (Referências): um padrão setorial. Os
benchmarks podem ser descritos, como no relato de uma
melhor prática da indústria. Eles podem ser convertidos em
uma medida de desempenho que mostra o efeito de
incorporar ou adotar a prática".
"Benchmarks descritivos ou práticas. Qualquer processo de
trabalho é composto de insumos, um conjunto reprodutível
de passos baseado em um conjunto de práticas ou métodos, e
saídas. Se as práticas são as melhores da indústria elas
produzirão os resultados que satisfarão completamente os
clientes".
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"Benchrnarks quantitativos ou medidas de desempenho. As
medidas de benchmark são a conversão de práticas de
benchmark em medidas operacionais".

BOXWELL (1996, Pg 18, 49, 54), alerta para os riscos de se usar

benchmarking para estabelecer metas sem correlacioná-las com as práticas

que as viabilizam. Ele diz que:

"para ser objetivo [...] benchmarking é duas coisas: estabelecer
metas usando padrões objetivos, externos e aprender de outros -
aprender quanto e, talvez o que é mais importante, aprender
como [...] Mas tenha em mente que estabelecer metas
comparáveis ou além daquelas das melhores empresas sem
entender os processos subjacentes, que capacitam as melhores
empresas a conseguir seus resultados, pode ser inútil ou coisa
pior."

Ele enfatiza também os problemas potenciais de um benchmarking

incompleto, pois um processo de benchmarking mal feito pode drenar

recursos da organização e até mesmo inviabilizar a própria ferramenta. Para

ele
"Nem todos acham que o benchmarking é uma coisa boa.
Quando mal praticado, ele provavelmente faz mais mal do que
bem [...] Usar benchmarking pra estabelecer metas sem oferecer
àqueles que devem cumpri-las o entendimento dos processos
fundamentais pode causar muitas frustrações no pessoal
envolvido. Além disso, queimar os recursos da empresa num
benchmarking de qualidade inferior é um desperdício terrível.
Mas nenhum desses panoramas implica que o benchmarking não
seja uma ferramenta poderosa quando usada corretamente.".

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 54) ressaltam o aspecto complementar e

indissolúvel dos benchmarks e das práticas correspondentes, quando dizem

que
"A identificação dos benchmarks é somente uma parte do
caminho de uma equipe na sua última meta de melhoria do
desempenho. Por sua vez, uma equipe de melhoria também
ficaria desorientada se navegasse apenas no estudo de diferenças
entre práticas e processos. Sem monitorar os benchmarks que
contrastam os níveis de desempenho relativo produzidos por
diferentes abordagens operacionais, a equipe não pode
facilmente avaliar os méritos de diferentes práticas ou sistemas".
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De forma análoga, WATSON (1994, Pg 4) realça a necessidade de que os

benchmarks sejam correlacionados às práticas que os suportam:

"Os métodos que levam ao desempenho excepcional são
denominados capacitadores. Assim sendo, o processo de
benchmarking traz dois tipos de resultados: benchmarks, ou
medidas de desempenho comparativo, e capacitadores.
Aplicando-se a lógica de Deming, os capacitadores representam
a teoria por trás do desempenho de processo".

MANAGEMENT TODA Y (1999, Pg 29) também enfatiza a necessidade de

se descobrir as melhores práticas e não apenas os benchmarks. Ele diz que o

benchmarking nos anos 90 tem enfatizado muito mais a adaptação e a

inovação do que a adoção e a imitação. Neste sentido, houve uma evolução

da simples busca da melhor prática na direção dos processos e atividades

que proporcionam a excelência operacional.

Da mesma forma, CAMP (1993, Pg 3, 4) apresenta benchmarking como

práticas e benchmarks. Ele escreveu que

"o benchmarking pode ser dividido em duas partes: práticas e
métricas. As práticas são definidas como os métodos que são
usados; as métricas são o efeito quantificado da instalação das
práticas" .

Ou seja, para ele

"O benchmarking é uma compreensão de práticas. Uma vez
compreendidas, elas podem ser quantificadas para mostrar seu
efeito numérico. Talvez mais importante, uma vez determinada
uma métrica, ela provoca imediatamente a pergunta 'por quê'?".

A maioria dos autores utiliza o termo benchmarking para se referir ao

processo estruturado e sistemático de investigação, descoberta e mudança.

Por outro lado, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 165,8,9, 10) argumentam

que as investigações menos rigorosas também podem ser úteis às empresas.

Eles dizem que:

"Não é construtivo classificar as análises mais rigorosas e mais
consumidoras de recursos como 'benchmarking'. As
investigações menos rigorosas envolvem as mesmas habilidades
essenciais do aprendizado, através de comparações externas e de
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maior alcance. Freqüentemente conseguem importantes idéias
para dirigir melhorias significativas na organização. Ignorar ou
desprezar este safári de aprendizado menos rigoroso é ignorar
uma importante categoria de oportunidades de melhoria".

Porém, não devemos usar esta abertura como regra, pois ela nos conduzirá a

uma situação que apesar de mais cômoda, será superficial e sub ótima. Ou

seja, as descobertas produzidas por um processo de investigação informal

tenderão a ser incompletas e poderão inviabilizar o detalhamento das ações

de mudanças, frustrando a expectativa dos gerentes em relação ao processo

de benchmarking.

3.2.3 Princípios do Benchmarking.

O benchmarking por definição é um processo que se desenvolve entre

unidades organizacionais de uma mesma empresa ou entre empresas

diferentes. Portanto, ele implica necessariamente na cooperação entre

pessoas culturalmente distintas e com intenções específicas. Para que o

relacionamento entre elas se desenvolva de uma forma positiva e seja capaz

de produzir um benchmarking eficaz, os envolvidos precisam conhecer o

conceito de benchmarking e concordar com quatro princípios básicos,

conforme descritos por WATSON (1994, Pg 53, 54):

• Reciprocidade: Este princípio destaca que a troca entre os parceiros de

benchmarking deve ser do tipo "ganha-ganha" e que ela seja alicerçada

na clareza de objetivos e na transparência de intenções de cada

participante;

• Analogia: É necessário haver um mínimo de semelhança entre os

processos operacionais para que seja viável a transferência de

conhecimento;

• Medição: A comparação de desempenho entre as empresas precisa

explicar as causas dos diferentes níveis de desempenho e como foi

produzido o melhor resultado.
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• Validade: A equipe de benchmarking não pode se basear na intuição,

opinião ou chutes. Além disto, é necessário usar ferramentas de análise

para chegar às causas das diferenças de desempenho.

3.2.4 Consórcios de Benchmarking.

Muitas empresas de consultoria montam consórcios de empresas

concorrentes para fazerem exercícios de benchmarking competitivo sob o

pretexto de promover comparações de desempenho preservando o sigilo dos

dados. Elas fazem uma normalização dos dados coletados e apresentam ao

grupo de empresas participantes um relatório onde posicionam cada uma

delas em relação às demais. Porém, deve se fazer algumas ressalvas.

Segundo BOXWELL (1996, Pg 34), algumas destas iniciativas, apesar de

serem chamadas de benchmarking, apenas encaminham a questão "como"

sem respondê-la. Ele acrescenta que freqüentemente as empresas que

conduzem estes estudos oferecem serviços adicionais para responder o

"como": "Que o comprador se acautele".

Segundo ele, "freqüentemente elas convencem seus clientes a entregarem

milhares de dólares por dados marginalmente úteis". O objetivo mais

provável destas empresas seria fazer o maior número possível de empresas

acreditar que está no último quartil de desempenho em pelo menos uma área

onde elas precisam de vantagem competitiva, empurrando-as na direção da

consultoria a preços elevados.

3.2.5 Aspectos legais e éticos do Benchmarking.

Benchmarking não deve ser confundido com pirataria industrial, porque se

baseia na ação cooperativa das empresas que dele participam. Neste sentido,

BOXWELL cita David Garvin, para quem até mesmos grupos antagônicos

da onda de qualidade têm-se unido sob a bandeira do Baldrige, onde

Benchmarking é um requisito do prêmio. Ainda segundo Garvin, para se

tomarem competitivas as empresas americanas descobriram a cooperação.
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Neste mesmo sentido WATSON (1994, Pg 23) argumenta que em

"benchmarking, o objetivo é desenvolver um compartilhamento
aberto de informações diretamente com a empresa-alvo. Nesse
ambiente, qualquer dica de "espionagem industrial" é eliminada,
porque a investigação é realizada de maneira aberta e não em
segredo.".

Benchmarking também não apresenta restrições legais para esta cooperação

entre empresas concorrentes LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 114, Pg

113) argumentam que as leis antitrustes não se aplicam a um benchmarking

corretamente conduzido, pois o enfoque "não está na fatia de mercado ou no

preço (ou nos planos futuros/objetivos estratégicos de seus concorrentes), e

sim na 'melhor prática' (foco nos processos usados )."

MALIK (1994, Pg 17, 18), também analisa e comprova que o

benchmarking é um processo eticamente correto. Ela defende que,

"Chegar a métodos de racionalização da produção, de maneira a
utilizar melhor os recursos disponíveis (certamente menores que
os existentes) e a oferecer produtos/serviços desenhados para
satisfazer com mais proficiência necessidades e desejos dos
consumidores parece no mínimo desejável; colocar este
conhecimento à disposição de mais empresas pode merecer a
designação de ético, justo, simpático. No limite, isto é
benchmarking, ao menos aquele da teoria".

E acrescenta,

"Esforçar-se para fazer tão bem quanto quem tem bons
resultados parece uma conseqüência benéfica e esperada do
conceito de benchmarking".

3.3 Vantagens de um processo de benchmarking.

Os processos de benchmarking bem conduzidos podem proporcionar às

empresas várias vantagens em relação aos seus concorrentes. Sem a

pretensão de produzir uma lista definitiva e ressaltando que várias delas são

interdependentes, podemos destacar as seguintes como sendo as vantagens

mais citadas pelos principais autores: é um caminho seguro em direção à

excelência empresarial; estimula e desenvolve a competitividade das

empresas, acelera o processo de aprendizado; traz um foco externo que
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estimula a criatividade e a inovação; funciona como um catalisador e

desenvolve senso de urgência para as mudanças necessárias; fornece

referencial externo para o planejamento e para iniciativas como a

reengenharia; aumenta a pontuação obtida nas avaliações para os Prêmios

Nacionais de Qualidade; entre outras. Desdobramos a seguir estas vantagens

a partir da abordagem dos autores que as defendem.

3.3.1 É um caminho seguro em direção à excelência empresarial,

estimulando e desenvolvendo a competitividade das empresas.

LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 1) destacam de forma simples e direta

que a maior vocação de um processo de benchmarking é ser um caminho em

direção à excelência:

"Inicialmente empregada pela Xerox Corporation a fim de
enfrentar o desafio competitivo japonês dos anos 70, o
benchmarking incorpora a busca da excelência, o desejo de ser o
'melhor dos melhores' .

Nesta mesma direção, o benchmarking estimula e desenvolve a

competitividade das empresas de várias formas. BOGAN e ENGLISH

(1997, Pg 18) chegam a considerar esta como sendo a sua principal

vantagem. Eles afirmam que

"o benchmarking para as melhores práticas gera -nais uma
vantagem que provavelmente é a mais importante de todas:
ensina às organizações novas lições de competitividade. 'O
benchmarking ensinou os gerentes a competir', comentou Sam
Bookhart, gerente de benchmarking na E.I. DuPont de Nemours
& Company Inc [...] e isso provocou mudanças radicais na
cultura e melhoria da qualidade de produtos e serviços".

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 9) também focalizam o efeito do

benchmarking na competitividade das empresas quando ele desafia os

padrões que as levaram ao sucesso no passado: "O caminho para a falência

da competitividade pode ficar aberto quando procedimentos operacionais,

eficazes em seu momento, não são mais revisados".
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CAMP (1997, Pg 64, 65) aborda enfaticamente os aspectos de

competitividade e apoio ao planejamento institucional:

• "O propósito do benchmarking é claro: ganhar
competiti vidade".

• "Em virtude das rápidas mudanças no mercado, definir
metas olhando para dentro da empresa geralmente não
atende às expectativas dos clientes".

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 54) abordam o efeito da competitividade de

forma indireta. Eles apresentam a sua importância como ferramenta de

gestão ao ressaltar que

"O benchmarking representa uma versátil ferramenta de
gerenciamento do processo que ajuda as organizações a
identificar e a compreender o que são as melhores práticas
operacionais; os benchmarks são as estatísticas operacionais ou
medidas que definem o nível de operação de uma determinada
prática ou sistema. Este grupo de conceitos está no coração da
revolução do gerenciamento do desempenho".

O potencial do benchmarking como ferramenta de gestão também é

abordado por HARRINGTON (1996, Pg 29) quando afirma que "O board

sabe que a organização precisa melhorar e que precisa usar alguma

metodologia para conseguir este melhoramento. Benchmarking é o método

indicado" .

Para ser competitivo no mundo globalizado e cada vez mais complexo não é

possível prever o futuro e a partir daí planejar detalhadamente as ações na

sua direção. É necessário então "criar" um futuro que seja conveniente para

a sua empresa. BOGAN e ENGLISH(1997, Pg 293) citam Drucker para

destacar o papel do benchmarking nesta direção:

"O melhor modo de prever o futuro é criá-lo", observa Peter
Drucker, um dos mais respeitados observadores das teorias
modernas de gerenciamento. Na GTE e em outras organizações
que estão empreendendo grandes projetos, alta direção,
informada pelo benchmarking, inicia as mudanças. Mas são os
assistentes e os funcionários da linha de frente, com a autoridade
dada pelo benchmarking, os que rascunham e executam os
projetos que criam o futuro de cada organização."
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MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 71) oportunamente nos lembra dos

clientes e destaca que para sermos competitivos precisamos atendê-los de

forma melhor e mais rápida do que os nossos concorrentes. O benchmarking

nos permite ser competitivos, pois

"Na atual acelerada economia globalizada os padrões de
benchmarking oferecem um caminho seguro de que a
companhia está atendendo exatamente os padrões demandados
por seus clientes e de uma forma rentável".

Não é possível ser competitivo apresentado um desempenho excepcional em um

único aspecto do negócio. MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 6) destaca a

importância do benchmarking ao poder fornecer de forma abrangente as

seguintes vantagens:

• "maior satisfação dos consumidores
• maior competitividade
• menores desperdícios e tempo de ciclo
• melhor qualidade de vida no trabalho para os empregados."

3.3.2 Acelerao processode aprendizado.

Outra vantagem extremamente importante do benchmarking é ser capaz de

acelerar o processo de aprendizado. As empresas não podem se dar ao luxo

de investir tempo e dinheiro para descobrir o que outros já sabem. Portanto,

precisam encontrar meios para encontrar este conhecimento e aplicá-lo em

seus próprios processos. Sua capacidade de inovação deve ser canalizada

para produzir produtos e serviços essencialmente novos e não para

"reinventar a roda".

Esta questão é discutida por MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 3)

quando afirma que valorizar apenas o que é original não faz mais sentido. É

possível abordar processos criativos como P&D ou Marketing através do

benchmarking, assim como o benchmarking pode ser aplicado diretamente

para assegurar que determinado trabalho está sendo feito tão rapidamente,

custo-efetivamente e confiavelmente quando possível.
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BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 23) citam De Greus que correlaciona

competitividade e aprendizagem:

"A capacidade de aprender mais rápido que seus concorrentes
pode ser a única vantagem competitiva auto-sustentável",
observava Arie De Geus, o chefe de planejamento da Royal
Dutch/Shell" .

Na mesma direção, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 24, 48) afirmam que

"As organizações de aprendizado rápido, chamadas de OARs são capazes de

mudanças rápidas e evoluções criativas".

E correlacionam estas questões com benchmarking quando citam Bismark:

"Você está louco [...] se disser que aprende com sua própria
experiência [..] .prefiro aproveitar os erros dos demais e
economizar meu próprio valor". Prince Otto Von Bismark,
século 19

MANAGEMENT TODAY (1999, Pg7) caracteriza as organizações de

aprendizado e também discute como o benchmarking pode contribuir para

construí-las. Enquanto a maioria das iniciativas de mudança impõe a

mudança sobre as pessoas, o benchmarking é praticado por uma equipe

multidisciplinar montada com as pessoas envolvidas no processo, que

buscarão identificar as mudanças nas suas próprias práticas de trabalho.

Desta forma, o benchmarking envolve "empowerment" e demonstra os

benefícios de uma "Learning Organization", desenvolvendo habilidades tais

como auto-avaliação, aprendizado e trabalho em equipe, ao invés de exigi-la

como pré-requisito para uma iniciativa de benchmarking bem sucedida.

WATSON (1994, Pg 25) destaca a contribuição do benchmarking como

ferramenta de aprendizado em várias passagens do seu livro. Segundo ele o

benchmarking amplia a perspectiva da análise estratégica, complementando

a análise competitiva e aumentando a capacidade das empresas

compreenderem as mudanças necessárias em seu plano estratégico assim

como em suas capacidades estratégicas. Adicionalmente, ele cita Arie P. de

Greus: "A habilidade de aprender mais depressa do que seus concorrentes

pode ser a única vantagem competitiva sustentável".
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SPENDOLINI (1994, Pg 16) relaciona a aprendizagem proporcionada pelo

benchmarking com o foco externo ao afirmar que

"o benchmarking torna-se ferramenta fundamental que pode
orientar as pessoas através do processo de olhar para fora,
buscando idéias e inspiração - em essência, uma ferramenta
para a organização aprendiz".

De forma bastante clara, CAMP (1997, Pg 199) destaca o papel do

benchmarking na construção de um processo eficaz de aprendizagem:

"As organizações precisam considerar como aprender
rapidamente e como transferir conhecimentos de forma a se
tornar uma organização constantemente informada e instruída.
Isto não pode se tornar uma atividade sem controle e ao acaso
[...] Este aprendizado envolve a transferência interna das
melhores práticas [...], contudo é no processo de se fazer um
benchmarking que se conseguirá o entendimento e os critérios
que farão do aprendizado da organização um sucesso".

3.3.3 Traz um foco externo que estimula a criatividade e a

inovação.

Uma das principais vantagens do benchmarking é apresentar um foco

externo que estimula a criatividade e a inovação. A orientação para fora

começa além do seu grupo organizacional e dentro da própria empresa e se

estende continuamente para fora dela, superando as barreiras

organizacionais, setoriais, funcionais, industriais, culturais e geográficas.

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 1, 6) detalham esta característica de um

processo de benchmarking quando dizem que
"Visto que as limitações humanas são um fato real, é de bom
senso levar em conta as experiências dos outros. Aqueles que
permanecem isolados estão condenados a reinventar a roda
eternamente, porque eles não aprendem nem tiram proveito do
progresso dos demais. Estudando sistematicamente os melhores
procedimentos empresariais, táticas operacionais e estratégias
vencedoras dos outros, uma pessoa, equipe ou organização pode
acelerar seu próprio progresso e melhoria".

E também. que
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"Hoje o ritmo das mudanças é tão rápido, que nenhuma
organização isolada consegue controlar ou dominar todas as
práticas operativas eficazes e todas as boas idéias".

A invenção do kanban é citada por WATSON (1994, Pg 7, 42) como um

exemplo de prática observada em um outro ramo de negócios. Ele diz que

"A analogia do supermercado deu a Ohno um exemplo de um
processo que o capacitasse a desenvolver o sistema kanban para
a administração do fluxo de estoque".

Ele também realçou o papel dos contatos de benchmarking como fontes de

referências externas, ao afirmar que o
"uso de redes, alianças ou até mesmo "bons amigos" permite a
influência de uma perspectiva externa consistente no processo
de desenvolvimento de gestão estratégica."

Por outro lado, CAMP (1997, Pg 97) destaca que a cooperação desenvolvida

durante uma iniciativa de benchmarking faz com que as empresas olhem

para além de seus próprios horizontes. Ele diz que "A condução do

benchmarking exige que as organizações compartilhem. Também exige

concentração sobre o processo e, de modo crescente, faz as organizações

olharem para fora de suas indústrias para achar as melhores práticas".

o foco externo traz necessariamente novas formas de executar as próprias

atividades. Segundo SPENDOLINI (1994, Pg 28),
"Embora preencher lacunas ainda seja um motivo importante
para as atividades de benchmarking dessas companhias, o
estímulo de novas idéias e a exposição a novas formas de fazer
negócios tomaram-se razões suficientes para iniciar o processo
de benchmarking".

3.3.4 Funciona como um catalisador e desenvolvesenso de urgência

para as mudanças necessárias.

Outra vantagem do benchmarking diz respeito a sua capacidade de facilitar

o contínuo processo de mudança que as empresas precisam desenvolver

para se manterem competitivas. Ele funciona como um catalisador e

desenvolve senso de urgência para as mudanças necessárias através de

várias formas.
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CAMP (1997, Pg 200) destaca como o benchmarking toma a mudança bem

sucedida:

• "A distância entre as práticas internas e externas cna a
necessidade para a mudança

• O entendimento das melhores práticas industriais identifica o
que precisa ser mudado

• As práticas de benchmarking externas, desenvolvidas por
outros, fornecem a imagem da situação final, depois da
mudança ".

Uma outra questão que aflige as empresas modernas é a pressa. O eixo da

competição já saiu do patamar de qualidade. Também já não basta produzir

com baixo custo e agora a competição se desloca na direção da velocidade e

da inovação. Empresas lentas e presas ao sucesso do passado não terão

futuro. WATSON (1994, Pg 209) apresenta como o benchmarking pode

contribuir neste contexto.

"O Benchmarking fornece um senso de urgência para melhoria,
indicando níveis de desempenho atingidos previamente num
processo de parceiro do estudo. Um senso de competitividade
surge à medida que uma equipe reconhece oportunidades de
melhoria além de suas observações diretas, e os membros da
equipe tomam-se motivados a se empenhar por excelência,
inovação e aplicação de pensamento inovador a fim de
conseguir sua própria melhoria do processo".

ZAIR! e LEONARD (1995, Pg 54,56) destacam a relação do benchmarking

com as pessoas e com os processos, servindo como catalisador para o

processo de mudança:

"Benchmarking é a ferramenta que permite o atingimento deste
estágio (empowerment). É a ferramenta para educar, comunicar,
dar às pessoas a liberdade de questionar, aumentar seu poder e
construir confiança e lealdade".

Para eles,
"A análise do concorrente não necessariamente leva a um bom
entendimento de seu comportamento. Argumenta-se que a
análise competitiva na realidade não oferece o catalisador
necessário aos dirigentes para agirem com confiança no sentido
de diminuírem as lacunas. Enquanto as perguntas relacionadas a
quanto e a quão grande são as lacunas podem ser respondidas, a
análise competitiva não responde a perguntas do tipo o que, por
que, como e quando. Para isto, benchmarking é essencial".
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o sendo de urgência é abordado de outra forma por BOXWELL (1996, Pg

45):

"Para aqueles que não o estão fazendo, é aconselhável que dêem ouvidos às

palavras de David Kearns sobre o benchmarking: 'As empresas erram

porque não começam o benchmarking antes de estarem ameaçadas'''.

3.3.5 Fornece referenciais externos para o planejamento e para

outras iniciativas tais como a reengenharia.

o benchmarking fornece também referenciais para o planejamento e para

iniciativas como reengenharia, tomado estes processos mais eficazes.

Por exemplo, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 16,216) perguntam.

"Que melhor forma de prever o impacto de um sistema em sua
própria companhia que o de examinar seu efeito em outra
organização que já o implementou?".

E vai além quando dizem que

"Estendendo isso, um crescente número de companhias
começou a usar o benchmarking como um passo crítico no
processo de planejamento estratégico. Revisando os produtos,
preços, práticas, estratégias, estruturas e serviços dos
concorrentes e de outras empresas, os gerentes podem avaliar a
adequação de suas próprias metas, planas e estratégias".

Esta abordagem também é citada por WATSON (1994, Pg 209) ao afirmar

que

"Outra vantagem de benchmarking é o reconhecimento do fato
de a outra organização ter conseguido realizar o mesmo
processo num nível maior de desempenho. O exemplo da
organização - especialmente a observação de seu conjunto
específico de ações capacitadoras - fornece uma visão do estado
final em potencial para melhorias semelhantes de processo
dentro da própria organização. Ajuda também a estabelecer
objetivos viáveis e realistas para a implementação de melhorais
de processo. Charles Lybeer observou uma lição aprendida de
sua experiência: Benchmarking fornece "ao membro da equipe
reforço positivo, além de um efeito alimentador para
estabelecimento realista de meta e planejamento a longo prazo."
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As empresas normalmente têm dificuldades para estabelecer metas

desafiadoras, mas que ao mesmo tempo sejam factíveis para não

desmobilizar as equipes que trabalharão com afinco na intenção de

viabilizá-las. O benchmarking ao apresentar "como" os resultados

superiores são obtidos comprova a viabilidade do desafio e impede que

desculpas sejam usadas pelos gerentes para desqualificar os compromissos

que lhe são propostos. Para CAMP (1993, Pg 1), "Os métodos tradicionais

de fixação de metas falharam com os gerentes dos Estados Unidos,

deixando-os expostos à concorrência".

Assim como, LEffiFRIED e MCNAIR (1992, Pg 153) destacam que "se a

concordância sobre o que constitui uma meta viável é um constante

problema, pouca ação 'coordenada' poderá ser esperada".

3.3.6 Aumenta a pontuação obtida nas avaliações para os Prêmios

Nacionais de Qualidade.

O lado mais pragmático do benchmarking talvez seja aumentar a pontuação

nas avaliações para os Prêmios Nacionais de Qualidade. Nenhuma empresa

irá admitir que pratica o benchmarking por esta razão, mas todas elas

reconhecerão o peso que este método de gestão tem nos critérios de

avaliação e buscarão demonstrar que o praticam consistentemente para

aproximá-las da pontuação que lhes garanta o Prêmio.

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 37) escrevem que

"Atualmente, benchmarking e comparações competitivas são os
conceitos de gerenciamento que, isoladamente, têm a maior
influência sobre os mil pontos totais possíveis numa avaliação
(Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige). De fato, as
referências de benchmarking representaram quinhentos e
cinqüenta pontos nos critérios de 1994".

Da mesma forma WATSON (1994, Pg 204), destaca que "A maioria dos

vencedores do Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige citam
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benchmarking como um capacitador-chave para seus esforços de aumento

de qualidade".

Segundo Darel Hall, gerente de planejamento e transporte da MMS, uma

Divisão da AT&T, eles fazem benchmarking com objetivo de melhorar o

seu negócio e a sua cultura ... Já Tom Carter, vice-presidente de qualidade da

ALCOA, afirma que eles utilizam o benchmarking para entender qual nível

de performance é realmente possível, assim como para entender a razão da

existência dos gaps de performance entre o desempenho corrente o

desempenho ótimo (HARRINGTON, 1996, Pg 2,3).

HARRINGTON (1996, Pg 6), argumenta que o benchmarking responde

eficazmente a três questões que confundem os gerentes:

• Eles não sabem o nível de desempenho que cada parte da organização

deveria estar apresentando.

• Eles não imaginam que uma grande melhoria possa ser implementada na

organização.

• Eles não sabem como implementar uma grande melhoria.

3.3.7 Outras vantagens.

Vários autores apresentam as vantagens do benchmarking sob a forma de

extensas listas. Por exemplo, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 15) destacam

o aprendizado, o apoio à reengenharia, o foco externo e a capacidade de

funcionar como catalisador para o processo de mudança.

As vantagens de aprendizado, catalisador de mudanças, competitividade,

apoio ao planejamento e senso de urgência do benchmarking são realçadas

também por CAMP (1993, Pg 8). Para ele, o benchmarking permite a

identificação e a incorporação de forma criativa das melhores práticas de

qualquer setor industrial aos processos da função analisada; proporciona

estímulo e motivação para implementar as descobertas; ajuda a reduzir a
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resistência às mudanças do pessoal de operações; possibilita que avanços

tecnológicos de um setor industrial sejam aproveitados por outros setores; e

acelera o crescimento profissional dos envolvidos.

BOXWELL (1996, Pg 21) destaca os aspectos de competitividade e

aprendizado. Para ele

"O benchmarking está tomando-se tão amplamente praticado
pro três razões fundamentais:

• Ele é a maneira mais eficiente de se fazer melhorias. Os
gerentes podem eliminar o antigo processo de aprendizagem
na base da tentativa e erro, que de alguma maneira, muitas
vezes resulta na reinvenção da roda [...].

• Ele ajuda as organizações a fazer melhorias mais
rapidamente. O tempo tomou-se um fator tão importante na
concorrência atual que os gerentes de muitas empresas são
compelidos a encontrar maneiras de fazer as coisas melhor e
mais rapidamente [...].

• Ele tem o potencial para elevar significativamente o
desempenho coletivo das empresas americanas."

ZAIR! e LEONARD (1995, Pg 53) defendem o benchmarking por vários de

seus aspectos: apoio ao planejamento, aprendizado, competitividade, visão

externa e catalisador de mudanças. Para eles o benchmarking é importante

no planejamento institucional (visão, metas estratégicas de 3 a 5 anos, ações

críticas) e dando forma ao plano operacional da unidade (descoberta das

melhores práticas, solução de problemas, melhoria contínua, mudança

cultural, aprendizado contínuo, gestão baseada em fatos, compreensão dos

processos ).

3.4 Desvantagens do Benchmarking.

HARRINGTON (1995, Pg 144), argumenta que benchmarking é apenas

uma ferramenta entre mais de quatrocentas ferramentas de melhoria à

disposição dos gerentes. Ele afirma que a empresa não deve colocar todos os

seus ovos na cesta do benchmarking. Ou seja, para que uma empresa se

tome de classe mundial ela precisa implementar um processo de gestão de

melhorias que inclua o benchmarking como uma de suas ferramentas a sua

disposição, mas não como "a" ferramenta.
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No item anterior nós abordamos as vantagens e aplicações do

benchmarking. Para que os gestores possam fazer as escolhas corretas entre

as inúmeras ferramentas e diversifiquem o uso destas entre as suas diversas

iniciativas de melhoria organizacional, é necessário que conheçam também

as principais desvantagens da ferramenta benchmarking.

JENNINGS (2001) alerta para as desvantagens do emprego generalizado do

benchmarking por todas as empresas nos diversos setores industriais, que

pode levá-las a uma convergência estratégica. Segundo Hamel, se todas as

empresas de um mesmo ramo industrial seguirem uma estratégia idêntica o

resultado seria muito próximo de uma competição perfeita. Neste caso, cada

empresa conseguiria apenas o lucro necessário para sobreviver, e nada mais.

Portanto, o problema não está no benchmarking em si, mas na forma como

as empresas implementam as suas descobertas. Elas não devem buscar

simplesmente copiar as práticas das outras empresas, mas precisam adaptá-

las criativamente e buscar soluções que sejam coerentes com as suas

culturas, adequadas às suas disponibilidades de recursos e inovadoras para

que possam superar o desempenho das próprias parceiras, nos processos,

nos produtos, nos serviços, ou em qualquer outro possível alvo da iniciativa

de benchmarking. Além disto, as empresas precisam saber preservar os

processos onde devem manter uma diferenciação estratégica.

Uma outra crítica ao benchmarking é feita por CAMP (1999, Pg 41), que

aborda especificamente o processo de planejamento corporativo como alvo

das iniciativas de benchmarking. Para ele esta função deve ser desenvolvida

internamente e não a partir de referenciais externos. Isto se deve ao fato de

que as melhores técnicas profissionais de planejamento podem falhar em

adicionar valor ao modelo de negócios específico daquela empresa, ou seja,

ele defende que o modelo de planejamento deve ser construído sob medida

pela empresa para auxiliar o atendimento das metas corporativas e não

simplesmente para que se tenha a melhor técnica de planejamento do

mundo.
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MOEN (2000) propõe que o benchmarking seja usado em conjunto com as

técnicas que visam medir o custo da qualidade. Ele afirma que ambas

ferramentas têm suas próprias limitações, mas que estas poderiam ser

eliminadas através da utilização simultânea das duas técnicas. Segundo o

autor, benchmarking falha porque os investigadores encontram dificuldades

para determinar qual é a melhor prática por falta de medidas de performance

operacionais relevantes. Por outro lado, as técnicas voltadas para medir o

custo da qualidade falham pela ausência de uniformidade entre as empresas

em como medir a falta de qualidade. Portanto, as duas técnicas podem ser

usadas de forma complementar eliminando as desvantagens individuais e

fazendo com que as suas características de comparação e medição se unam

para alcançar o processo de melhoria das empresas.

GOUILLART e NORTON (1995, Pg 7, 11) abordam os riscos do

benchmarking ser usado como apoio para uma iniciativa de reengenharia,

sem que as descobertas e as ações de melhoria estejam alinhadas com a

estratégia empresarial e sem considerar as reais necessidades dos clientes.

Eles definem dois tipos de reengenharia: uma iluminada que é realizada no

contexto da transformação e uma às cegas que confia apenas nos dados de

benchmarking. A reengenharia às cegas seria aquela onde a empresa se

tomaria apenas mais uma no mercado, pois a adaptação contínua de suas

práticas às dos concorrentes conduziria todas à convergência estratégica, já

abordada anteriormente. Por outro lado, caso as investigações sejam

orientadas pelas necessidades dos clientes e partam da estratégia da

empresa, a reengenharia pode ter no benchmarking um aliado seguro para o

processo de transformação da empresa.

Portanto, podemos dizer que uma iniciativa de benchmarking que tenha

como ponto de partida as prioridades estratégicas da empresa e ancore o

foco da investigação nos processos chaves e nas medições corretas, com

objetivo de oferecer um atendimento diferenciado aos seus clientes,

bloquearia as desvantagens apresentadas por uma reengenharia às cegas.
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LINCOLN e PRICE (1997, Pg 70, 72) fazem uma interessante crítica ao

processo de benchmarking. Segundo eles, talvez a principal desvantagem do

benchmarking seja a sua implementação de forma errada, deficiente ou

incompleta. Eles afirmam que, "Quando o benchmarking é bem-feito, torna-

se uma poderosa ferramenta de competitividade para toda a empresa.

Quando mal feito, pode significar um enorme desperdício de dinheiro".

Para eliminar este nsco, entre outras medidas, eles propõem que o

benchmarking que seja feito com rapidez ou nem chegue a começar e

relacionam as possíveis causas dos atrasados na sua implementação:

• Falta de capacitação no processo de investigação. Algumas fases podem

ser terceirizadas para acelerar o projeto. Porém, é imprescindível manter a

empresa no controle;

• Falta de preparo prévio, por exemplo, através da gestão pela qualidade

total;.

• Definição de um alcance muito longo para as primeiras iniciativas de

benchmarking.

Entendemos que todas as desvantagens citadas anteriormente podem ser

bloqueadas através da utilização de um método de benchmarking adequado

que as previnam. Ou seja, um método que incentive a disciplina na

implementação do benchmarking, que garanta que todas as etapas propostas

serão realizadas, que garanta a disponibilização pela alta administração dos

recursos necessários, e que oriente o time de benchmarking para a ação de

mudança, é a condição necessária e suficiente para que estas desvantagens

não se manifestem durante uma iniciativa de benchmarking. Propor uma

rota segura nesta direção é exatamente o objetivo desta monografia.

3.5 Fatores Críticos de Sucesso.

Conforme já abordamos anteriormente, conceitualmente o benchmarking

não apresenta grandes dificuldades. Além disso, suas inúmeras vantagens

não deixam dúvidas de que é uma ferramenta extremamente útil para as
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empresas modernas que precisam ser competitivas. Porém, muitas empresas

reclamam de que a sua implementação além de muito difícil não é eficaz, de

forma que os benefícios propostos não se materializam e as expectativas se

frustram.

Neste sentido, CAREY et alo (Pg 1) destacam que as iniciativas de

benchmarking pecam pela pobre implementação e que "A causa subjacente

é a falta de conhecimento dos fatores críticos de sucesso que constituem um

benchmarking bem sucedido e, das igualmente importantes, falhas a serem

evitadas" .

Desta forma, antes de iniciar um processo de benchmarking é necessário

que se conheça os seus fatores críticos de sucesso e somente se opte pela sua

implantação caso a empresa se comprometa e seja capaz de atendê-los. Caso

isto não seja feito, as chances de sucesso são pequenas e os recursos

investidos poderão ser completamente perdidos. Além disto, o método

provavelmente será desqualificado e o seu potencial não deverá ser

considerado em outras oportunidades.

Os fatores críticos de sucesso mais importantes são: apoio gerencial, escolha

do alvo de benchmarking, escolha da equipe, treinamento, escolha dos

parceiros, disponibilidade de tempo e de recursos humanos, materiais,

financeiros, informacionais e de consultorias, foco nas práticas e não nas

estatísticas, não personalização dos gaps de desempenho encontrados,

disciplina e persistência no método de benchmarking escolhido, utilização

de projetos-piloto, autoconhecimento, foco na ação criativa de mudança,

existência de centros de competências, diretrizes e alinhamento estratégico,

GQT, comunicação, escolha dos indicadores de desempenho e recompensar

os participantes do processo de benchmarking.
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3.5.1 Apoio Gerencial.

o apoio gerencial é fundamental para qualquer iniciativa de benchmarking

assim como o é para qualquer iniciativa de mudança. Elas envolvem

comprometimento de recursos, quebra de paradigmas, mudanças culturais,

persistência, disciplina e alinhamento que somente o efetivo apoio e

comprometimento da alta gerência é capaz de proporcionar.

HARRINGTON (1995, Pg 138) afirma que o sucesso de uma iniciativa de

benchmarking está diretamente relacionado com a importância que a

gerência atribui a ele. Esta relação seria tão direta que sem apoio gerencial

ele não produz qualquer resultado. Um envolvimento passivo leva a

resultados pobres. Se a alta administração fornece simplesmente os recursos

necessários, este envolvimento mínimo produzirá resultados insatisfatórios.

Portanto, se a empresa deseja o maior retomo para o seu investimento

organizacional, os gerentes precisam estar pessoalmente comprometidos

com o processo de benchmarking. Neste sentido, ele sugere que a alta

administração precisa demonstrar com atitudes que o benchmarking

economizará trabalho da organização e não que ele irá criar mais trabalho

(pg 139). Ele destaca também que a gerência precisa conduzir a organização

através de quatro estágios que normalmente acompanham o processo de

benchmarking:

1. Não sabe e não quer saber. A organização está satisfeita e não vê

motivos para fazer nada de forma diferente.

2. O benchmarking é muito popular, então vamos fazê-lo. Neste estágio

o foco da gerência está em justificar as diferenças.

3. O benchmarking é bom para produtos e serviços. Neste estágio o foco

das iniciativas de benchmarking está nos produtos e serviços que têm

interface direta com os consumidores. Nas áreas funcionais que praticam o

benchmarking existe uma postura negativa quando gaps de desempenho

negativos são identificados.

4. O benchmarking está diretamente relacionado com os objetivos

organizacionais e com o planejamento estratégico. Neste estágio os gerentes
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abandonam a postura defensiva e adotam os dados de benchmarking para

justificar as propostas de mudanças.

CAMP (1997, Pg 145), argumenta que:

"Sustentar um processo de benchmarking por um período
extenso de tempo, digamos anos, inclui assegurar assistência
externa, desenvolver um manual para os gerentes, expor os
sucessos, modelar funções, inspecionar utilização e reconhecer e
recompensar excelência de benchmarking".

Tudo isto somente será possível se a alta gerência desejar.

Da mesma forma, CAREY et al.( Pg 17) dizem que nada acontece sem a

alta gerência. Segundo eles

'É óbvio que nenhuma técnica nova, não importa quanto
desejável, efetiva ou comprovada, pode ver a luz do dia sem o
apoio da alta gerência. Uma das principais razões para um
benchmarking não começar, ou falhar após o seu início, é a falta
de envolvimento da alta gerência. Quais são os fatores de
sucesso para a gerência?
Acreditar. Primeiramente, a alta gerência deve acreditar na
eficácia do benchmarking como um direcionador da excelência
empresarial.
Envolvimento, não apenas apoio.
Benchmarking como uma das ferramentas para o século XXI.

3.5.2 Escolha do Alvo.

o segundo fator crítico de sucesso é escolha do alvo de benchmarking. Ela

será abordada com mais detalhes no passo dois, mas sua importância requer

. que os gerentes já tenham contato com esta questão ainda na fase de

conhecimento do que é benchmarking.

Definir o alvo do processo de benchmarking não é tão simples quanto

parece. CAMP (1997, Pg 43) nos diz que

"Nos círculos de benchmarking, uma fonte de fracassos muita
conhecida consiste em atacar um projeto grande demais e que
certamente será improdutivo [...] De fato, parece haver uma
correlação direta entre o foco da investigação e o seu sucesso".
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Se por um lado o escopo não pode ser ambicioso demais, por outro não pode

ser tão estreito que não compense o esforço investido. BOGAN e ENGLISH

(1997, Pg 88) citam a experiência de uma grande empresa para discutir esta

questão. Eles apresentam uma experiência da P&G que após alguns meses

percebeu alguns erros no seu projeto de benchmarking: o tópico era amplo

demais; falta de foco; número excessivo de medidas operacionais; escolher

as empresas parceiras pela sua reputação e não pelo seu desempenho; falta

dos objetivos bem definidos; não olhar para fora seu próprio ramo

industrial; ficar obcecado pelas estatísticas operacionais; gastar muito tempo

e esforço com sub processos em vez dos sistemas, práticas e procedimentos

comprovadamente eficazes; e gastar muito tempo e esforço com sub

processos.

Entre outras recomendações, ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 253) alertam

para a necessidade de que o alvo do processo de benchmarking seja crítico

para o negócio da empresa. Ou seja, é necessário que se conheça a conexão

entre o alvo escolhido e o negócio da empresa. Ele cita algumas armadilhas

no estágio inicial do benchmarking: o assunto não é crítico; diluição de

esforços em muitos assuntos; não considerar simultaneamente os aspectos

de qualidade, custo e entrega; não considerar a satisfação dos clientes;

medições excessivas; medidas pobres; falta de propósito; e falta de

complemento gerencial.

Outro ponto importante a ser destacado na escolha do objeto de

benchmarking é a atratividade econômica do empreendimento. Ou seja, é

necessário que se faça uma estimativa da relação custo / benefício desta

iniciativa e que o resultado seja atrativo em relação às demais oportunidades

da empresa. Este aspecto é ressaltado por LE1BFRIED e MCNAIR (1992,

Pg 250), onde eles dizem que entre os diversos fatores que asseguram o

sucesso de uma iniciativa de benchmarking está o "Baixo custo da

participação em relação ao valor atribuído ao conhecimento adquirido."
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3.5.3 Disponibilidade de Recursos.

o apoio gerencial comentado anteriormente precisa se manifestar de várias

formas. Talvez a mais efetiva delas seja a garantia de que a equipe de

benchmarking vai ter à sua disposição os recursos que precisa, sejam eles

tempo, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, recursos

informacionais ou consultorias.

SPENDOLINI (1994, Pg 220) é enfático nesta questão quando prescreve

que
"Coloque os recursos para ter o trabalho bem feito:

• Tenha gerentes de primeiro escalão envolvidos no processo.
Desencoraje os estudos de benchmarking solicitados pela
equipe de primeiro escalão sem um compromisso de
mudança ou ação.

• Certifique-se de ter dado tempo suficiente para que o trabalho
seja bem feito.

• Garanta que sejam previstos os fundos para as atividades de
benchmarking do ano seguinte.

• Envolva seu melhor e mais brilhante pessoal no processo.
• Recompense aqueles que participam do processo.
• Garanta que sua organização forneça comunicações

adequadas sobre o processo de benchmarking, sua intenção,
seus usos e resultados."

Um recurso importante pode ser o apoio de consultorias, principalmente

quando a empresa está começando o seu processo de benchmarking ou não

tem conseguido eficácia nas iniciativas em andamento CAMP (1997, Pg 145

146) destaca o papel que pode ser exercido pela assistência externa. Ele diz

que
"No passado, o principal benefício de usar assistência externa

era prover confidencialidade a fim de que os parceiros de
benchmarking participassem dos estudos [...] Com o
reconhecimento generalizado que benchmarking tem hoje em
dia, impulsionado pelo Prêmio Nacional de Qualidade
Malcolm Baldrige, há menos preocupação com a troca aberta
de informações. Portanto, as fontes externas algumas vezes
ajudam a realizar o seguinte:

• Reduzir o tempo para conduzir as investigações de
benchmarking.
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• Providenciar contatos prontamente como resultado direto de
sua prática de consultores.

• Providenciar habilidades especiais, tais como especialização
em indústria de alta tecnologia".

Ele destaca também que as consultorias podem mediar a formação de

consórcios de empresas concorrentes equacionando o problema da

confidencialidade dos dados ao mascarar os resultados dos outros

participantes que não sejam a própria empresa. Porém, alerta que a empresa

precisa ser parte ativa do processo e não se contentar com os resultados

numéricos da pesquisa. Ele diz que o benchmarking é uma experiência de

aprendizado e não um simples esforço de coleta de dados. Portanto, não

pode ser delegado a uma terceira parte, mas deve ter a participação efetiva

dos donos dos processos, que buscarão conhecer as práticas que produzem

os melhores resultados.

3.5.4 Escolha da Equipe.

o próximo fator crítico de sucesso é a escolha da equipe. É preciso lembrar

que um processo de benchmarking tem por objetivo conduzir a empresa à

excelência empresarial. Portanto, é de se esperar que esta tarefa somente

possa ser realizada com êxito por uma equipe formada por profissionais

reconhecidamente competentes. Esta questão será detalhada no passo

quatro.

Exemplificando, podemos citar WATSON (1994, Pg 218), que entre outros

aspectos destaca a importância da equipe. Ele diz que

"A receita para benchmarking bem-sucedido requer três
ingredientes básicos: uma equipe gerencial de apoio que tenha
um problema real a ser resolvido; acesso a possíveis parceiros
de benchmarking que previamente tenham resolvido esse
problema; além de uma equipe perita em benchmarking com a
habilidade de usar ferramentas básicas de qualidade e práticas de
pesquisa para investigar problemas de processo até sua causa-
raiz. A esses três ingredientes básicos deve ser acrescentada uma
pitada de perseverança de pesquisa e uma porção de paciência."
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3.5.5 Treinamento

o treinamento é também um fator crítico de sucesso porque tanto a equipe

gerencial envolvida quanto a equipe encarregada precisa conhecer como se

desenvolve um processo de benchmarking. A equipe de benchmarking

precisa conhecer adicionalmente técnicas de documentação, investigação,

análise de comunicação para desempenhar bem o seu papel. Esta questão

será detalhada no passo quatro.

WATSON (1994, Pg 207) cita Ken Karch, gerente de qualidade total da

Weyerhauser Company, para listar vários aspectos que devem ser

considerados num esforço de benchmarking, entre os quais a necessidade de

treinamento. Eles são:

"O empenho e a participação da alta administração são
necessários.
Os membros da equipe, muitas vezes, têm tendências que
precisam ser abordadas.

- As abordagens das equipes são absolutamente críticas.
- O processo de benchmarking não pode ser apressado.
- Educação e treinamento para a equipe são necessários.
_ Benchmarking é intensivo de recursos: há envolvimento de

pessoas, viagens, pesquisas, consultores e outros fatores.
- É necessário rigor do processo para um estudo bem-sucedido.
- A garantia-de dados quantitativos muitas vezes é difícil."

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 90) também listam vários fatores críticos

de sucesso e entre eles destaca o treinamento. Eles propõem que

"Outros fatores críticos de sucesso são:
• Apoio da alta gerência.
• Treinamento em benchmarking da equipe do projeto.
• Sistemas da tecnologia da informação útil.
• Hábitos culturais que apóiem o aprendizado.
• Recursos, especialmente em forma de tempo, dinheiro e

equipamento adequado."
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3.5.6 Parceiros.

A escolha dos parceiros é o próximo fator a ser controlado pela equipe de

benchmarking. Caso a escolha seja mal feita, seja porque o parceiro não tem

processos de classe mundial, ou seja porque a escolha não é compatível com

o tipo de benchmarking escolhido, como veremos no passo dois, o resultado

será desastroso. A empresa corre o risco não apenas de perder tempo e

recursos escassos como também pode até piorar sua posição competitiva.

Para que isto aconteça basta que modifique os seus processos usando como

referência processos que não sejam os melhores do mundo ou que sejam

piores do que os seus.

ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 254) nos alertam sobre algumas armadilhas

a serem evitadas:

• "A não consideração de companhias de outro setor
industrial...

• Outros departamentos ou divisões dentro da companhia não
são considerados.

• Os clientes não são consultados.
• Pesquisa de fontes públicas, mesmo que superficiais,

principalmente porque as pessoas não sabem para onde olhar.
• Tirar companhias da lista sem a adequada informação, por

capricho de membros dos grupos de estudo de benchmarking,
recentemente indicados.

• E, novamente, nenhum comprometimento gerencial."

3.5.7 Busqueas práticas e não os números.

O foco nas práticas e não nas estatísticas é um fator crítico de sucesso que já

abordamos quando conceituamos benchmarking no item (a) deste primeiro

passo.

WATSON (1994, Pg 20) nos diz que

"Um estudo de benchmark produz dois resultados: a) uma
medida de excelência de desempenho de processo que pode ser
usada como padrão para comparação (por exemplo, índice de
movimento geral de estoque, ou o número de unidades estocadas
para itens de vendas reais) e b) uma determinação dos
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capacitadores do processo que ajudaram a desenvolver o nível
de desempenho observado (por exemplo, aplicações de
tecnologia de informação, ou procedimentos específicos
utilizados para monitoração de estoque). Esses capacitadores são
a chave para melhorar o desempenho da empresa do observador,
e sua descoberta é a meta real do estudo de benchmarking."

Da mesma forma, CAMP (1993, Pg 4), propõe que uma iniciativa de

benchmarking comece analisando as práticas e somente depois as métricas

que quantificam os seus efeitos. Inverter esta seqüência pode desorientar e

frustrar as finalidades do benchmarking, pois as lacunas de desempenho não

são capazes de demonstrar suas causas.

3.5.8 Não procureculpados.

o próximo fator crítico é não personalizar os gaps de desempenho

encontrados. Ou seja, o desempenho atual é reflexo dos esforços que seus

empregados desenvolveram ao longo dos anos de existência da organização.

Certamente eles não fizeram de outra forma porque as condições

disponíveis não permitiram. Se não fosse assim, a empresa não teria nada a

aprender com seus parceiros e o benchmarking não faria sentido. Mas esta

não é a realidade e uma política de tipo caça às bruxas somente poderá

conduzir a um processo de benchmarking ineficaz, pois todos os esforços

estarão voltados para justificar as decisões passadas e não para descobrir as

oportunidades que ajudarão a construir o futuro.

WATSON (1994, Pg 206) cita AI Mierisch, gerente do departamento de

serviço de qualidade da Florida Power & light, vencedor do Deming Prize

em 1989, para reforçar esta questão. Ele dá os seguintes conselhos:

"'Não penalize a gerência intermediária ou os empregados pelo
gap atual no desempenho observado durante o benchmarking'.
Mierisch também recomendou a não-delegação de
responsabilidade a consultores pela conduta do estudo - isto não
ajuda a formar capacidade interna de benchmarking. Charles
Lybeer, vice-presidente de manufatura da Stone Construction
Company, uma pequena empresa em Honeoye, New York,
recomenda a benchmarkers iniciantes evitarem benchmarking
com empresas que têm adequação cultural insatisfatória em
qualquer dimensão: grande/pequeno demais,
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centralizado/descentralizado demais, formal/informal demais, ou
autoritário/participativo demais. Ele também sublinha a
necessidade de compreender o próprio processo e evitar
informalidade demais no método de benchmarking."

3.5.9 Disciplina e persistência.

Já dissemos que a implementação de um processo não é simples nem rápida.

Por isto ela demanda como próximo fator crítico de sucesso muita disciplina

e persistência durante a execução do método de benchmarking escolhido.

CAMP (1993, Pg 189) nos previne que "Igualmente importante é a inspeção

da condução do benchmarking: Todos os passos foram seguidos? [...] pode

ser feita como uma auditoria pela gerência, ou pode ser uma verificação

auto-aplicada" .

Por outro lado, BOXWELL (1996, Pg 37) afirma que

"A verdade é que a maioria dos estudos de benchmarking não
tem charme - eles são, na realidade, um trabalho rigoroso e
árduo, e discuti-los em coquetéis não vai tomá-lo o centro das
atenções ou somar-se à sua reputação de ser um brilhante
profissional. "

3.5.10 Faça projetos - piloto.

A utilização de projetos-piloto é um fator crítico de sucesso, pois ele tem a

capacidade de reduzir significativamente os riscos de se generalizar uma

implementação ineficaz do processo de benchmarking.

Segundo BOXWELL (1996, Pg 156) "Projetos-piloto - testar mudanças

numa escala pequena antes de passar para mudanças de maior importância -

também são vistos favoravelmente, quando apropriado."

CAREY et al (Pg 32, Pg 33, 56) também destacam a necessidade de se fazer

um rodada piloto com uma empresa próxima. Eles citam como vantagem o

fato de que os membros da equipe de benchmarking podem
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"não ter decomposto de forma suficiente os parâmetros de
performance na sua própria companhia e, portanto, podem
tropeçar na busca dos mesmos detalhes nas parceiras de
benchmark. "

E acrescentam as possíveis

"falhas sem a rodada piloto: pobre treinamento on the joo;
insuficiente sinergia do time."

ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 246) também defendem a realização de

um projeto piloto antes de se fazer uma iniciativa de benchmarking mais

ousada. Eles afirmam que ao

"introduzir o gerenciamento de qualidade total, muitas
organizações dedicam tempo à comunicação do significado da
filosofia a todos seus empregados ....Infelizmente, o mesmo grau
de interesse não é dedicado à introdução do benchmarking ...É,
entretanto, essencial que uma estratégia semelhante seja
desenvolvida para comunicação da mensagem do benchmarking
e para conseguir que cada um compreenda que trabalhar
internamente somente pode trazer mudanças incrementais e
benefícios incrementais através de uma eficácia crescente. A
única forma de manter a vantagem competitiva e de atingir
superiores níveis de desempenho é através das comparações
externa.
Para fazer surgir o necessário grau de conscientização, primeiro
que tudo é necessário o uso de um projeto piloto de
benchmarking em uma área específica .."

3.5.11 Autoconhecimento.

o autoconhecimento é fundamental para que uma iniciativa de

benchmarking seja bem sucedida. Não é possível que uma empresa consiga

se comparar com outras se ela não conhece a si mesma. Esta questão será

abordada no passo três quando for apresentada a necessidade de se começar

um processo de benchmarking pelo benchmarking interno.

Entre várias dificuldades no processo de benchmarking, MANAGEMENT

TODA Y (1999, Pg 34) apresenta a falta do conhecimento do próprio

processo como parte da seguinte lista de falhas potenciais:

o "Falta de patrocínio.
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o Falta de conhecimento e documentação do seu próprio
processo.

o Tentação de pegar um processo grande demais.
o Parcimônia: falta de recursos para o projeto.
o Excesso de planejamento e falta de ação.
o Falta das habilidades necessárias para análise dos dados.
o Uso de amostras não representativas.
o O benchmarking não é um fim em si mesmo.
o O benchmarking pode vir a se tornar vítima de si mesmo caso

os parceiros se fechem em grupos restritos.
o Ceticismo dos empregados mais antigos: tentativas anteriores

de melhoria não tiveram sucesso.

3.5.12 Orientação para a ação de mudança.

O benchmarking não teria sentido se não levasse a empresa a uma a ação

criativa de mudança. Portanto, este fator crítico de sucesso deve estar

bastante claro antes que se inicie o processo. Ou seja, todos os demais

passos serão executados a partir da premissa que o objetivo final será

descobrir "como" e a seguir "agir" para se conseguir a excelência

empresarial. O processo de benchmarking precisa estar orientado para a

ação.

Entre outras falhas a serem evitadas, a última listada abaixo (CAREY et al.,

Pg 20) se refere exatamente à falta de ação que proporcione os ganhos

perseguidos:

• "Desorientação da alta gerência.
• Falta de um ponto focal na companhia para supervisionar e

guiar as atividades de benchmarking.
• Falta ou atraso no treinamento em benchmarking.
• Falta de iniciativa para que o programa seja comprado pelas

áreas de suporte da companhia.
• Duplicação de esforços nos parceiros de benchmarking.
• Desaparecimento das recomendações de benchmarking no

característico buraco negro da organização."

Outro aspecto importante é que a ação almejada não tem nada a ver com

copiar as descobertas que forem feitas, por melhor que sejam. CAREY et alo

(Pg 4) afirmam que "Para funcionar, qualquer idéia precisa ser adaptada
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para as necessidades particulares da companhia - para a sua cultura, as

necessidades dos seus clientes, sua maneira de trabalhar, sua hierarquia, e

acima de tudo suas pessoas."

3.5.13 Capacitação interna em benchmarking.

o próximo fator crítico de sucesso tem a ver com a existência de centros de

competência que promovam a capacitação interna em benchmarking, sirvam

de referência e promovam a coordenação para as iniciativas de

benchmarking na empresa.

A necessidade de capacitação interna para evitar a excessiva dependência de

consultores externos é abordada por BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 98)

Eles afirmam que
"Em janeiro de 1991, menos de 5% das empresas do grupo
Johnson e Johnson usavam benchmarking, e as que o
empregavam dependiam muito de consultores [...]
Estabelecendo capacidade interna de benchmarking, a J&J
reduziu com sucesso o custo e o tempo de seus estudos de
benchmarking e aumentou a qualidade do resultado dos
projetos" .

CAMP (1993, Pg 138, 139, 182) também escreve sobre a necessidade de se

estabelecer um centro de competência. Para ele

"A organização pode cultivar seu propno gerente de
benchmarking, e há muitas vantagens em fazer isto [...].0
candidato a gerente de benchmarking deve ter experiência em
algumas, se não em todas, das seguintes especialidades: análise,
pesquisa bibliográfica, processo de Qualidade, solução de
problemas, documentação de processo, facilitação, treinamento
e gerência de projetos. Conhecimento operacional é também
importante para que o novo gerente possa relacionar-se com os
problemas que foram atacados e que poderiam ter sido
resolvidos mais prontamente com o benchmarking [...] Mas o
valor real do centro de competência e rede operacional
relacionada, descritos nesta seção, é ser o ponto focal e o fórum
para compartilhar experiências. Ele capacita aos representantes
de benchmarking permanecerem próximos da operação".

Em outra passagem ele informa que
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"A experiência diz que a menos que haja alguém responsável
pelo benchmarking ele não acontecerá".

CAREY et al (Pg 20) vão mais além e sugerem a seguinte estrutura para o

benchmarking:

• Comitê de gestão: Seleciona os projetos, define missão e metas;

escolhe as equipes; identifica os clientes e patrocinadores dos projetos;

acompanha a execução do projeto e garante os recursos;

• Campeão ou "Czar" de benchmarking (executivo sênior): guia os

times; remove obstáculos burocráticos; prepara o orçamento para as

iniciativas de benchmarking, promove treinamento; coordena os esforços,

evitam duplicação ou omissão; media o contato com as empresas parceiras;

coordena uma base de dados única; comunica os resultados para os demais

empregados; recompensa os times com melhores resultados, incentiva a

participação em associação e consórcios que promovam o benchmarking;

desenvolve especialistas internos e participa ativamente de uma rede de

benchmarking.

3.5.14 Necessidade de diretrizes claras e alinhamento com a

estratégia da empresa.

Um processo de benchmarking somente pode ter início se as diretrizes que

orientarão a sua realização tiverem sido disponibilizadas pela alta gerência,

assim como se esta iniciativa estiver perfeitamente alinhada com a estratégia

de negócios da empresa.

CAMP (1997, Pg 132) afirma que

"Os componentes-chave para estabelecer um programa (de
benchmarking) incluem desenvolver uma declaração de
estratégia, estabelecer as expectativas, conscientizar a gerência,
estabelecer um centro de competência, desenvolver diretrizes e
estabelecer uma rede".
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CAREY et al (Pg 17) também escrevem sobre o relacionamento de

benchmarking com a estratégia. Eles dizem que o planejamento do

benchmarking

"começa com o estágio do planejamento estratégico porque é
importante que neste esteja claramente identificado que o
benchmarking é uma das mais efetivas ferramentas que a
organização tem a sua disposição para atingir os seus objetivos
estratégicos. Atrelada desta forma à estratégia global de
negócios, qualquer iniciativa de benchmarking deve conseguir
um apoio mais forte e melhores recursos; seus resultados
provavelmente serão considerados e implementados; e é mais
provável que seja bem sucedido."

Também no nível estratégico deve estar assegurado que o benchmarking

não é uma iniciativa isolada, mas da empresa. ZAIRI e LEONARD (1995,

Pg 242) afirmam que

"O benchmarking é um exercício corporativo. É muito
importante evitar a abordagem da porta dos fundos, as
imperícias e a espionagem industrial. O benchmarking, para ser
adequado, não é um exercício dirigido por indivíduos. O
compartilhamento de informações tem que ser levado avante de
forma aberta, com apoio, incentivo e consciência da
administração superior."

3.5.15 Gestão pela qualidade total

Uma iniciativa de benchmarking trabalha essencialmente com processos.

Desta forma, o próximo fator de sucesso para uma iniciativa bem sucedida é

a empresa estar em um estágio avançado no processo de implantação da

Gestão pela Qualidade Total (GQT). Caso isto não seja uma realidade e a

empresa esteja atrasada no seu processo de qualidade, o benchmarking não

está inviabilizado, mas certamente demandará muito mais esforço para que

seja bem sucedido.

CAREY et AI (Pg 8) destacam a inter-ralação entre as iniciativas de

mudança que estejam em andamento. Eles dizem que benchmarking tem um

importante papel
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"em qualquer iniciativa de qualidade total ou reengenharia.
Novamente, o time de projeto não deve assumir que o
benchmarking não funciona se tais programas já estão em
andamento. Os passos [...] do Plano de Benchmarking são
projetados para assegurar que o planejamento estratégico
essencial (o qual já fez parte da iniciativa de qualidade ou
reengenharia) tenha sido feito antes de que qualquer projeto de
benchmarking tenha início."

3.5.16 Comunicação.

Um processo eficaz de comunicação também é importante para comunicar a

estratégia, o patrocínio, as etapas, as descobertas e as ações decorrentes do

processo de benchmarking. Ele também é fundamental para administrar as

resistências naturais que surgirão em reação a um típico processo de

mudança. Para equacionar esta questão a equipe gerencial e a equipe de

benchmarking precisam detalhar e atender de forma adequada em cada um

dos passos do modelo de benchmarking as demandas de comunicação,

sejam de baixo para cima, de cima para baixo ou laterais.

CAREY et AI (Pg 32) destacam este papel da comunicação. Eles a

apresentam como a

"espinha dorsal do benchmarking. Embora comunicação seja
obviamente parte de qualquer programa de mudança, isto é tão
vital que merece uma consideração específica. Um dos grandes
erros que mesmo as grandes organizações cometem é gastar uma
quantidade desproporcional de tempo maior comunicando do
que ouvindo. Ouvir é obviamente parte da comunicação, mas
isto não é tão óbvio considerando a forma como ocorre dentro
da maioria das organizações."

3.5.17 Indicadores de desempenho.

Outro fator crítico de sucesso é a correta escolha dos indicadores de

desempenho. A empresa pode não estar trabalhando como os indicadores

adequados, mas precisa estar atenta para confirmar e, se necessário, ajustar o

seu conjunto de indicadores na medida que prossegue no processo

investigativo do benchmarking.
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LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 48) defendem este fator ao escrever que

"As pessoas respondem aos instrumentos e medidas usados na
sua avaliação, e são capazes de tudo para assegurarem o
cumprimento das suas metas. Não é por acaso, então, que o
sucesso do processo de benchmarking depende da identificação,
e do monitoramento, do conjunto correto de medidas".

CAMP (1993, Pg 229) descreve algumas considerações chave para o

processo de benchmarking e entre elas destaca a presença dos requisitos do

cliente, que deverão constar entre os indicadores de desempenho escolhidos:

• "Foco na satisfação dos requisitos do cliente usuário final
• Foco nas melhores práticas
• Incluir tecnologias comprovadas
• Foco na simplificação da empresa
• Concentrar-se nos maiores contribuintes para a base de custos
• Definir estratégia de longo prazo e de migração
• Usar ferramentas para melhorar a qualidade".

3.5.18 Reconhecer e recompensar.

Outro fator crítico de sucesso é recompensar os participantes do processo de

benchmarking. Certamente este fator não se refere diretamente à primeira

iniciativa de benchmarking da empresa, mas é fundamental para garantir o

comprometimento dos participantes nas iniciacivas subseqüentes. Premiar os

participantes em processos de benchmarking bem sucedidos tem a

finalidade de confirmar o comprometimento da alta administração com o

. benchmarking e estimular o aparecimento de novos grupos de

benchmarking.

Entre os fatores críticos citados por Michael SPENDOLINI e reproduzidos

por MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 38) está a necessidade de

recompensar os participantes:

o "Busque a mudança e seja orientado pela ação.
o Esteja aberto a novas idéias.
o Conheça a si mesmo antes de tentar conhecer outros.
o Focalize a melhoria das práticas.
o Introduza e mantenha disciplina.
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o Disponibilize os recursos para que o trabalho seja feito
corretamente.

o Obtenha apoio dos gerentes seniores.
o Dê o tempo necessário para o trabalho.
o Assegure os recursos para o ano em curso e compromisso

para o futuro.
o Envolva as melhores e mais brilhantes pessoas.
o Recompense a quem participar.
o Assegure comunicação adequada a respeito do propósito,

escopo, processo, limites e usos do benchmarking."

3.6 Modelos de benchmarking.

Um processo de benchmarking é uma ferramenta que se integra

perfeitamente com a Gestão pela Qualidade Total e, conforme já

abordamos, não apresenta nenhuma dificuldade conceitual. Ele é uma

ferramenta voltada para a ação, destinada a promover mudanças e

desenhada para romper com os métodos tradicionais que estão sendo

superados em eficiência e eficácia por outras empresas, mas que, sobretudo,

depende das pessoas para que seja bem utilizado e produza os resultados

esperados. Como os modelos de gestão baseados na GQT e as pessoas que

constituem as empresas são patrimônios exclusivos de cada organização

empresarial, os modelos de benchmarking precisam ser construídos sob

medida para cada empresa, considerando as suas experiências, os seus

valores, as suas tecnologias, as suas expectativas, as suas oportunidades e as

suas limitações, ou seja, respeitando as pessoas que constituem o maior

ativo de qualquer organização. Neste sentido, vários modelos foram

propostos por autores ou empresas. Cada um deles carrega a essência da

ferramenta de uma forma única, exclusiva, assim como times de futebol,

que organizam seu jogo de uma maneira específica e adequada aos

jogadores que os compõem. Porém, todos os times buscam os mesmos

objetivos e seguem as mesmas regras que os demais. O vencedor será aquele

que superar os seus adversários no número de gols marcados e sofridos. Da

mesma forma, o melhor modelo de benchmarking será aquele que for capaz

de auxiliar a sua empresa a atingir o topo da excelência empresarial.
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Esta abordagem é confirmada por BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 105)

quando dizem que
"Algumas empresas usam um processo de benchmarking em
quatro passos, outras utilizam projeto de seis, de sete, de oito
passos ou até outras variações. As diferenças são superficiais...
A melhor abordagem reflete o bom senso: adotar o processo de
benchmarking que se adapte à cultura da organização e às
iniciativas já existentes para a melhoria da qualidade! Os
praticantes de benchmarking bem-sucedidos constataram que é
muito mais importante começar sobre a base e cultura gerencial
existente do que adotar cegamente processos específicos de
outra organização. O processo de benchmarking eficaz de uma
empresa pode até mesmo fracassar em outra com diferentes
prioridades operacionais."

Neste mesmo sentido, ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 242, 246) afirmam

que
"O benchmarking não é um pacote que pode ser trazido da
prateleira. As empresas precisam ter algum conhecimento e
compreensão sobre como o benchmarking pode ser aplicado e
sobre suas implicações, notoriamente quando é introduzido pela
primeira vez em suas operações."

E também que,
"O benchmarking, para ser efetivo, tem que ser desdobrado
estrategicamente e, portanto, não é algo que possa ser comprado
pronto. Ele tem que refletir os medos, as aspirações, a missão, a
visão, os fatores críticos de sucesso, etc. da organização."

Por outro lado, SPENDOLINI (1994, Pg 47) lista outros potenciais

problemas para justificar que uma mesma empresa não deveria usar

modelos de benchmarking totalmente distintos em suas diferentes unidades

de negócios. Ele afirma que
"O problema dos modelos múltiplos dentro de uma organização
também afeta outros aspectos do benchmarking [...] O resultado
é o uso ineficiente dos recursos organizacionais, redundância de
esforços e confusão entre os empregados que enfrentam uma
variedade de modelos diferentes dentro de sua própria empresa."

Vários modelos de benchmarking estão disponíveis na bibliografia sobre o

tema. Neste capítulo vamos apresentar alguns que podem servir como

referência para a construção do modelo que melhor atenda às necessidades e
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às condições de cada empresa usuária e que também nos inspiraram na

proposição do modelo desta monografia.

WATSON (1994, Pg 5,62) usa o ciclo de Deming para comparar com um

processo genérico de benchmarking. Ou seja, "PLANEJAR (Planejamento

do Estudo ); DESENVOLVER (Realização da Pesquisa); CHECAR (Análise

dos Dados); AGIR (Adaptar, Melhorar e Implementar Constatações)."

Adicionalmente ele propõe a utilização de quatro perguntas como alicerce

para a construção de um modelo de benchmarking:

• O que nós devemos benchmark?

• Quem nós devemos benchmark?

• Como nós realizamos o processo alvo do benchmark?

• Como eles realizam o mesmo processo?

De forma descritiva, MANAGEMENT TODA Y (1999, Pg 26/27) apresenta

as principais atividades que devem constar de um modelo de benchmarking:

planejar o estudo; conhecer seu processo; coletar dados; analisar os dados;

implementar as ações; institucionalizar o benchmarking; e atualizar os

benchmarks continuamente.

Outro autor, CAMP (1993, Pg 2,3), diz que

"Os passos filosóficos básicos do benchmarking, abaixo
relacionados, são fundamentais para o sucesso:
• Conheça sua operação.
• Conheça os líderes da indústria ou concorrentes.
• Incorpore o melhor.
• Conquiste superioridade".

E apresenta um modelo dividido em cinco grandes fases e 10 passos:

• Planejamento do benchmarking (o que, quem e como);

• Análise (Compreensão das práticas próprias e dos parceiros);

• Integração (Comunicação e venda das descobertas);

• Ação (Implantação e controle das ações);
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• Maturidade (Incorporação sistemática das melhores práticas da

indústria).

CAMP (1997, Pg 11, 141) acrescenta que um modelo ideal de

benchmarking deveria associar dois processos em paralelo:

• Processo de gerenciamento: Estabelecer, Dar suporte e Sustentar.
• Processo usuário: processo padrão de 10 passos proposto por ele.

Onde

"Os componentes-chave para apoiar um programa de
benchmarking incluem identificar patrocinadores de
benchmarking, comissionar as equipes, prover treinamento de
habilidades de equipe, documentar os processos, qualificar
parceiras e seguir o processo de 10 passos".

BALM (1992, Pg 17), apresenta um modelo composto por cinco sub

processos:

1. Auto-Avaliação (gerenciamento do processo): defina seus clientes e sua

produção; defina as medidas de benchmarking apropriadas; revise (e

aperfeiçoe) seus processos ou as definições de produtos.

2. Pré-benchmarking (Preparação): estabeleça o nível de coleta de dados;

escolha seus parceiros de benchmarking; priorize e selecione o que será

submetido ao benchmarking.

3. Benchmarking (Execução): colete dados e organize-os; calcule as lacunas

a partir de sua linha básica; estime os futuros níveis sustentáveis de

realização.

4. Pós-Benchmarking (Gerenciamento do projeto): implemente ações e

garanta o sucesso; estabeleça metas e planos de ação; apresente resultados

de benchmarking.

5. Revisão-Retomada (Avaliação do progresso): revise integração de

benchmarking em curso; avalie o progresso na direção das metas;

restabeleça as metas e retorne ao passo 1.

Considerando as ressalvas originadas nas características exclusivas de cada

organização, BOXWELL (1994, Pg 23 a 31) propõe a seguinte metodologia

com oito etapas:
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• Identificar em quais atividades o benchmarking agregará mais valor
para a empresa;

• Identificar os impulsionadores destas atividades;
• Identificar parceiros com as práticas mais avançadas dentro do seu ramo

industrial ou fora dele;
• Entender por que e como elas conseguem os melhores resultados;
• Medir o seu desempenho e se comparar com os melhores parceiros;
• Desenvolver planos para assumir a liderança;
• Obter compromissos com as ações de mudanças;
• Implementar o plano e monitorar os resultados.

BOXWELL (1994, Pg 26, 31, 152) apresenta também o processo de doze

etapas da AT&T e de seis etapas da Alcoa.

Em outra passagem, ele lembra a importância do benchmarking para as

empresas que querem se candidatar a um Prêmio Nacional de Qualidade e

destaca a necessidade de que se siga um modelo consistente e sistemático de

benchmarking, para que os examinadores reconheçam esta iniciativa no seu

sistema de pontuação. Ele afirma que,

"o benchmarking ou comparações de referenciais de excelência
(benchmark) estão incluídas em seis das sete categorias do
Prêmio Baldrige se 1994."
"[ ...] Mas os examinadores olharão para sua empresa sabendo o
que um processo de benchmarking metódico e sistemático
significa. E eles quererão ver como você:
• Identifica os processos empresariais apropriados a serem
melhorados por meio do benchmarking.
• Identifica as empresas-alvo apropriadas a serem estudadas.
• Estuda suas empresas-alvo.
• Implementa o que aprendeu.
Essa é a essência do benchmarking, mais uma vez."

CAMP (1998, Pg 29), através de um estudo de caso da StatOil apresenta o

seu modelo de benchmarking no formato seqüencial: planejar e organizar,

entender o processo, identificar os parceiros de benchmarking, entender os

processos dos parceiros, analisar, implementar e acompanhar.

Bhote descreve o Plano de Benchmarking da Motorola: (pg 4):

1. "O quê benchmark
2. Estabelecer a baseline da sua companhia
3. Faça um projeto piloto na sua companhia e em uma
companhia próxima
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4. Com quem benchmark
5. Visitar as companhias para benchmark
6. Determinar o gap de performance
7. Assegure o comprometimento corporativo
8. Estabeleça metas e planos de ação
9. Implemente os planos e monitore os resultados
10. Recalibre / recicle o processo."

HARRINGTON (1995, Pg 93) e HARRINGTON (1996, Pg 7) propõem um

modelo com cinco fases:

• "Planejamento do processo de benchmarking e
caracterização do alvo.

• Coleta e análise dos dados internos.
• Coleta e análise dos dados externos.
• Melhoria da performance do alvo de benchmarking.
• Melhoria contínua."

ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 78) identificaram sete aspectos que precisam

ser considerados para elaborar um modelo de benchmarking eficaz. Eles

seriam: foco estratégico, ênfase operacional; foco no consumidor; focos nos

processos que produzem os resultados; integração com a GQT; melhoria

contínua de desempenho; e aprendizado contínuo.

Eles citam várias outras metodologias de benchmarking que considerou em

suas análises (pg 78, 298) e ainda acrescenta um outro modelo proposto por

Codling, que

"divide o processo de benchmarking em quatro etapas:
planejamento; análise; ação; e revisão. Estas são depois
subdivididas em 12, cada uma das quais é discutida a fundo,
dando-se orientação para a escolha de áreas adequadas ao
benchmarking e para a identificação de fontes de dados."

ZAIRI e LEONARD (1997, Pg 94 ) apresentam um modelo dinâmico de

duas etapas que

"representam 'forças que empurram' (clientes, mercados
globais, acionistas, meio ambiente, tecnologia e tempo e
velocidade) - aquelas que a empresa consegue controlar menos
- e 'forças que puxam' (inovação e criatividade, trabalho em
equipe, processos bem sintonizados, tecnologia, sistemas de
mensuração e cultura de melhoria contínua) - a capacidade de
resposta, ou seja, as forças que podem ser eficientemente
controladas. "
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o pnmeiro conjunto de forças seria importante para compreender as

condições de mercado. O segundo é uma ferramenta muito útil para ajudar a

desenvolver na organização, baseada nas melhores práticas e na capacidade

de fornecer bens e serviços com um nível de qualidade economicamente

viável.

BOGAN e CALLAHAN (2001) apresentam um método simplificado de

benchmarking, denominado de "rapidmarking", que seria mais adequado ao

atual "Tempo da Internet", onde a demanda de informação é maior e o

tempo para obtê-las é menor. Segundo eles, o Rapidmarking comprime o

ciclo tradicional do benchmarking de três a seis meses para dez a vinte dias

úteis, através de seis passos:

• Escolher alvos bem focados em áreas fáceis de lidar e que tenham alto

impacto nos resultados do negócio;

• Identificar os melhores operadores e medir a performance;

• Medir a performance interna;

• Comparar os desempenhos identificando gaps e tendências, assim a

relação de causa e efeito entre os números e as razões dos gaps;

• Desenvolver programas priorizando as principais ações de melhoria;

• Monitorar resultados e buscar oportunidades de melhoria contínua.

3.7 Conclusão.

Nenhuma empresa no atual contexto empresarial pode se dar ao luxo de

ficar isolada em seu próprio mundo corporativo e não olhar para fora de

seus limites atrás de referenciais de desempenho, assim como para acelerar

o seu processo de aprendizado. Portanto, o benchmarking é uma ferramenta

de gestão que precisa constar do arsenal competitivo dos gerentes em

qualquer setor empresarial.
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Porém, quando uma empresa percebe esta realidade e decide implementar o

benchmarking como uma alternativa de gestão viável rumo à excelência

empresarial, ela deve fazê-lo não com cautela, mas com segurança. Os

prêmios são altos, assim como os custos e os riscos de desperdício de

recursos, tempo e até mesmo de retrocesso.

É neste contexto que inserimos este primeiro passo no nosso modelo de

benchmarking. A direção da empresa precisa saber previamente o que é e o

que não é benchmarking, as suas vantagens, as suas desvantagens, os seus

fatores críticos de sucesso e as diversas alternativas de modelos. Não é

seguro simplesmente contratar uma consultoria especializada e delegar a ela

todo o seu processo de benchmarking, pois suas etapas de investigação,

descoberta e aprendizado são competências críticas das empresas modernas

e como tais precisam ser dominadas internamente. Isto sem contar que

ninguém melhor do que os próprios profissionais de cada empresa

conhecem melhor os seus processos empresarias, o seu modelo de negócios

e a sua cultura corporativa. Ao contrário, a alta administração precisa se

envolver ativamente para desenvolver na sua organização as competências

básicas do benchmarking e o primeiro passo nesta direção é garantir que o

benchmarking seja compreendido antes de ser implementado. Desta forma,

ela saberá previamente se dispõe dos recursos, da disciplina e da

determinação necessários para garantir que as falhas já cometidas por outras

empresas sejam prevenidas e assim maximizar os benefícios do

benchmarking.
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4 PASSODOIS

IDENTIFICAR OS POSSÍVEIS ALVOS DE BENCHMARKING,

PRIORIZAR AS INICIA TIV AS DE BENCHMARKING EM FUNÇÃO

DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E DOS RECURSOS DISPONÍVEIS,

DEFINIR O TIPO E NÍVEL DE BENCHMARKING ADEQUADO A

CADA INICIA TIV A DE BENCHMARKING E MONTAR UM

PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES.

4.1 Objetivos e Produtos deste Passo.

Após o primeiro passo a empresa tem consciência do que significa fazer

benchmarking e está preparada para entender quais são os tipos possíveis de

benchmarking e quais são os níveis de abordagem desta técnica. Estas

informações são importantes porque definirão o volume de recursos

necessário em cada iniciativa de benchmarking. Como nenhuma empresa

tem recursos suficientes para investir simultaneamente em todos projetos do

seu portfólio, sejam de investimento ou custeio, ela precisa identificar e

priorizar as suas oportunidades de benchmarking. Desta forma, ao final

deste passo a empresa deverá ter uma carteira de projetos de benchmarking

ordenada de acordo com a capacidade de contribuição de cada projeto.

4.2 Avaliar estágiode implantação da GQT na empresa.

Nesta etapa, é necessário avaliar o estágio de implantação da Gestão pela

Qualidade Total e desenhar os macro-processos, levantar o histórico de

problemas, definir o portfólio de produtos e relacionar os serviços

relevantes, para identificar as oportunidades de benchmarking e classificá-

las de acordo com a abrangência e o tipo de benchmarking adequado para

cada um delas.
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Conforme defendido por Robert C. Camp "O benchmarking é uma

ferramenta de Qualidade".

Portanto, quanto mais avançada a empresa estiver em relação ao seu estágio

de implantação da Qualidade Total mais facilidades ela encontrará para

desenvolver um processo eficaz de benchmarking e vice-versa. A

inexistência de um modelo de gestão que enfatize os conceitos de Qualidade

certamente não inviabilizará uma iniciativa de benchmarking, que poderá

neste caso servir como um catalisador para que a empresa perceba o seu

atraso em relação ao mercado e desenvolva o senso de urgência necessário

para comprometer as pessoas com as mudanças. Porém, o tempo previsto

para concluir uma rodada completa de benchmarking deverá ser bem maior

principalmente por causa das dificuldades adicionais que serão encontradas

durante a realização do passo seis (autoconhecimento) deste modelo. Além

disso, a eficácia das descobertas deverá ser menor por causa das

dificuldades para se comparar adequadamente com os parceiros de

benchmarking, assim como será muito difícil de convencer empresas,

reconhecidamente de classe mundial, que esta empresa teria alguma coisa a

lhe oferecer como parceira em uma iniciativa de benchmarking.

WATSON (1994, Pg 45, 47) argumenta que as

"empresas que falharam em beneficiar-se de seus esforços de
benchmarking tendem a omitir um pré-requisito básico: preparo
de qualidade. Por exemplo, embora benchmarking seja uma
prática de qualidade avançada, a eficácia de qualquer atividade
de benchmarking ainda depende muito das habilidades básicas
de qualidade: comunicações interpessoais (que apóiam as
atividades em equipe), métodos de resolução de problemas e de
tomada de decisão, métodos estatísticos simples para análise de
dados e apresentação gráfica, além de análise de processo
empresarial, do modelo e da documentação."

Portanto, para ele a
"implementação
complementar o
empresa".

de práticas de benchmarking deveria
desenvolvimento de qualidade de uma

Para definir o estágio de evolução de uma empresa em relação à

implantação da Qualidade, WATSON (1994, Pg 47 a 51) define quatro fases
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de desenvolvimento em direção à maturidade, correlacionando-as com um

crescimento progressivo nas oportunidades de se fazer benchmarking:

• Inspeção: Esta é a fase inicial de implantação da qualidade total, onde a

ênfase é colocada apenas na qualidade do produto ou serviço final;

• Controle: Na fase subseqüente a empresa começa a se preocupar com a

prevenção e a ênfase se desloca para o controle da tecnologia de projeto e

fabricação.

• Parceria: A evolução da qualidade naturalmente promove uma maior

cooperação interna ou uma atitude de parceria entre as diversas unidades

funcionais.

• Maturidade: Nesta etapa a qualidade passa a ser uma atitude subjacente

das equipes de trabalho em todas as áreas da empresa.

4.3 Tipos de benchmarking.

Como qualquer ferramenta que tem por objetivo promover mudanças, o

benchmarking pode apresentar características que definem vários tipos de

abordagens. Estes diferentes tipos de benchmarking devem ser aplicados de

forma coerente com seus atributos para que produzam os resultados

esperados.

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 168) afirmam que o

"benchmarking é uma prática empresarial ou habilidade com
inúmeras formas e aplicações. Determinar que forma aplicar em
diferentes situações é uma importante decisão gerencial [...]
"Como um investidor, quem usa o benchmarking tem como
objetivo conseguir o maior retomo com os menores recursos
investidos. Deve usar a abordagem que dê o maior retomo do
investimento" .

Por isto, é fundamental conhecer as abordagens de benchmarking possíveis

para escolher corretamente aquela que melhor atende a necessidade

específica de cada iniciativa de benchmarking em cada empresa. Para

facilitar a identificação dos vários tipos de benchmarking propostos por

diversos autores é conveniente definir os eixos de referência, que podem

ser: tipo de alvo do processo de benchmarking, tipo de parceiros, o nível
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corporativo do foco escolhido e o grau de formalidade. O tipo de alvo pode

caracterizar um benchmarking de processos, de funções e de desempenho.

Dependendo do tipo de parceiros o benchmarking pode ser competitivo,

colaborativo, interno, externo, setorial, genérico ou global. O nível

corporativo da abordagem de benchmarking pode ser tático ou estratégico.

Por último, o grau de formalidade nos conduz a um benchmarking

sistemático ou informal.

4.3.1. Benchmarking de Processos.

Os focos mais USUaISnas iniciativas de benchmarking são os processos

empresariais. Eles influenciam a maneira como os produtos e serviços são

projetados, produzidos e entregues aos clientes, definindo a competitividade

das empresas. Desta forma, a maneira mais direta de se buscar a excelência

empresarial é melhorar os processos levando-os a níveis de desempenho

superiores aos da concorrência, o que o benchmarking se propõe a fazer

com muita eficácia, conforme já abordamos no primeiro passo.

Segundo BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 10) o

"benchmarking de processo enfoca processos de trabalhos
separados e sistemas operacionais, tais como o processo de
administração dos clientes, de faturamento, de pedidos e sua
execução, de recrutamento ou de planejamento estratégico. Este
tipo de benchmarking procura identificar as práticas
operacionais mais eficazes de muitas empresas que realizam
funções de trabalhos similares. Nesses últimos anos, o
benchmarking de processo tem crescido nos Estados Unidos. As
mais impressionantes histórias de sucesso de benchmarking na
América referem-se a benchmarking de processo. Seu poder
reside na capacidade de produzir resultados. Se uma organização
melhora seu processo básico, por exemplo, ela pode, então,
rapidamente mostrar melhorias no resultado de seu
desempenho" .

4.3.2. Benchmarking Funcional.
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Urna iniciativa de benchmarking pode focalizar também urna função

específica de urna determinada empresa. A maioria dos autores restringe os

parceiros de um benchmarking funcional ao ramo industrial da empresa em

questão, mas alguns não aceitam esta limitação.

De acordo com CAREY et alo se

"você está comparando urna função ou um departamento (tais
corno contabilidade ou serviço de atendimento ao consumidor)
sem se referir a qualquer processo em particular, isto é
geralmente chamado de benchmarking funcional.

Da mesma forma, para WATSON (1994, Pg 50) o benchmarking funcional

é urna "aplicação de benchmarking de processo que compara urna função

empresarial específica de duas ou mais organizações."

Para CAMP (1993, Pg 53) o benchmarking funcional tem por objetivo

investigar e descobrir as "melhores operações funcionais externas ou os

líderes da indústria". Porém, ele estende a procura de parceiros para além de

sua própria fronteira industrial. Ele diz que tem

"sido observado que as práticas encontradas em indústrias
diferentes são aceitas com maior facilidade que as práticas da
mesma indústria. Isto acontece porque a observação de métodos
e práticas é abordada de forma mais objetiva, sem distrações
com o produto envolvido.

SPENDOLINI (1994, Pg 22) também não aceita a limitação do ramo

industrial quando se focaliza urna determinada função em um processo de

benchmarking. Para ele o

"benchmarking funcional exige a habilidade de manter a mente
aberta ao se considerar práticas de negócios de urna companhia
aplicadas em outro grupo industrial. Um especialista de
benchmarking da ALCOA declarou isso muito bem, quando
disse:
Você tem de pensar naquilo que tem em comum com essas
companhias, e não cair na armadilha de tentar criticar suas
diferenças. Muitos do nosso pessoal sentem dificuldade em não
defender nem explicar suas diferenças. Quase sempre ternos
dificuldade ainda maior em apenas ouvir e tentar entender, mais
do que gostaríamos de admitir. Talvez tenhamos sido
condicionados a acreditar que somos únicos, e que não podemos
aprender com mais ninguém."
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4.3.3. Benchmarking de Desempenho

Este tipo de benchmarking não é reconhecido pela maioria dos autores. Uma

das exceções é BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 10), para quem o

"benchmarking de desempenho capacita os gerentes a avaliarem sua posição

competitiva através de comparações do produto e serviço".

A crítica que se faz a este tipo de benchmarking refere-se ao fato de que ele

não permite às equipes de benchmarking identificarem "como" os melhores

desempenhos são produzidos. Ela não faz nenhuma referência de que as

melhores práticas precisam ser descobertas. Portanto, o simples

posicionamento competitivo em relação a produtos, serviços ou quaisquer

outros resultados de desempenho implícitos nesta definição é na verdade

apenas uma pequena parte de um processo eficaz de benchmarking, com os

problemas que já listamos no primeiro passo, quando abordamos os fatores

críticos de sucesso.

4.3.4. Benchmarking Competitivo.

Este tipo de benchmarking se caracteriza pelo fato de que os parceiros de

benchmarking escolhidos são concorrentes diretos da empresa.

Para WATSON (1994, Pg 272, 208), benchmarking competitivo é uma

"medida de desempenho organizacional comparada com
organizações concorrentes."

Ou seja, são
"estudos que objetivam projetos específicos de produtos,
capacidades de processo, ou métodos administrativos utilizados
por concorrentes diretos de uma empresa."

Como vantagem, ele diz que o

"benchmarking competitivo fornece uma melhor compreensão
das necessidades do cliente e das dinâmicas da indústria
específica. Benchmarking competitivo pode ajudar a formar
sensibilidade para necessidades mutáveis do cliente."
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Já MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 74) define o benchmarking

competitivo como

"a forma mais comum de benchmarking. Organizações de uma
mesma indústria são usadas para comparação. Este método
também requer a maior quantidade de tempo e recursos
financeiros; entretanto, as idéias para melhoria de performance
que podem ser conseguidas são consideradas de valor. O maior
desafio quando se emprega este método é encontrar parceiros
dispostos a compartilhar as suas vantagens competitivas
secretas. Uma maneira de contornar este problema é comprar o
concorrente."

SPENDOLINI (1994, Pg 19) diz que uma das vantagens do benchmarking

competitivo é

"posicionar os produtos, serviços e processos de sua organização
com relação ao mercado essas informações são valiosas, pois
as práticas de seus concorrentes afetam as percepções de seus
clientes, fornecedores, acionistas, clientes em potencial e
"olheiros da indústria" - sendo que todos eles têm efeito direto
em seu eventual sucesso nos negócios."

Por outro lado, CAMP (1993, Pg 6, 53) nos alerta para uma grande

limitação deste tipo de benchmarking. Para ele o

"benchmarking exclusivamente em relação aos concorrentes
também pode revelar práticas que não merecem ser imitadas.
Além disso, o benchmarking competitivo pode até levar a
posição de um concorrente, mas não à criação de práticas
superiores aquelas da concorrência. Quando estas deficiências
são associadas ao fato óbvio de que é difícil obter informações a
respeito dos concorrentes, é necessário utilizar outros métodos
de benchmarking. Isso levou à compreensão de que existem
várias maneiras para fazer benchmarking e que todas têm sua
utilidade. O fundamental é reconhecer que o benchmarking
envolve a descoberta das melhores práticas, onde quer que elas
estejam".

BOXWELL (1994, Pg 31) define benchmarking competitivo como um

processo para
"medir suas funções, processos, atividades, produtos ou serviços
em relação aos de seus concorrentes e melhorá-los de forma que
sejam, idealmente, os melhores do ramo, mas, no mínimo,
melhores do que os de seus concorrentes."

e alerta que o
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"benchmarking competitrvo é o tipo mais difícil de
benchmarking porque, conforme seu nome sugere, as empresas
visadas comumente não estão interessadas em ajudar a equipe
envolvida no processo."

Porém, esta dificuldade não aparece quando o foco do benchmarking é um

processo que não está entre as atividades fins das empresas. Neste sentido,

LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 30) citaram Alessandra Biesada,

"Benchmarking", in Financial World, 17 de setembro de 1991. Ela disse que

mesmo concorrentes industriais diretos não vêem problemas em abordarem

tópicos tais como fechamentos contábeis. Ela cita também um exemplo de

uma operadora de petróleo no golfo do México (ORYX Energy) que

conseguiu mobilizar 13 de 15 empresas convidadas para ma iniciativa de

benchmarking que abordou desde pessoal das plataformas marítimas até a

automação do aprovisionamento. Estas áreas referem-se a práticas

operacionais dos poços existentes e não informações secretas.

HARRINGTON (1996, Pg 3), apresenta três categorias de benchmarking

competitivo: de produto, de serviço e de processos industriais.

4.3.5. Benchmarking Colaborativo ou Cooperativo.

o benchmarking colaborativo seria o complemento natural do competitivo.

Portanto, ele pressupõe que os parceiros neste caso não sejam concorrentes

diretos, pelo menos no mercado em que estejam atuando.

Para BOXWELL (1994, Pg 32), no
"benchmarking cooperativo, a organização que deseja melhorar
uma atividade particular por meio do benchmarking entra em
contato com as melhores empresas do ramo e pergunta-lhes se
elas querem compartilhar conhecimento com a equipe de
benchmarking. As empresas escolhidas comumente não são
concorrentes diretos da empresa de benchmarking, o que é um
fator fundamental para garantir a cooperação."

Ou seja, neste caso
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"um grupo de empresa compartilha conhecimentos sobre uma
atividade em particular, todas esperando melhorar em função
daquilo que aprenderam."

De acordo com CAREY el al.(Pg 80) o benchmarking cooperativo é um tipo

de benchmarking de parceria entre dois ou três parceiros e que pode ter

como foco processos, funções ou estratégias. Neste caso,

"Os parceiros se juntam para conferir a melhor prática em um
processo ou função específica que tem atributos comuns entre os
dois. Uma organização que adere a um projeto de benchmarking
pode ser um fornecedor do outro, por exemplo, e eles podem
fazer benchmarking para melhorar a cadeia de suprimento."

HARRINGTON (1996, Pg 3), apresenta três categorias de benchmarking

cooperativo: de equipamentos, de processos de negócios e de processos

industriais.

4.3.6. Benchmarking Interno.

Quando os parceiros de benchmarking são da mesma empresa ou fazem

parte do mesmo grupo empresarial, a cooperação se torna normal e a troca

de informações fica extremamente facilitada, sem as dificuldades impostas

pelo compartilhamento de informações com outras empresas. Nestes casos,

o benchmarking correspondente é o tipo interno.

LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 52) definem benchmarking interno

como a

"comparação de operações ou funções similares através de uma
empresa, ou com empresas associadas, de modo a se identificar
o nível de serviço que constitui a melhor prática dentro deste
cenário comum".

BOXWELL (1996, Pg 35) acrescenta o papel do benchmarking interno na

disseminação do conhecimento, ele diz que o

"benchrnarking interno é uma forma de benchmarking
colaborativo que muitas grandes organizações usam para
identificar as melhores práticas internas e disseminar o
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conhecimento sobre essas práticas para outros grupos da
organização. "

Por outro lado, o benchmarking interno traz uma grande desvantagem, pois

ao restringir a investigação ao universo da própria empresa ele reduz o

potencial das descobertas. Isto se deve ao fato de que normalmente as

unidades de uma mesma corporação compartilham paradigmas, limitações

operacionais e capacidades tecnológicas. Nesta direção WATSON (1994,

Pg 103) diz que a facilidade de fazer acordos no benchmarking interno

"simplifica a implementação e o acesso de dados, porém produz
o menor potencial para avanços significativos. Unidades
relacionadas tendem a ser limitadas por normas ou tendências
culturais e organizacionais semelhantes, sendo, assim,
desenvolvidas de maneiras paralelas."

4.3.7. Benchmarking Externo.

Quando os parceiros de benchmarking não estão dentro da mesma

corporação o tipo de benchmarking correspondente é o externo. Ele traz as

dificuldades inerentes à necessidade de encontrar e negociar a participação

de outras empresas independentes. Porém, não carrega a limitação de que as

descobertas serão feitas dentro do mesmo contexto organizacional.

Neste sentido, BOXWELL (1996, Pg 35) diz que uma

"focalização externa na busca de melhorias pode ajudar as
organizações a dar saltos quantitativos de desempenho em vez
de melhorias incrementais como as que muitas vezes são feitas
quando o processo de melhoria está meramente remendando
uma atividade que exige uma grande revisão."

4.3.8. Benchmarking Setorial.

Este tipo de benchmarking se caracteriza por aproximar parceiros de um

mesmo setor empresarial.

Segundo LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 302) quando

•
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"o enfoque do estudo passa da distribuição medida dos recursos
para uma preocupação com como estes recursos são estruturados
e geridos, temos o benchmarking setorial. O benchmarking
setorial procura tendências ou padrões na forma como recursos
específicos são empregados por um setor determinado."

4.3.9. Benchmarking Genérico.

Para CAREY et al (Pg 80), quando os parceiros podem ser qualquer

empresa que apresente a melhor prática em relação ao objeto do

benchmarking, nós estamos diante do benchmarking genérico.

WATSON (1994, Pg 164) também correlaciona o termo genérico com a

busca das melhores práticas onde quer que estejam. Ele diz que

"Benchmarking genérico representa a aplicação mais ampla de
coleta de dados para processos da empresa. Ao realizar um
estudo genérico de benchmarking, uma empresa não se restringe
a uma fronteira competitiva ou industrial; é limitada apenas por
sua habilidade de desenvolver um processo análogo e
compreender como transladar através de indústrias usando seus
critérios empresariais."

Já ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 75) utilizam a denominação genérico

para o benchmarking de processo que tenha por foco processos

multifuncionais. Ou seja, para eles "Benchmarking genérico é similar a

benchmarking funcional em vários aspectos, exceto pelo fato de que

focaliza processos de negócio multifuncionais - os processos que estão no

coração dos negócios."

Eles alertam que o benchmarking genérico não deva ser a primeira iniciativa

de benchmarking de uma empresa. Eles propõem que

"até que uma empresa entenda profundamente e passe através do
processo evolucionário de entender e ganhar experiência e
benefícios das formas de benchmarking competitivo, funcional e
interno, é improvável que consiga maximizar o potencial do
benchmarking genérico."



79

Por outro lado, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 21) usam os termos

Funcional e Genérico indistintamente. Porém, esta definição se aproxima

mais do que entendemos ser um benchmarking genérico. Para eles o

"benchmarking funcional (ou genérico) envolve a identificação
de produtos, serviços e processos de trabalho, de organizações
que podem ser ou não seus concorrentes diretos. O objetivo do
benchmarking funcional é identificar as melhores práticas em
qualquer tipo de organização que estabeleceu uma reputação de
excelência sujeita ao benchmarking."

CAMP (1993, Pg 53) também aproxima os conceitos de benchmarking

funcional e genérico quando diz que no benchmarking de processos

genéricos algumas "funções ou processos empresariais são os mesmos

independente das diferenças entre as indústrias".

Uma outra abordagem para benchmarking genérico é dada por LEIBFRIED

e MCNAIR (1992, Pg 302) quando citam o benchmarking das empresas

líderes. Para eles o "benchmarking das empresas líderes, por definição, volta

o foco para fora do setor da empresa patrocinadora [...] revela práticas

inovadoras, em diferentes cenários, de gestão das tecnologias e dos recursos

de uma organização."

4.3.10. Benchmarking Global.

Este tipo de benchmarking tem cada vez mais aplicação. Com o avanço da

globalização as fronteiras nacionais deixam de funcionar como barreiras

para o processo competitivo. Como conseqüência, as empresas precisam

buscar os parceiros que tenham as melhores práticas em qualquer lugar do

mundo. Esta escolha de parceiros de classe mundial conduz a empresa ao

benchmarking global, definido por WATSON (1994, Pg 272) como "a

extensão do benchmarking estratégico para incluir parceiros de

benchmarking numa escala global."
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4.3.11. Benchmarking Tático.

o benchmarking tático tem por objetivo focalizar os níveis corporativos que

não estejam ligados diretamente à estratégia da empresa. Por causa desta

visão mais estreita, CAREY et alo (Pg 16) dizem que ele implicaria no risco

de que os resultados obtidos sejam menores do que se poderia esperar, já

que a otimização de uma parte específica da corporação poderá ser feita à

custa da otimização global de sua cadeia produtiva. Para eles o

benchmarking tático consiste em

"examinar um departamento particular, função, disciplina, ou
processo, é cada vez mais usado nas indústrias ocidentais. Não
há nada de errado com ele, mas é sub-ótimo. Em outras
palavras, um departamento específico ou uma função pode
melhorar muito a sua própria produtividade, mas o impacto na
corporação como um todo é mínimo."

4.3.12. Benchmarking Estratégico.

Este tipo de benchmarking tem por foco os níveis corporativos mais altos da

empresa. CAREY et al.dizem que se você está fazendo benchmarking no

nível corporativo de questões proximamente relacionadas à visão e à

declaração de missão (por exemplo, como decidir a futura direção em

função do desenvolvimento global dos mercados), isto é chamado de

benchmarking estratégico.

CAREY et alocomplementam que se

"o objetivo da corporação como um todo for melhorar a sua
performance em termos de dos parâmetros de negócio típicos, o
benchmarking deve ser estreitamente atrelado com as altas
questões estratégicas corporativas. Ele é um processo de
avaliação dos seus planos estratégicos e também de validação ou
de salvação para eles. Ele não é um exercício acadêmico nem
um fim em si mesmo".

Porém, devido à maior complexidade das questões abordadas neste nível,

CAREY et alo(Pg 80) dizem que o benchmarking
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"estratégico tende a ser implementado somente quando a
companhia já acumulou considerável experiência ao tocar outros
projetos de benchmarking."

CAREY et al.(Pg 272) definem ainda benchmarking estratégico como a

"aplicação de benchmarking de processo para o nível de
estratégia empresarial; um processo sistemático para avaliar
alternativas, implementar estratégias e aumentar desempenho
compreendendo e adaptando estratégias bem-sucedidas de
parceiros externos que participam de uma aliança comercial
contínua."

Para eles o

"objetivo de benchmarking estratégico é sustentar o
aperfeiçoamento a longo prazo dos processos empresariais-
chaves que fornecem vantagem competitiva contínua para uma
empresa. O processo utilizado para benchmarking estratégico é
o mesmo utilizado para um estudo de benchmarking de
processo; o que difere é a natureza comercial estratégica do
processo estudado. A aplicação do principio de Pareto e a
seleção dos "poucos processos críticos" que fazem a diferença
empresarial são as primeiras responsabilidades da gerência a fim
de desenvolver um processo de benchmarking eficaz."

Nesta mesma direção, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 11) dizem que em

"termos gerais, o benchmarking estratégico examina como as
empresas competem no mercado. O benchmarking estratégico é
raramente enfocado em um segmento de indústria específico.
Seu uso é aplicado em diversos segmentos da indústria,
procurando identificar as estratégias vencedoras que capacitam
outras empresas de alto desempenho a ser bem-sucedidas em
seus mercados ...Ele influencia os modelos competitivos de
longo prazo de uma empresa. Portanto, os benefícios podem
aparecer mais lentamente ".

Já SPENDOLINI (1994, Pg 32) destaca o alto nível de abordagem de um

benchmarking estratégico. Ele diz que nessas

"investigações, a ênfase não está em programas particulares, em
práticas de negócios ou em processos de trabalho, mas sim, nos
princípios de negócios mais amplos e nas premissas que
estimulam a criação e a manutenção daqueles programas,
práticas e processos."

BOXWELL (1996, Pg 150) destaca a aplicação das técnicas de

benchmarking no nível estratégico das empresas, porém sem focalizar os
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processos que estão nos níveis corporativos mais altos, mas também a

própria formulação da estratégia. Para ele a

"metodologia do benchmarking - identificar os melhores,
estudá-los, aprender com eles e implementar em função desses
resultados - pode ser aplicado muito bem quando se cuida das
questões estratégicas e deve ser considerada quando se quer que
uma importante questão estratégica surja."

4.3.13. Benchmarking Informal.

Poucos autores reconhecem como benchmarking as iniciativas que não

sejam devidamente estruturadas de acordo com algum modelo que garanta a

eficácia do processo de investigação, ou seja, que realmente promova o

aprendizado das melhores práticas no nível adequado à sua adaptação

criativa. Neste contexto, as visitas a outras empresas, as participações em

congressos e os encontros informais não poderiam ser classificados como

benchmarking. Porém, contrariando este entendimento, BOGAN e

ENGLISH (1997, Pg 168) tiram o foco da discussão semântica e discutem

os ganhos que oportunidades menos estruturadas podem apresentar. Eles

dizem que uma estratégia de benchmarking informal, por exemplo, usar o

conhecimento de um ex-empregado do concorrente pode ser rápido e eficaz.

Para eles nessa

"situação pouco importa se o processo de pesquisa era diferente
de um processo de benchmarking altamente estruturado e de
várias etapas. No ambiente operacional atual, os recursos e o
tempo costumam ser escassos. Para a situação da empresa de
tecnologia e suas circunstancias, esse foi um benchmarking
eficaz".

Porém, não podemos deixar de considerar que oportunidades como estas

não são freqüentes e são incompletas. Elas não garantem a incorporação de

práticas que levarão a empresa na direção da excelência empresarial, mesmo

que as informações obtidas permitam fazer melhorias nos processos

vigentes. Sempre que possível deve-se usufruir os benefícios de situações

semelhantes e acelerar o processo de aprendizado, mas não devemos

minimizar a importância e os benefícios de um processo de benchmarking

estruturado.
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4.3.14. Benchmarking Sistemático.

Este tipo de benchmarking se opõe ao informal. Trata-se de um processo de

benchmarking totalmente estruturado conforme o modelo proposto nesta

monografia ou outro similar que contemple pelo menos as fases de

planejamento, investigação, análise, adaptação criativa, controle da

implementação, avaliação dos resultados e atualização periódica dos dados.

4.3.15. Benchmarking de estudo consultivo.

BALM (1992, Pg 50), define benchmarking de estudo consultivo como o

processo de comparação com outras empresas de classe mundial, através da

contratação de um consultor. Ele cita como vantagem o fato do consultor ser

uma terceira parte, independente e neutra, capaz de coletar dados sensíveis,

normalmente em valores relativos e na forma de tendências, economizando

a utilização de recursos da própria empresa. Como desvantagem, Balm

levanta a necessidade de se negociar previamente o que se quer em função

do preço cobrado. Para incentivar a participação de outras empresas os

resultados são normalmente compartilhados.

Este tipo de benchmarking normalmente é classificado por outros autores

como sendo do tipo competitivo. Por exemplo, segundo CAREY et alo

"Um projeto de benchmarking empreendido por um grupo de até
15 concorrentes (ou, pelo menos, firmas de um mesmo setor)
buscando comparar (por exemplo) a função de P&D na indústria
química, é chamado de estudo consorciado (algumas vezes
estudo de conhecimento compartilhado ou de levantamento de
dados). Estudos consorciados geralmente constituem um projeto
de benchmarking competitivo. Por causa da natureza sensível
dos dados levantados de um grupo de concorrentes, os estudos
consorciados são geralmente conduzidos por uma terceira parte
independente tal como uma associação comercial ou firma de
consultoria. "

Eles destacam também uma grande desvantagem deste tipo de

benchmarking, pois em
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"um estudo consorciado é também improvável de se identificar a
melhor prática. Ao invés disso, é provável revelar, por exemplo,
a sua posição em relação aos seus concorrentes diretos medida
em termos do tempo que ele leva para desenvolver um novo
produto. Esta informação é importante de se ter, mas ela pode
não ser diretamente comparável e você pode ter dificuldade de
saber se está comparando coisas semelhantes.

4.4 Níveis de benchmarking.

Da mesma forma que temos vários tipos de benchmarking existem vários

níveis de abordagem para o processo de investigação, desde o nível mais

simples que está dentro da própria unidade de uma corporação, passando

pela comparação com outras unidades da mesma organização, ampliando

para outras empresas do mesmo país e prosseguindo nesta direção até a

busca de parceiros em qualquer local do mundo. Adicionalmente, outro eixo

em que esta estratificação poderia ser feita é por setor empresarial, que pode

ser o mesmo da empresa ou outro qualquer onde o foco do processo de

benchmarking possa ser encontrado.

De acordo com BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 56, 161) algumas lições

devem ser consideradas com relação ao nível de abordagem do processo de

benchmarking:

1. "Não se empenhe em fazer benchmark com tudo em nível
de melhor do país ou do mundo [...]
2. Procure benchmarks baseados em líderes, só para
processos básicos e funções de maior importância estratégica ...
3. Procure benchmarks de nível interno, regional ou do
próprio ramo de atividade, para processos secundários ou de
apoio."

E acrescentam que nem

"todas as empresas necessitam empreender comparações de
benchmarking com os melhores do mundo. Fatores importantes,
tais como tamanho, qualidade, maturidade, ramo de atividade e
resultados competitivos podem não recomendar essa procura tão
ampla e investigações de longo alcance. O retomo do
investimento para tão grandes projetos pode ser baixo para
algumas organizações."
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Neste sentido, eles propõem uma hierarquia de sete níveis, em ordem

crescente de complexidade, escopo da investigação, rigor da investigação,

demanda de recursos e potencial de mudanças, que deve ser usada como

referência para as escolhas da equipe de benchmarking:

• Aprender com êxitos do passado, onde a ênfase é não repetir erros e

incorporar os próprios sucessos;

• Adotar boas idéias identificadas onde quer que seja,

independentemente de como foram descobertos;

• Estudar e desenvolver as melhores práticas internas;

• Igualar o nível de desempenho do setor;

• Estabelecer a liderança através das melhores práticas do seu ramo.

• Buscar as melhores práticas nacionais independentemente do ramo.

• Atingir ou superar as melhores práticas do mundo.

De uma forma direta, LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 117) abordam a

evolução normal que deve ser considerado ao planejar um processo de

benchmarking e a correlaciona com os tipos de benchmarking mais

adequados em cada fase. Eles dizem que um processo de benchmarking

"é um processo de aprendizagem que começa pela análise das
práticas existentes (benchmarking interno), prossegue pela
comparação do desempenho de uma empresa com as suas
concorrentes (benchmarking competitivo e setorial) e atinge a
plenitude quando o desempenho de "cadeias de valores"
individuais (por exemplo, o atendimento a clientes) é avaliado
em relação à melhor prática daquele papel ou processo
(benchmarking de empresas líderes)".

A escolha do tipo e do nível de benchmarking mais adequados para cada

oportunidade de investigação deverá ser feita no próximo item deste passo,

antes de se fazer a priorização do portfólio e de se montar um ranking com

todas as oportunidades.
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4.5 Identificação das oportunidades de benchmarking e

classificação destas por tipo e nível adequados.

4.5.1. Oportunidades Genéricas.

Neste momento em que conhecemos os conceitos, as vantagens, os fatores

críticos de sucesso, os tipos e níveis de benchmarking, precisamos

identificar as oportunidades de aplicação desta técnica. Para isto podemos

utilizar todas as referências que a empresa dispuser, já que o benchmarking

pode ser aplicado a praticamente qualquer atividade empresarial. Por

exemplo, LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 21, 22) afirmam que o

benchmarking pode focalizar os papéis (essência do que uma pessoa ou

função exerce pra a organização), os processos (como o trabalho é

realizado), se estamos fazendo as coisas certas (eficácia), se a estamos

fazendo corretamente (eficiência) e as questões estratégicas (ações para

garantir o sucesso de longo prazo).

Por outro lado, HARRINGTON (1996, Pg 43), propõe quatro classificações

onde o benchmarking pode ser aplicado: processos de negócios (processos

de suporte, incluindo todas as atividades administrativas e algumas

operacionais), equipamentos, processos industriais ou de produção

(atividades operacionais que entram em contato com o item que será

entregue aos clientes externos) e, produtos e serviços. Ele diz também que o

processo de benchmarking pode ser aplicado a produtos, processos, sub

processos ou até mesmo em atividades específicas (HARRINGTON 1995,

Pg 38). Para ele (pg 129), em qualquer destes casos o benchmarking deveria

ser usado como uma forma de melhorar um determinado alvo ou mesmo

tomá-lo o melhor de todos, e não somente como uma forma de corrigir

problemas ou ajudar a empresa quando ela já está imprensada contra a

parede pela concorrência.

Porém, esta busca de oportunidades de benchmarking precisa ser organizada

para que questões importantes não sejam esquecidas. O primeiro passo nesta
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direção é assegurar o atendimento da visão dos acionistas através de

informações diretas ou das referências colocadas no planejamento

estratégico. Nele a empresa irá identificar os objetivos estratégicos que

naturalmente demandarão comparações externas para comprovar a

competitividade da empresa. Portanto, estes objetivos são os primeiros

potenciais alvos para as iniciativas de benchmarking. O próximo passo é

analisar as metas de níveis tático e operacional que desdobram as ações do

nível estratégico e que, provavelmente, deverão estar registradas nos Planos

de Negócios e nos Termos de Compromissos que são negociados

anualmente. Estes indicadores com os seus processos correspondentes são

também potenciais objetivos para os processos de benchmarking. A próxima

referência para a identificação de oportunidades de benchmarking são os

clientes. Suas demandas devem indicar os produtos, funções, processos,

atividades, procedimentos ou setores que precisam ser melhorados de forma

significativa para atendê-los. Esta abordagem irá garantir que a visão deste

importante stakeholder esteja sendo considerada. O próximo nível deve ser

definido pelos processos que fazem interface com os fornecedores. Esta

abordagem é importante porque expande a visão da empresa na direção da

integração de sua cadeia logística com os parceiros que estão além de suas

próprias fronteiras, abrindo grandes oportunidades para otimização e

melhoria. Os processos relacionados com os demais stakehorlders, em

especial a sociedade, o governo e os empregados também precisam ser

verificados e podem fornecer oportunidades de benchmarking fundamentais

para que a empresa consiga elevados patamares de excelência empresarial.

Neste sentido, HARRINGTON (1996, Pg 33) sugere que a equipe de

benchmarking faça uma análise de negócios, procurando oportunidades de

benchmarking nas seguintes vertentes: planejamento estratégico, plano

anual de negócios, desempenho dos concorrentes, necessidades dos

consumidores, competências e capacidades fundamentais e problemas já

identificados.

Além de todas estas possíveis fontes de oportunidades para iniciativas de

benchmarking, a empresa pode utilizar outras referências que sejam
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adequadas ao seu atual momento do ciclo de vida ou que sejam peculiares

ao seu tipo de negócio. Por exemplo, a empresa pode usar o seu processo

interno de controle e tratamento de anomalias da gerência da rotina para

identificar problemas crônicos que precisam ser atacados de forma diferente

de como vêm sendo abordados. Por outro lado, a empresa pode identificar

também as atividades onde seja reconhecidamente competente para utilizar

como objeto de negociação com eventuais parceiros de benchmarking. Esta

seria uma boa maneira de atraí-los para outras iniciativas que sejam de

interesse prioritário da própria empresa. Porém, é importante ressaltar que

neste caso a empresa deve tomar o cuidado de resguardar as suas vantagens

competitivas e a sua diferenciação estratégica.

4.5.2. Conexão com o Planejamento Estratégico.

CAMP (1993, Pg 39, 45) destaca que deve começar no nível estratégico a

identificação das oportunidades de benchmarking, quando diz que

"Parte-se da declaração de missão e dos produtos lógicos
correspondentes, e faz-se a divisão dos resultados em itens
específicos dos quais se fará o benchmarking".

E propõe outros aspectos a serem considerados na seleção dos alvos de

benchmarking ao sugerir que se faça a seguinte pergunta:

"Qual é a importância dele (processo) na cadeia interna
fornecedor-cliente, ou na satisfação dos usuários finais ou
consumidores? A importância dos planos e estratégias também
um critério relevante. Finalmente, há a necessidade
simplesmente para resolver um determinado problema".

CAREY et al. (Pg 20) também correlacionam a identificação de

oportunidades de benchmarking com o planejamento estratégico da

empresa. Segundo eles,

"Companhias bem sucedidas integram os seus projetos de
benchmarking com o processo de planejamento - especialmente
planejamento de longo prazo. Existe uma disciplina para este
tipo de planejamento que segue o seguinte padrão:"
• "Uma cuidadosa lista pesquisada com as forças e
fraquezas da companhia.
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• A aplicação de quality function deployment para avaliar as
forças e fraquezas percebidas em seu melhor competidor. (A
velha abordagem de pesquisa de mercado não é adequada.)
• A formulação de uma declaração de missão baseada na
visão de longo prazo do que a corporação deseja atingir.
• Estratégias, táticas e planos detalhados baseados nas metas
e objetivos identificados.
• De tal planejamento, as oportunidades de benchmarking -
e o escopo do esforço - aparecem profundamente em foco. "

CAMP (1997, Pg 8) diz também que quando a escolha se conecta com os

objetivos da empresa, o benchmarking se toma mais estimulante. Para ele

"uma parte inicial do planejamento para o benchmarking deve
incluir uma ligação concreta aos objetivos da organização[ ...] e
estar focalizado naqueles poucos processos vitais que exercerão
a maior alavancagem naqueles objetivos da empresa".

Desta forma, não seria possível

"haver uma base mais estimulante para conduzir o
benchmarking do que ser capaz de demonstrar que a direção
específica e o processo-chave em estudo para melhoria suportam
diretamente a missão, as metas e os objetivos da empresa".

BOXWELL (1996, Pg 58, 61, 62, 82) lista algumas referências para orientar

a escolha das oportunidades:

• "Atividades que aumentam explicitamente o valor de sua
organização.
• Atividades em que o clima para a mudança dentro de
organização está certo [...] Nesse sentido, algumas organizações,
como a Xerox no início da década de 1980, assumem uma
abordagem desesperada quando realizam benchmarking de
praticamente tudo o que fazem. Para a Xerox, naquela época
uma empresa com grandes dificuldades, essa abordagem global
funcionou. Para a maioria das organizações, especialmente
aquelas que estão apenas começando a usar o benchmarking,
uma abordagem como essa estaria condenada desde o começo. É
semelhante a tentar tomar tudo melhor de uma só vez".

Ele aborda também a identificação de oportunidades sob a ótica dos

potenciais parceiros que sejam de interesse da empresa em outras iniciativas

de benchmarking. Ou seja, pode ser conveniente determinar alguns

referencias para trocar em áreas que sua organização se diferencia e que

você esteja disposto a compartilhar, até um determinado nível de detalhe,
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com alguns poucos parceiros específicos. Ele acrescenta que se a empresa

não tiver este tipo de atrativo, ela pode oferecer o seu esforço na

coordenação e execução de um estudo colaborativo.

4.5.3. Ênfase nos Clientes Externos.

Com relação à necessidade de se considerar a visão dos clientes da empresa,

ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 250) afirmam que o

"o benchmarking apresenta uma oportunidade para envolver
clientes mais proximamente, olhando não apenas para o projeto
do produto, mas também para o processo de entrega."

Nesta mesma direção, LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 79, 141, 151,

154), dizem que o

"benchmarking oferece um ponto de referência, uma visão da
excelência somente alcançável pela compreensão das
necessidades dos clientes e, a seguir, pelo seu atendimento da
forma mais efetiva e eficiente possível".

Ainda focalizando os clientes, para eles quando

"se fixam metas arbitrárias de redução de custos para toda a
empresa, não se leva em conta o fato de que alguns serviços ou
atividades talvez sejam valorizados pelos clientes, devendo de
fato, ser aumentados, enquanto outros não adicionam valor,
devendo ser completamente eliminados, e não enxugados".

E acrescenta: o

"que o cliente realmente espera? Eis uma pergunta impossível
de ser respondida com informações internas; ela exige que se
veja o mundo através dos olhos dos clientes [...] Satisfazer o
cliente é a base do sucesso competitivo"

4.5.4. Definição clara do foco de cada oportunidade.

Para completar o processo de identificação das oportunidades é preciso

definir as condições de contorno e o foco do benchmarking.

MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 29, 85, 50, 67) cita a experiência de

Mr. Millard, na época diretor de logística da planta (da BMW's UK Rover),

para abordar esta questão. Ele
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"percebeu a necessidade de se ter um foco claro e afirmou que
se a operação tivesse de ser benchmarked somente em sua
totalidade, o exercício iria falhar. Foi mandatório examinar e
estabelecer benchmarks para os processos constituintes que
atuavam como direcionadores para o atingimento das metas pré-
determinadas para a operação de uma forma geral. Mr. Millard
também considerou o valor absoluto do benchmark
relativamente insignificante em comparação com o
entendimento de como ele foi conseguido. A Rover examinou os
seus processos internos, que foram divididos em Prime Process
Grouping, relacionados com os Fatores Críticos de Sucesso e
identificados como as áreas chave que deveriam ser melhoradas
a fim de atingir os objetivos corporativos da Rover."

MANAGEMENT TODAY destaca também o papel dos usuários internos

para as informações que serão produzidas durante uma investigação de

benchmarking. Ele diz que o
"primeiro estágio do processo de benchmarking, determinar do
que fazer o benchmarking, envolve o estabelecimento dos
requisitos do cliente para as informações de benchmarking, e a
identificação de FCSs específicos que definem suas áreas de
investigação."

E reforça que este
"primeiro estágio serve para identificar os clientes para as
informações de benchmarking e seus requisitos, definindo os
assuntos específicos dos quais o benchmarking será feito."

Na sua visão, os usuários internos para as informações de benchmarking

seriam:

• "Alta gerência (encomenda o benchmarking)
• Equipe de benchmarking
• Outros funcionários
• Parceiros de benchmarking"

BOXWELL (1996, Pg 87, 89) também aborda a amplitude de um possível

alvo de benchmarking. Para ele a
"realização do benchmarking de um processo amplo, em
oposição a apenas uma parte do processo, pode ser feita, mas o
processo em si freqüentemente é mais fácil de ser entendido e
estudado se for dividido em seus vários componentes."

Ou seja, ele defende que o escopo do benchmarking não seja grande demais

que inviabilize o processo de comparação devido as dificuldades que serão
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introduzidas por causa da enorme complexidade dos processos empresariais

modernos. Ele propõe uma forma de desdobrar processos maiores e diz que

um

"fluxo cronológico de eventos é tipicamente a maneira mais
fácil e mais compreensível de se decompor o processo amplo.
Projete-o; construa-o; venda-o; preste serviço a ele - meça como
o fez."

Da mesma forma, MANAGEMENT TODA Y (1999, Pg 4) alerta para o

risco de se escolher processos muito complexos. Ou seja, é

"evidente que quanto mais complexo o processo sob análise,
mais necessário se toma o conhecimento do seu próprio
processo de manufatura. Deve-se resistir à tentação de
selecionar processos muito grandes para benchmark por causa,
por exemplo, do seu potencial de redução de custos. Esta é uma
recomendação dos especialistas; provavelmente existem alguns
sub-processos críticos dentro de complexos processos, os quais
podem não permitir que o processo inteiro seja prontamente
compreendido. "

Porém, os objetos de benchmarking não podem ser tão restritos que os

ganhos potenciais não compensem os recursos que precisarão ser investidos

em uma iniciativa típica de benchmarking. Adicionalmente, é importante

lembrar que caso sejam considerados sub processos de processos maiores,

os indicadores destes processos menos abrangentes precisarão

necessariamente estar vinculados com os indicadores de negócios da

empresa. Caso este vínculo não seja feito e analisado durante o processo de

investigação, corre-se o risco de que a iniciativa de benchmarking promova

perdas ao longo da cadeia produtiva maiores do que os ganhos obtidos

localmente.

Reforçando este aspecto de equilibrar a abrangência do objeto selecionado

para benchmarking, CAREY et al (Pg 23) dizem que uma

"nova dupla falha, especialmente para os que estão começando a
fazer benchmarking, é selecionar um assunto que é pequeno
demais e, portanto, fácil de determinar, planejar e implementar;
ou selecionar um assunto com escopo grande demais, tão
complexo e tão difícil de medir que o time perde o seu caminho
e termina frustrado."
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"Se o assunto é pequeno, é também provável que seja trivial.
Freqüentemente, ele pode ser perseguido através de uma
abordagem mais barata do que benchmarking. Se o assunto é
grande demais, ele pode ainda ser um candidato valioso para
benchmarking caso possa ser dividido em seções e sub-seções
que sejam mais fáceis de definir e medir antes de remontar o
projeto como um todo."

LINCOLN e PRICE (1997) também destacam a importância de se escolher

o alcance adequado para o alvo de benchmarking. Segundo eles as equipes

de benchmarking devem evitar escolher alvos que sejam simultaneamente

amplos em extensão e profundos no escopo da abordagem. Ou seja, o

alcance deve ser amplo e mais superficial ou mais estreito e profundo.

CAMP (1997, Pg 8) alerta também sobre a importância de se escolher

corretamente o foco de um processo de benchmarking para que se consiga

os melhores resultados. Ele defende que os processos interfuncionais

apresentam ganhos potenciais maiores do que processos de escopo mais

restrito. Para ele, fazer

"o benchmarking do (processo de) trabalho ou dos sub-
processos sem a mesma ênfase para melhorar os processos de
negócios (interfuncionais) levará apenas à sub-otimização e ao
fracasso em obter as melhorias principais, previstas como
objetivo da reengenharia e do benchmarking".

4.5.5. Uma proposta de metodologia para identificação das

oportunidades.

Em sua tese de mestrado, Alexandre Meneses de Melo propõe um método

de identificação do objeto de benchmarking baseado na identificação dos

critérios competitivos ou dimensões de desempenho relevantes para o

modelo de negócios da empresa e na aplicação da matriz Importância X

Desempenho de Slack. Através dela a equipe de benchmarking pode mapear

as dimensões de desempenho relevantes e avaliá-las segundo a importância

destas na perspectiva dos clientes e segundo o desempenho da empresa

comparado com os seus concorrentes, nos mesmos critérios. A matriz

resultante posiciona os critérios competitivos em quatro áreas com
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prioridades de atuação distintas: zona de ação urgente, zona de

melhoramento, zona adequada e zona de excesso. Posteriormente estas

dimensões críticas são correlacionadas com os processos e áreas que

contribuem para os resultados da empresa produzindo uma matriz que

define o relacionamento entre os processos e os critérios prioritários para

melhoria. Sobre esta matriz, a equipe de benchmarking ou gerencial

estabelece os pesos relativos que definirão as preferências e formarão o

ranking com o posicionamento relativo entre as diversas oportunidades de

melhoria. Este método tem a vantagem de fornecer um roteiro objetivo a ser

seguido e que viabiliza a determinação do alvo para benchmarking, assim

como também sugere um ordenamento das oportunidades identificadas.

Porém, a avaliação dos clientes, que é o ponto de partida, pode demandar

um enorme esforço de pesquisa e os resultados obtidos ainda assim serão

subjetivos. Da mesma forma, o processo de avaliação do desempenho em

relação aos concorrentes nem sempre é uma tarefa simples de ser feita.

4.5.6. Definição do tipo e do nível adequado para cada oportunidade

de benchmarking.

Listamos anteriormente inúmeras abordagens para identificar as

oportunidades de benchmarking. Sugerimos que o maior número possível

delas seja utilizada pela alta administração da empresa, prevenindo que

algum aspecto crítico do negócio seja deixado de lado. Após a definição da

relação de oportunidades, é necessário que se correlacione a cada uma delas

o tipo e o nível de benchmarking mais adequado e com potencial para

produzir a melhor relação custo X beneficio. Esta relação constituirá então o

portfólio de oportunidades que será priorizado na etapa a seguir.

Conforme abordaremos nos próximos passos, este conjunto de

oportunidades precisará ser atualizado periodicamente em função das

mudanças que certamente afetarão as análises, e conseqüentemente, os

resultados desta etapa.
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4.6 Priorização dos Projetos de benchmarking.

4.6.1. Necessidade de Priorização.

Nenhuma empresa tem recursos em quantidade e qualidade requeridas para

tocar simultaneamente todas as suas oportunidades de negócios. Portanto,

mesmo considerando o elevado potencial de ganho das iniciativas de

benchmarking, elas precisam ser priorizadas e implementadas

gradativamente ao longo do tempo. Outro fator importante que reforça esta

orientação é a necessidade de se respeitar a curva de aprendizado pela qual

as equipes de benchmarking passam na direção de um benchmarking eficaz,

assim como a curva de aprendizado do próprio processo escolhido como

alvo durante a investigação de benchmarking, além da curva de aprendizado

do processo de implementação de soluções radicalmente inovadoras.

Neste sentido, MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 113, 125) defende a

necessidade de priorização: a "tentação de fazer benchmarking de tudo deve

ser evitada."

Ou seja, uma

"das primeiras tentações a serem evitadas é tentar fazer
benchmark de muitas coisas ao mesmo tempo. É melhor
focalizar a atenção em duas ou três áreas - que sejam conectadas
com as operações de manufatura chaves da companhia - para
começar, ao invés de abranger atividades muito espalhadas. A
experiência de outros é que, para ser bem sucedido, o estudo de
benchmarking deve ser abrangente ou focalizado, mas não
ambos. Em algum momento, outros projetos podem ser
adicionados ao programa de benchmarking na medida em que os
primeiros atinjam o estágio de implementação."

Da mesma forma, BOXWELL (1996, Pg 23), Jr.afirma que a alta

administração deve estabelecer as diretrizes e priorizar a sua carteira de

oportunidades. Ele diz que, as

"aplicações de benchmarking são infinitas. Supondo-se, porém,
uma quantidade limitada de recursos a serem aplicados a
projetos de benchmarking, a maioria das organizações faz bem
em estabelecer algumas diretrizes para determinar quais
funções, atividades ou processos serão estudados como parte de
seus programas de benchmarking."
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Com relação à necessidade de selecionar corretamente as iniciativas de

benchmarking, especialmente as primeiras, WATSON (1994, Pg 3) afirma

que os
"primeiros sucessos obtidos em benchmarking vêm da seleção
de estudos iniciais adequados - os que "farão uma diferença" na
operação da empresa."

Neste sentido, propõe ainda que a alta administração comece a priorização

pelo nível estratégico. Para ele uma

"atividade apropriada para a administração de primeiro escalão é
a orientação dos esforços de benchmarking de modo que
permaneçam concentrados em questões estratégicas relacionadas
ao aperfeiçoamento de processos empresariais-chaves e, por
conseguinte, obtenham o máximo retomo sobre o investimento
nos estudos." (Prefácio XIX)

Por outro lado, SPENDOLINI (1994, Pg 75) destaca a necessidade de

priorização por causa da curva de aprendizado. Ele diz que uma boa

recomendação para
"uma equipe de benchmarking que esteja começando os seus
primeiros projetos é selecionar uma área relevante aos objetivos
de negócios da equipe e da organização, mas que não seja a
questão mais complexa ou sensível para a organização. Dessa
forma, a equipe pode se concentrar no aprendizado do novo
processo e, ao mesmo tempo, contribuir para a realização dos
objetivos do negócio."

HARRINGTON (1996, Pg 28), sugere que a empresa comece seu processo

de benchmarking de forma mais lenta, trabalhando com a técnica em dois ou

três alvos ao mesmo tempo. À medida que a organização ganhe experiência

no processo de fazer benchmarking e tenha feito uma avaliação do retomo

obtido nas primeiras iniciativas, um número maior de alvos poderá ser

abordado ao mesmo tempo. Ele afirma também que o retomo sobre o capital

investido tende a ser maior quando a empresa concentra seus esforços em

poucas iniciativas de benchmarking do que quando inicia muitos projetos e

demora muito tempo para completá-los.
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CAMP (1997, Pg 142,34,31), também destaca a necessidade de priorização

e vai mais além ao lembrar o papel dos patrocinadores das iniciativas de

mudanças, quando afirma que
"o patrocinador deve assegurar que os processos da empresa
sejam identificados, classificados em alguma estrutura
hierárquica e priorizados para o propósito de concentrar
naqueles com maior retorno ou alavancagem das prioridades
organizacionais" .

Porém, alerta que a priorização apesar de ser desejável para uma adequada

alocação de recursos, pode
"ser de igual importância começar o benchmarking mesmo sem
a ajuda da classificação dos processos. Um não pode esperar
pelo outro. É experiência do autor que ambos precisam ser
começados. Eles finalmente se fundirão para formar a base do
que se considera ser mais produtivo, isto é, benchmarking
concentrado na melhoria os processos de negócio identificados
priorizados" .

Ele enfatiza também a necessidade de que os gerentes operacionais

participem do processo de priorização, tanto para incluírem suas

experiências na análise, quanto para se comprometerem com o resultado da

priorização. Ele diz que os
"gerentes de linha devem ser engajados; devem concordar com o
conjunto de processos de negócios; e eles são responsáveis por
priorizar e selecionar os poucos vitais para estudo. A
contribuição dos gerentes para este passo os mantém envolvidos
e comprometidos com o benchmarking".

4.6.2. Critérios de Priorização.

Mas, em que direção estabelecer diretrizes e como priorizar as

oportunidades identificadas no item anterior? CAMP (1993, Pg 41) propõe

três métodos básicos:
"(1) priorizar por consenso da gerência; (2) priorizar por meta
principal da organização; ou (3) determinar analiticamente que
processos são mais importantes e ordená-los."

Com relação aos critérios de priorização, CAREY et al (Pg 67) sugerem

que a
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"área de conhecimento, atividade, processo ou função escolhida
para ser o primeiro ou o próximo projeto de benchmarking deve,
portanto, fornecer à sua organização um degrau para mudança
de performance que se dirigirá através dos FCSs e moverá você
na direção da visão e realizará a sua missão de acordo com os
objetivos estabelecidos para a melhoria de performance."

Uma equipe de benchmarking da StatOil. (CAMP, 1998, pg 31) usou dois

critérios principais para definir o foco de uma iniciativa de benchmarking

que tinha como objetivos reduzir os custos do processo de entrega de

materiais e equipamentos para os poços de petróleo, e acumular experiência

e competência em benchmarking:

• O processo deveria ter impacto na satisfação dos clientes (externos ou

internos);

• O processo deveria apresentar potencial para melhorias e redução de

custos.

O foco do cliente também é proposto por BELINELO (1994) como sendo o

principal eixo para alocação dos recursos de benchmarking. Ele diz que "A

metodologia do benchmarking é muito importante. Entretanto, qualquer

melhoria de desempenho dos processos deve ter um único objetivo: o

cliente".

Já CAREY et al.(Pg 22, 23) propõem que várias questões sejam levantadas

e usadas como referências para a priorização dos possíveis alvos de

benchmarking, entre elas:

• "O projeto é realmente necessário? Qual seria a perda para
a companhia se ele não fosse iniciado?
• Se iniciado, qual seria o ganho para a companhia, em
termos de potencial retomo do investimento?
• O projeto é estratégico ou simplesmente funcional?· [...]
• Ele tem objetivo e direção firme?
• Ele irá beneficiar a companhia como um todo?
• Caso ele seja um projeto tático, beneficiando somente uma
função ou departamento, ele pode ser estendido para todas as
partes da companhia?
• Ele terá acompanhamento e apoio sustentado da
gerência?"· [...]
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Eles dizem também que não

"avaliar uma razão custo benefício aproximada é, infelizmente,
uma falha muito comum."

A melhor maneira de se priorizar as oportunidades de benchmarking seria

uma avaliação da atratividade econômica de cada uma delas, associadas

com algum indicador de risco. Porém, os ganhos financeiros somente

poderão ser avaliados de forma mais objetiva ao longo do processo de

investigação, portanto, depois de escolhido o processo alvo de

benchmarking e não antes, como seria desejável. Esta restrição praticamente

inviabiliza uma avaliação econômica mais objetiva.

4.6.3. Uma proposta de método para priorização.

Um método relativamente simples e eficiente é proposto por FISHER (1996,

Pg 29). Trata-se do Processo Analítico de Hierarquia (cuja sigla é AHP em

inglês). Este método fornece uma estrutura racional para se comparar as

diferentes oportunidades de benchmarking através da pontuação destas em

relação a um conjunto de critérios previamente definidos. Apesar de usar

subjetividade na avaliação das preferências relativas, este método reduz a

complexidade do processo de priorização e auxilia os gerentes na tomada de

decisão. Ele tem por característica a realização de comparações sempre duas

a duas, o que favorece a escolha das preferências (ZAHEDI, 1986).

FISHER (1996, Pg 29) sugere a utilização dos seguintes critérios:

importância para a organização (percebida criticamente), técnica atual,

tempo necessário para completar a análise, disponibilidade de recursos,

desejo do cliente em participar. Estes critérios podem ser alterados

dependendo dos interesses da alta administração. Como exemplo,

poderíamos sugerir as seguintes dimensões: tipo de benchmarking

(avaliando a complexidade da investigação em relação ao potencial de

ganho), nível de benchmarking (avaliando a abrangência da investigação em

relação aos ganhos potenciais), estimativa de custo em relação ao benefício

estimado, complexidade e duração do processo de benchmarking, urgência

competitiva, importância para os clientes e estágio de amadurecimento das
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equipes de benchmarking. Outras dimensões também poderiam ser: número

de oportunidades de melhoria, potencial de economia, impacto para os

clientes, impacto de curto prazo no desempenho da empresa, impacto de

logo prazo no desempenho da empresa, problemas atuais, impacto na

participação no mercado (HARRINGTON pg 44).

De acordo com o método PAH, estas possíveis dimensões, depois de

definidas pelo comitê responsável pela priorização, serão comparadas duas a

duas para se definir a precedência de uma em relação às outras. Esta

comparação pode ter como referência a contribuição de cada uma delas para

o modelo de negócios da organização. A escala de preferências vai de 1 até

9, com o seguinte significado:

• 1: igualmente preferível;

• 2: igualmente para moderadamente preferível;

• 3: moderadamente preferível;

• 4: moderadamente para fortemente preferível;

• 5: fortemente preferível;

• 6: fortemente para muito fortemente preferível;

• 7: muito fortemente preferível;

• 8: muito fortemente para extremamente preferível;

• 9: extremamente preferível.

A iniciativa de benchmarking que acumular a maior soma ponderada de

pontos será a primeira, seguida em ordem decrescente pelas demais.

Existem softwares comerciais baseados no método PAH, por exemplo, o

Expert Choice, que facilitam a entrada dos critérios e as comparações duas a

duas, fornecendo o ranking final da priorização. Porém, as matrizes de

preferências, assim como as equações de consistência, podem ser

programadas com relativa simplicidade usando o software excel. ZAHEDI

(1986) cita algumas restrições a este método de apoio a decisão, porém, que

não afetam significativamente a qualidade da priorização em questão.
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o ranking resultante deve ser usado como uma referência pela alta gerência,

que tem autonomia para fazer as inversões que considerar necessárias antes

de produzir a ordem final das oportunidades de melhoria.

4.6.4. Documentação do portfólio de oportunidades.

o próximo passo deverá ser elaborar um relatório documentando o portfólio

com as oportunidades de benchmarking, a ordem de prioridades e as

observações relevantes de cada uma delas. Deve-se estabelecer também uma

sistemática para que este ranking seja atualizado em períodos pré-definidos,

ou sempre que surgirem novas oportunidades, ou para considerar novas

informações, ou para analisar a conclusão de iniciativas que estejam em

andamento, ou mesmo para confirmar a próxima iniciativa a ser

implementada.

4.7 Conclusão.

o primeiro deles é a Gestão pela Qualidade Total (GQT). A alta

administração precisa fazer uma avaliação crítica de como está a sua

empresa em relação à aplicação dos conceitos propostos pela GQT. Este

diagnóstico é importante porque benchmarking e GQT são processos

complementares. Numa escala evolutiva de implantação da Qualidade Total

nós podemos situar o benchmarking como o seu estágio mais avançado,

onde a gerência da rotina está totalmente implantada e o benchmarking é a

ferramenta ideal para promover ganhos de desempenho além da melhoria

o sucesso de uma iniciativa de benchmarking passa pela escolha correta do

alvo que será investigado, comparado e melhorado. Neste passo nós

destacamos que as empresas têm a seu dispor inúmeras oportunidades para

aplicar com sucesso o benchmarking. Porém, antes de começar a listar as

suas oportunidades a alta administração precisa de mais alguns conceitos

que complementam a relação apresentada no passo anterior.

~(.~.tI: ,
."'\l,!l.t--:o~
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contínua. Caso a empresa esteja atrasada neste processo, ainda assim ela

pode fazer benchmarking, mas precisa estar ciente de que o seu esforço será

significativamente maior do que empresas mais avançadas na Gestão pela

Qualidade Total.

Os conceitos seguintes se relacionam ao tipo e nível de benchmarking

adequados para cada iniciativa de benchmarking. Eles são importantes

porque apesar do grande potencial em promover melhorias radicais, o

benchmarking precisa ser indicado na dosagem certa para cada

oportunidade. Para esclarecer esta necessidade de conhecimento e avaliação

por parte dos gerentes, nós podemos fazer um paralelo do benchmarking

como a homeopatia. Ou seja, os remédios homeopáticos podem ser úteis ou

venenosos dependendo apenas da concentração ingerida pelos pacientes. Da

mesma forma, errar no tipo e/ou nível do benchmarking pode corresponder

ao sucesso ou fracasso da iniciativa.

De posse destes novos conceitos, a alta administração está pronta para listar

as oportunidades de benchmarking e a definir o tipo e o nível de

benchmarking adequados para cada uma delas, considerando o modelo de

negócios daquela empresa e o seu contexto empresarial. Neste sentido, nós

apresentamos várias abordagens que podem ser usadas para que as

oportunidades de benchmarking relevantes sejam devidamente mapeadas e

não fiquem escondidas no complexo ambiente corporativo.

A última parte deste passo trata da priorização das oportunidades

identificadas. Como nenhuma empresa tem recursos em quantidade e

qualidade suficientes para atacar simultaneamente todas as suas

oportunidades de melhoria, a alta administração precisa priorizá-las para

que sejam defasadas no tempo. Para fazê-lo, ela pode usar os seus próprios

métodos para priorização de oportunidades, sejam eles completamente

estruturados ou totalmente intuitivos. Porém, sugerimos que ela utilize

alguma sistemática objetiva, por causa da enorme quantidade de variáveis

envolvidas e da dificuldade de comparação direta entre as alternativas.

Como proposta, apresentamos uma metodologia baseada no AHP, que é
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relativamente simples de ser aplicada e permite a construção de um ranking

objetivo a partir das percepções subjetivas dos executivos que compõem a

alta administração.
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5 PASSO TRÊS

COMEÇAR CADA INICIATIVA DE BENCHMARKING

NECESSARIAMENTE COM UM FOCO INTERNO. OS PASSOS SÃO

OS MESMOS DE UM PROCESSO TRADICIONAL, CONFORME

PROPOSTO NESTA MONOGRAFIA. SOMENTE PARTIR PARA UM

BENCHMARKING EXTERNO QUANDO O PRIMEIRO CICLO

ESTIVER COMPLETO. NESTE MOMENTO, REFAZER O PROCESSO

A PARTIR DO PASSO QUATRO DESTE MODELO.

5.1 Objetivos e Produtos deste Passo.

O objetivo deste passo é garantir que as melhores práticas internas tenham

sido identificadas e estejam disseminadas pela empresa, melhorando os seus

processos de negócios, viabilizando os primeiros ganhos do benchmarking e

servindo de referência para as futuras comparações externas. Além disto,

esta etapa permitirá que a equipe de benchmarking invista no

auto conhecimento do alvo escolhido para a iniciativa de benchmarking e

pratique as técnicas de benchmarking antes de começar uma iniciativa

externa. Ao final desta rodada inicial de benchmarking, a equipe estará

preparada para novas investigações, que certamente serão bem mais

complexas e com maiores potenciais de ganhos.

5.2 Vantagens de se efetuar um benchmarking interno.

O benchmarking interno é uma forma inteligente de se usar a técnica em

escala piloto, dentro de um ambiente controlado, sem riscos relacionados à

confidencialidade dos dados que serão compartilhados, de forma bem mais

fácil e mais rápida do que nas iniciativas externas, além de comprometer

uma quantidade relativamente pequena de recursos.
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Para HARRINGTON (1995, Pg 33), o benchmark:ing interno é o ponto de

partida e deveria ser sempre considerado antes que qualquer organização

olhasse para fora. Ele afirma que o benchmarking interno é uma excelente

forma para se desenvolver o processo de benchmark:inge treinar as pessoas

no seu uso, especialmente nas empresas que tenham muitas unidades de

negócios, relativamente autônomas e que exerçam atividades semelhantes.

Neste sentido, LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 27, 57, 58, 63)

argumentam que o
"benchmark:ing interno constitui o primeiro passo de qualquer
exercício de benchmark:ing, por fornecer a estrutura para se
compararem as práticas internas existentes com os dados do
benchmark:ingexterno".

E listam as seguintes razões para que seja implementado antes de uma

iniciativa externa:
1. "Para detalhar processos e redes de atividades existentes -
estabelecendo linhas de base.
2. Para identificar diferenças de desempenho em processos
internos similares.
3. Para elevar todas as operações internas ao nível de
desempenho mais alto possível, dadas as restrições e suposições
existentes.
4. Para identificar a primeira rodada de esforços de melhoria
- "colher bons frutos".
5. Para estabelecer práticas e procedimentos comuns.
6. Para abrir linhas de comunicação dentro da organização.
7. Para criar um compromisso organizacional para com o
benchmark:ing.
8. Para incentivar o processo total de benchmark:ing.
9. Para priorizar as oportunidades de benchmark:ing.
10. Para identificar e classificar os propulsores-chave de
desempenho em categorias inerentes, estruturais e de
desempenho".

Eles dizem também que uma das justificativas do benchmark:inginterno é o

crescente processo de descentralização das organizações, distanciando as

suas unidades de negócios e criando barreiras ao processo de comunicação e

disseminação das melhores práticas, onde se pode chegar a extremos de que

uma unidade não tenha interesse em compartilhar os seus avanços com

outras unidades da mesma empresa por causa da acirrada competitividade
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interna, incentivada pelos pacotes de remuneração fortemente influenciados

pelos resultados de curto prazo. Para eles quando

"as empresas estabelecem unidades autônomas competindo
abertamente pelos parcos recursos da empresa, elas criam
fronteiras que bloqueiam o fluxo de informações de um grupo
para o próximo. Nessas situações, ocorre pouca troca de detalhes
operacionais" .

Neste contexto, LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 64) concluem que

"o benchmarking interno ajuda uma empresa a maximizar os
aspectos positivos da prática existente, dirigindo o processo de
benchmarking externo aos elementos mais fracos".

De forma análoga, CAREY et aI. (Pg 6, 56, 73 e 74) listam várias

justificativas para a precedência do benchmarking interno sobre o externo,

entre elas:

• Desenvolver os sistemas e processos necessários para uma iniciativa

externa;

• Desmistificar o processo de benchmarking;

• Aprender a fazer benchmarking;

• Desenvolver o autoconhecimento;

• Disseminar as melhores práticas internamente;

• Antecipar ganhos

• Não envolver problemas de confidencialidade;

• Maior aceitação das mudanças;

• É mais fácil de ser executado do que o externo.

Reforçando sua indicação pela precedência do benchmarking interno sobre

o externo eles sugerem duas exceções:

• Ameaça de falência ou de desastre semelhante. Neste caso, a
empresa talvez não tenha tempo e recursos para investir em benchmarking
externo;
• A empresa conduziu recentemente iniciativas de melhoria radical ou
reengenharia. Neste caso, ela pode já estar preparada para uma iniciativa de
benchmarking externo.

BALM (1992, Pg 100), também afirma que geralmente é melhor fazer

benchmarking internamente antes de fazê-lo externamente.
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5.3 Conclusão.

Sempre que houver possibilidade de compartilhamento interno de

conhecimento, o benchmarking deve começar necessariamente com uma

ênfase interna. Neste passo nós listamos as vantagens de se fazer um

benchmarking interno, começando pelo desenvolvimento de competência na

ferramenta, passando pelo domínio de seu próprio processo alvo e chegando

até aos ganhos proporcionados rapidamente pelo nivelamento interno dos

melhores desempenhos.

Na prática, este passo corresponde à indicação de que no passo dois deste

modelo a primeira iniciativa priorizada seja direcionada para o ambiente

interno da própria empresa. Ou seja, após identificação e priorização de sua

primeira oportunidade de benchmarking, a empresa deve optar pelo tipo de

benchmarking interno e pelo nível de investigação mais curto, restrito aos

parceiros do seu próprio grupo empresarial, mesmo que o tipo e nível de

benchmarking mais adequados fossem outros mais abrangentes.

Caso a iniciativa escolhida como pioneira tenha potencial para níveis mais

abrangentes de investigação, a iniciativa de benchmarking não se encerrará

após o ciclo interno, mas terá prosseguimento através da busca de parceiros

fora dos limites da própria empresa. Neste caso, o processo de

benchmarking deve retomar ao passo quatro e fazer os ajustes e

complementos necessários, aproveitando-se tudo o que foi feito na fase

interna.

Este passo teve por objetivo realçar a importância do benchmarking interno.

Com exceção dele próprio, todos os demais são comuns às iniciativas

internas e externas.
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6 PASSO QUATRO

MONTAR E TREINAR A EQUIPE DE BENCHMARKING.

6.1 Objetivos e produtos deste passo.

Um processo de benchmarking é essencialmente uma atividade para ser

conduzida por equipes, pois a complexidade dos processos industriais

modernos de qualquer setor empresarial toma inviável a sua abordagem

para fins de melhoria radical a partir de uma única pessoa. Portanto, será

necessário constituir uma equipe multidisciplinar com profissionais

reconhecidamente competentes, que deverá ser treinada nas técnicas de

benchmarking antes de se iniciar o projeto.

6.2 Papéis e Composição da equipe.

Conforme dissemos na introdução deste passo, um processo de

benchmarking precisa ser conduzido por uma equipe constituída

especialmente para este fim. A qualidade de sua composição influenciará

diretamente a capacidade desta equipe descobrir e viabilizar as práticas

vencedoras. Três condições precisam ser atendidas: os seus membros devem

ser reconhecidamente competentes, ou seja, precisam ser os melhores

profissionais que a empresa tiver em seus quadros para as funções em

análise; as competências necessárias para um trabalho de mudanças

precisam estar presentes nos perfis e papéis dos profissionais selecionados;

e todos os participantes da equipe precisam ter o respeito da alta

administração da empresa (HARRINGTON 1996, Pg 33).

HARRINGTON (1995, Pg 89) prescreve as seguintes responsabilidades

para a equipe de benchmarking:

• Desenvolver o plano de benchmarking.

• Definir as medições críticas do objeto de benchmarking.
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• Coletar dados a respeito do alvo de benchmarking.

• Desenvolver a solução futura do processo alvo.

• "Vender" a nova solução para a alta administração.

• Auxiliar na implantação da solução futura.

• Atualizar sistematicamente as informações de benchmarking do processo

alvo.

Por outro lado, CAREY et al.(Pg 27) destacam a importância de se

constituir uma equipe de benchmarking, principalmente quando os objetos

escolhidos tiverem relevância estratégica para a empresa. Eles dizem que o

"time de benchmarking pode desempenhar um papel central no
projeto de benchmarking. Existem companhias, assim como
especialistas, que não dão ênfase aos times ou os limitam a dois
membros, especialmente para as visitas externas. Para o
benchmarking tático isto pode ser suficiente. Porém para
benchmarking estratégico, lidando com grandes questões de
importância estratégica para a corporação, a abordagem de time
é absolutamente necessária."

E acrescenta que recente

"pesquisa da American Productivity and Quality Center reporta
que 94 % das companhias informaram que estavam usando a
abordagem de time."

LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 232) usam as palavras de Rosabeth

Moss Kanter para destacar a importância das equipes motivadas na

promoção das mudanças, quando ela diz que

'''O grau em que a oportunidade de uso eficaz do poder é ou não
concedido aos indivíduos constitui uma diferença prática entre
as empresas que estagnam e as que inovam'. Liberar o poder de
indivíduos e equipes motivados e focalizados é a base para a
inovação organizacional."

Para CAMP (1997, Pg 142), é necessário comissionar as equipes, ou seja, os

"membros precisam ser selecionados, o tamanho e as aptidões
da equipe precisam ser considerados; a operação da equipe deve
ser acordada; o alcance do projeto deve ser definido; e as
providências para remover os entraves organizacionais devem
ser divulgadas [...] É o cliente identificado pelo processo (saída,
clientes, requisitos e especificações para satisfazer as
exigências) que, na maioria dos casos, é a pessoa a comissionar
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a equipe [...] se não for indicado nenhum cliente para o produto,
ou se o cliente não concorda com os quatro pontos, não há
justificativa para o trabalho [...] Três a seis membros é ideal para
benchmarking" .

HARRINGTON (1995, Pg 89), sugere que uma equipe de benchmarking

tenha a seguinte composição típica: um líder, alguns especialistas no

processo, uma pessoa que não seja relacionada ao processo para que possa

ter uma visão isenta do alvo de benchmarking, um analista de dados,

pessoas chaves necessárias na implementação da solução futura e, um

facilitador que ajude o grupo a se manter no rumo e a utilizar as ferramentas

adequadas.

Os membros da equipe devem ser selecionados considerando-se as

necessidades específicas de cada projeto de benchmarking e pelo menos seis

papéis precisam estar devidamente representados no grupo: patrocinador do

projeto, coordenador do projeto, dono do processo alvo, especialista nas

disciplinas envolvidas, apoio para documentação e pesquisa e, por último,

um consultor experiente na técnica de benchmarking. Pode haver

superposição destes papéis, mas não deve haver omissão de nenhum deles.

6.2.1. Patrocinador do projeto.

Este papel é muito importante para garantir o acesso da equipe de

benchmarking à alta administração e para assegurar a disponibilidade dos

recursos necessários à correta execução do processo de investigação.

Portanto, precisa ser um gerente sênior que seja parte integrante ou que

tenha acesso direto à alta administração da empresa.

Para CAREY et al.(Pg 84) , o patrocinador é

"é o responsável pela principal área funcional na qual o projeto
de benchmarking é desenvolvido. O patrocinador deve se manter
proximamente envolvido com o projeto de benchmarking e pode
servir bem ao time. O patrocinador também deve ter
responsabilidade financeira na área envolvida e será solicitado a
liberar tempo e dinheiro para o projeto assim como suportar
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financeiramente qualquer recomendação que surja. Este é um
papel contínuo".

De acordo com HARRINGTON (1995, Pg 91), o coordenador da equipe

(papel seguinte) deve se reportar diretamente ao patrocinador do projeto,

que teria as seguintes atribuições:

• Rever periodicamente o progresso do time de benchmarking.

• Resolver os problemas que impeçam o avanço e não possam ser

resolvidos pelo grupo.

• Servir com consultor do grupo para o processo alvo.

• Garantir os recursos do time de benchmarking.

6.2.2. Coordenador do projeto.

Este papel corresponde ao gestor do projeto de benchmarking. Ele deve-se

encarregar da liderança da equipe de benchmarking e por todos os papéis

normais de um gerente de projetos. É desejável que ele seja o próprio dono

do processo alvo do benchmarking, pois neste caso tem pleno domínio das

atividades envolvidas, participará diretamente das descobertas que forem

feitas, o que reduzirá as resistências normais à sua aceitação, e estará

comprometido com as ações de mudança necessárias. Deve se reportar

diretamente ao patrocinador do projeto para validar o planejamento, para

negociar os recursos necessários, para mantê-lo informado sobre o

andamento do projeto e para prestar contas a respeito dos benefícios

auferidos em relação aos gastos despendidos.

CAREY et alo (Pg 85) defendem que o papel do líder do projeto "dura tanto

quanto o projeto de benchmarking, mas continua com a responsabilidade de

monitorar os resultados de longo prazo do projeto".

Eles também listam alguns atributos específicos para o coordenador do

projeto:

• "Credibilidade dentro da organização
• Capacidade de persuasão
• Experiência e habilidade na gestão de times
• Imaginação, energia, persistência e autoconfiança
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• Grande capacidade de comunicação escrita e verbal, já que
eles farão várias apresentações e terão que redigir o relatório
final."

6.2.3. Dono do processo alvo.

Este papel exercido pelos executores do processo é importante para garantir

a participação de quem realmente opera o processo, assim como para

comprometê-los com as descobertas realizadas e com as mudanças

necessárias, já que eles sofrerão diretamente o efeito destas mudanças.

Neste sentido, WATSON (1994, Pg 206) argumenta que outro

"fator a evitar é a não-participação dos donos no processo de
benchmarking. Em quase todo esforço de mudança de empresa
de grande porte bem-sucedida, um fator capacitador tem sido a
participação dos encarregados da implementação da mudança.
Em resumo, o dono do processo deveria comprar a necessidade
de mudança e as melhorias propostas antes de executar as
recomendações da equipe de estudo."

Uma experiência bem sucedida da StatOil apresentou como aprendizado a

importância da participação das pessoas responsáveis pelo processo alvo no

time de benchmarking. Especialmente nas fases de mapeamento dos

processos, reuniões e entrevistas com os parceiros, assim como na fase de

implementação das ações.

CAMP (1993, Pág 4) também defende que as

"descobertas precisam ser implementadas e a melhor maneira de
fazê-lo é através dos esforços daqueles que estão mais próximos
do processo de trabalho".

Para exemplificar esta questão, CAMP (1997, Pg 238) usa um estudo de

caso de sucesso para redução do tempo de ciclo do sistema de limpeza e

arrumação de quartos no Ritz-Carlton Hotel Company onde um

"grande contribuinte para o sucesso do conceito de equipe de
limpeza foi o envolvimento do pessoal que recebe diretamente o
impacto do sistema de arrumação e limpeza e usa sua
experiência para orientar a mudança".
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A efetiva participação dos donos dos processos é reforçada por CAMP

(1997, Pg 68). Segundo ele,

"Depois da documentação dos processos de trabalho, o segundo
requisito essencial para estudos de benchmarking eficazes é que
sejam conduzidos pelas mesmas pessoas que trabalham no
processo que será submetido a comparação, já que são elas que
o conhecem melhor. Pode haver facilitadores de fora para que
garantir que o benchmarking seja seguido corretamente, mas o
estudo deve ser realizado por quem lida diariamente com o
processo em questão."

BHOTE (Pg 84) define os donos dos processos como

"os gerentes de linha responsáveis pelo processo ou
procedimentos evidenciados durante cada projeto de
benchmarking. Este é um papel contínuo que requer
considerável dedicação no mapeamento e medição de
performance, e também responsabilidade contínua no sentido de
assegurar que as medições de performance sejam mantidas após
o projeto de benchmarking ter se completado.

6.2.4. Especialistas nas disciplinas envolvidas.

Nos casos onde a complexidade ou interfuncionalidade levar à necessidade

do conhecimento de especialistas, deve-se incorporar na equipe

representantes das disciplinas que forem essenciais para o entendimento das

descobertas, para a identificação das ações ou para a manutenção do novo

processo após a sua implementação. Adicionalmente, deve-se considerar a

necessidade de incluir na equipe de benchmarking pelo menos um

especialista em estatística para tratar a grande quantidade de dados que será

produzida.

6.2.5. Apoio para documentação e pesquisa.

Uma investigação de benchmarking exige muita documentação e muito

esforço na busca de informações. Portanto, será extremamente útil se incluir

na equipe um profissional que domine as técnicas de documentação de

processos e tenha experiência em pesquisas bibliográficas.
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6.2.6. Consultor experiente em benchmarking.

Apesar dos conceitos de benchmarking serem relativamente simples, a

maioria das empresas tem dificuldades para implementá-lo de forma eficaz.

Por isto é fundamental a presença na equipe de pelo menos um profissional

que conheça a técnica e tenha experiência comprovada na aplicação prática

da mesma.

WATSON (1994, Pg 210) diz que a

"experiência facilita o sucesso. É importante selecionar um
benchmarker experiente a fim de facilitar o primeiro projeto -
ou um benchmarker inteiramente desenvolvido, que tenha
praticado alguns projetos menos visíveis, ou um consultor
externo. Contudo, se for usado um consultor externo, seu papel
deve permitir que a equipe aprenda como realizar o estudo para
que ocorra uma transferência de conhecimento e multiplique o
aprendizado. "

Segundo HARRINGTON (1995, Pg 90), o facilitador deve trabalhar junto

com o coordenador para:

• Estabelecer a agenda do time.

• Definir os papéis do time.

• Fechar acordos.

• Definir as fraquezas do líder e do grupo e a forma de corrigi-las.

• Desenvolver um plano para gestão das mudanças organizacionais.

• Comprometer o grupo com a solução futura.

• Fazer valer os acordos.

• Manter as reuniões em sintonia com a agenda e focalizada nas saídas

previstas.

• Criar uma alternativa do tipo ganha-ganha quando surgir discordâncias.

Ferezin (1994, Pg 18) destaca que o consultor de benchmarking deve levar a

equipe a passar da fase de comparação quantitativa de desempenhos para a

descoberta das práticas que definem estes resultados. Para ele,
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"O papel do consultor [...] deve ser o de auxiliar a organização a
analisar os resultados do benchmarking e identificar quais
práticas podem ser mais bem-sucedidas, considerando o
ambiente em que a organização está operando, sua estratégia,
sua cultura e seus valores".

O consultor em benchmarking pode ser interno ou externo. Quando for

contratado no mercado, ele poderia acrescentar as seguintes vantagens ao

time (HARRINGTON 1995, Pg 73): fornecer urna visão objetiva do alvo de

benchmarking, reduzir a demanda de recursos internos para o processo de

benchmarking, redução no tempo de ciclo do exercício, fornecer

treinamento, facilitar o contato com potenciais parceiros (pode já ter urna

base de dados sobre o processo em investigação), auxiliar no processo de

gestão da mudança organizacional, conseguir informações sobre

competidores diretos e acrescentar dados internacionais para o

benchmarking de classe mundial. Harrington sugere também alguns

cuidados ao selecionar este suporte externo, caso a empresa opte por ele: o

processo de benchmarking oferecido é bem documentado e tem material de

apoio adequado? Quantos e de que nível são os clientes da empresa de

consultoria? A empresa de consultoria pode demonstrar iniciativas de

sucesso em benchmarking? Eles têm bases no exterior para auxiliar a

comparação com parceiros globais? Eles têm competência para traduzir

documentos? Qual é a qualidade do relatório final? Eles irão transferir

conhecimentos sobre a metodologia de benchmarking? Eles podem fornecer

amostra dos dados coletados e das ferramentas usadas? Quais as ferramentas

que utilizam e corno treinam os membros do time de benchmarking na sua

utilização? Qual a experiência dos vendedores e dos profissionais que darão

suporte ao projeto? Caso seja necessário um apoio maior, a empresa de

consultoria poderá suprir? Quais são os programas de simulação e

modelagem utilizados? Qual o suporte que eles oferecem durante a

implantação da solução futura?
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6.3 Regras de decisãoda equipe.

Além de estar adequadamente formado, o time de benchmarking precisa

estabelecer previamente as suas próprias regras, assim como os limites do

projeto, pois o grupo estará constantemente tomando decisões e nem sempre

haverá condições para que se consiga unanimidade ou até mesmo o

consenso. Neste sentido, CAMP (1998, Pg 14) apresenta uma iniciativa da

Chevron onde o grupo estabeleceu logo no início que a decisão seria feita

por maioria absoluta dos votos dos membros do time.

6.4 Diversidade.

CAMP (1998, Pg 124), apresentou uma iniciativa de benchmarking da

Ingwe Coal Corporation onde foi constituída uma equipe com a presença

dos vários stakeholders do processo alvo. Ela foi formada por seis

profissionais que representavam simultaneamente três níveis de interesses:

sede e unidades de negócio da empresa envolvidas no exercício; as

principais funções envolvidas (operação, engenharia e recursos humanos) e;

os principais níveis hierárquicos (desde os gerentes de operação até

operadores com grande experiência). Esta diversidade garantiu a

representação de gerentes e trabalhadores, proporcionando uma visão tão

abrangente do processo quanto possível. Além deste grupo, consultores

internos foram convidados para assistir o grupo. Eles representavam as

funções de saúde ocupacional, segurança e engenharia. Também foi

incorporado ao grupo um consultor externo que assumiu a função de

facilitador de benchmarking.

6.5 Tamanho da equipe.

A equipe completa não deve ser muito pequena nem muito grande. O

tamanho exato irá depender da complexidade do projeto de benchmarking.

MANAGEMENT TODAY (1999) aborda esta questão e propõe uma

composição básica para a equipe:
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• O time deve ter de três a seis participantes e os seguintes papéis: líder,

facilitador, coletor de dados, analista e entrevistador;

• O grupo deve incluir um gerente sênior para mediar o apoio da alta

administração;

• Representante do processo corporativo de benchmarking;

• Responsável específico pela documentação.

De outra forma, SPENDOLINI (1994, Pg 92) diz que os

"implementadores individuais devem ter algumas habilidades e
talentos. O nível exato dessas habilidades precisa ser definido
em cada organização. Quatro características específicas devem
ser consideradas como credenciais essenciais para o
benchmarking:

1. Especialização funcional.
2. Credibilidade.
3. Habilidades de comunicações.
4. Espírito de equipe."

BOXWELL (1996, Pg 66) também propõe uma composição básica para a

equipe, fala do tamanho da equipe e apresenta a duração normal de uma

iniciativa de benchmarking. Ele diz que um time de benchmarking deve

incluir pelo menos um guru de benchmarking, uma pessoa da área

operacional e um líder da mudança. O tamanho desta equipe deve ser de 3 a

6 pessoas. Segundo ele, equipes muito grandes poderão se complicar por

causa da dificuldade de convergência, principalmente anos prevalece a

cultura democrática. Ele sugere também que a composição deva ser qual

que garanta a conclusão do planejamento, da coleta e da análise dos dados

de 10 a 12 semanas. Um tempo superior a este poderá comprometer a

continuidade dos trabalhos.

De acordo com CAREY et al.(Pg 84), os

"Membros do Time de Projeto - usualmente 4 - 6 formam o
time de projeto. Pelo menos dois deles devem ser escolhidos na
área funcional coberta pelo processo que é alvo do
benchmarking. Dependendo da natureza do projeto, pode ser útil
manter no time pessoas com especialidades ou habilidades em:
• Pesquisa (para identificar os parceiros)
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• Uma língua estrangeira (se o benchmarking envolver
parceiros internacionais)
• Estatística (se a coleta de dados for particularmente
extensa)
• Bibliotecário ou mapeamento computadorizado de dados."

6.6 Treinamento

Como qualquer ferramenta de gestão o benchmarking demanda

conhecimentos específicos, tanto nas técnicas que serão empregadas, quanto

na capacidade de trabalhar em grupo. Portanto, é imprescindível que a

equipe e os profissionais que participarão da iniciativa de benchmarking

sejam conscientizados e treinados antes de efetivamente iniciar o processo.

O programa de treinamento deve incluir pelo menos conceitos específicos

de benchmarking, ferramentas para documentação e simulação de

processos, técnicas de gerenciamento de projetos, dinâmicas de grupo para

desenvolvimento da equipe e técnicas para análise estatística.

Neste sentido, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 94) argumentam que o

"benchmarking não é conceitualmente difícil, mas é muito "rico
em detalhes". O treinamento em benchmarking é a ferramenta
que possibilita o sucesso de uma equipe. Sem treinamento no
processo, nas ferramentas, nas técnicas e na filosofia das
melhores práticas, as equipes estarão bastante limitadas".

BALM (1992, Pg 158), afirma que o facilitador de benchmarking não

precisa ser um especialista no processo alvo do benchmarking, pois os

demais membros do time responderão pelos conhecimentos específicos. Por

outro lado, na medida que esta técnica seja amplamente difundida pelas

empresas elas não teriam, normalmente, como manter um facilitador para

cada iniciativa de benchmarking. Neste caso, a alternativa mais viável seria

treinar os próprios donos dos processos nas técnicas de benchmarking em

vez de querer treinar os facilitadores de benchmarking nos processos

operacionais ou empresariais.

Adicionalmente, CAMP (1993, Pg 155) nos diz que o
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"treinamento é essencial para a condução eficaz das atividades
do benchmarking. Não se deve permitir que nenhuma pessoa ou
organização entre em contato com outras organizações ou
realize visitas de benchmarking sem compreender os pontos
essenciais do benchmarking".

Os riscos seriam enormes, desde prejuízos para a Imagem da empresa

despreparada, passando por perda de credibilidade, perda de oportunidades

futuras em .novas parcerias, perda do tempo e dinheiro investidos no

processo de investigação, frustrações devido à má utilização do

benchmarking que reduz a confiança na ferramenta, até compartilhamento

com os parceiros de informações que a empresa não tinha interesse em

ceder por representarem vantagens competitivas específicas do seu modelo

de negócios.

CAMP (1993, pg 169) também especifica as demandas do treinamento

interno e propõe duas alternativas de treinamento, começando com módulos

já desenvolvidos por outras empresas e chegando até à contratação de

treinamento com entidades externas.

O treinamento interno englobaria três clientelas: conscientização de

gerentes; aptidões interfuncionais para os envolvidos no benchmarking; e

trabalho em equipe para o grupo de implementadores do benchmarking. As

alternativas de treinamento externo incluiriam seminários, conferências,

oficinas, missões e consultoria. É importante destacar que antes de

desenvolver qualquer material de treinamento é conveniente buscar o que já

existe disponível no mercado.

CAREY et al (Pg 56) nos dão uma idéia dos clientes e da duração do

treinamento em benchmarking:

• "Treinamento de três dias para os membros do time,
gerentes e staff de apoio.
• Uma visão geral de um dia para os gerentes seniores.
• Treinamento no próprio local de trabalho para os membros
do time é preferível do que o treinamento em sala de aula.
• Possível falha: caro treinamento para todos os
empregados; o treinamento é um desperdício e desmotivador se
não for usado."
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Como ferramenta de apoio ao treinamento e para consulta durante o

processo de benchmarking, Camp (1993, Pg 147, 148, 176) propõe a

elaboração de um manual contendo as principais referências conceituais da

ferramenta, assim como um resumo das diretrizes específicas da empresa

em relação aos seus processos de benchmarking. Neste sentido, ele diz que é

necessário desenvolver um manual para os gerentes, onde serão lembrados

como

"chamar o contato apropriado, conduzir a mais simples pesquisa
de biblioteca sobre o tópico e a empresa alvo e documentar o
processo são tarefas geralmente "esquecidas" [...] O guia (50 a
60 páginas) deve conter o seguinte: razão do guia, a estratégia
de benchmarking da unidade, papéis e responsabilidades dos
participantes, aspectos essenciais para começar, diretrizes de
visitas e processos de recomendações, conduta de uma visita de
local, diretrizes para compartilhar informações e considerações
legais, identificação e documentação dos processos e medidas-
chave, uso das bibliotecas técnicas, como arquivar documentos
de benchmarking, materiais e recursos de treinamento, operação
de redes de benchmarking, definições e apêndice com modelos
de formulários e cartas".

Ou seja, segundo CAMP este manual "fornece aos gerentes uma fonte de

consulta rápida para iniciar e conduzir uma investigação de benchmarking."

Adicionalmente, para Camp a

"contribuição do benchmarking para conseguir clientes
satisfeitos é um relacionamento importante a detalhar no guia
[... ] O guia também descreve como o benchmarking contribui
para qualquer estabelecimento de objetivo, tal como os
programas 100X ou seis sigma, ou sua contribuição para o
melhoramento dos processos-chave de trabalho".

Porém, deve-se evitar a propensão natural de treinar todas as pessoas em

todos os conceitos, seja para despertar nelas a importância da ferramenta, ou

seja, para ganhar economia de escala no pacote de treinamento. Também no

caso do benchmarking é fundamental que todos envolvidos nesta iniciativa

sejam devidamente treinados, mas não é recomendável que se antecipe

muito a participação de outros profissionais que algum dia farão parte de

uma equipe de benchmarking, pois na melhor hipótese, caso este momento
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chegue, provavelmente será necessário uma atualização dos conceitos, que

deverão ter sido esquecidos pela falta de prática.

BOXWELL (1996, Pg 54) confirma esta observação ao dizer que treinar

"todos os profissionais de benchmarking não vai
necessariamente inclinar a curva para a direita (aumentar as
chances de sucesso), porque o fator decisivo será o grande
comprometimento das pessoas em fazê-lo bem, quando o
fizerem. Dessa forma, aprenda como fazê-lo corretamente e
depois faça-o como se a vida de sua empresa dependesse disso,
porque é o que pode acontecer."

6.7 Conclusão.

A composição da equipe é outra atribuição muito importante da alta

administração. Primeiro, porque as descobertas dependerão diretamente da

competência técnica e do perfil empreendedor de seus membros. Depois,

porque através das pessoas indicadas para conduzir o projeto de

benchmarking a direção da empresa estará comunicando o nível de

prioridade desta iniciativa, assim como o seu próprio comprometimento

para com ela. Neste sentido, apresentamos neste passo os papéis que

precisam ser exercidos pelos profissionais indicados e algumas orientações

básicas que precisam ser consideradas no momento de se formar uma equipe

de benchmarking vencedora.

Porém, montar uma equipe de projeto competente não é suficiente para

implementar um processo de benchmarking de forma eficaz.

Adicionalmente, é essencial que esta equipe seja treinada tanto nas técnicas

relacionadas com o processo de investigação, tais como documentação,

análise de processos e análise estatística, quanto em técnicas de gestão de

projetos, quanto em dinâmica de grupo, assim como no próprio método de

se fazer benchmarking.

Cabe à alta administração fazer a correta indicação do time de

benchmarking, assim como cabe a ela garantir que as pessoas indicadas
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tenham condições de serem treinadas antes que o projeto de benchmarking

seja iniciado.
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7 PASSO CINCO

PLANEJAR O PROJETO DE BENCHMARKING E GARANTIR SUA

APROVAÇÃO PELO PATROCINADOR E PELOS PRINCIPAIS

CLIENTES DAS DESCOBERTAS QUE FOREM FEITAS. NESTA FASE

DEVE FICAR CLARO QUE O ESCOPO DO PROJETO, SEUS PRAZOS,

PRODUTOS E CUSTOS ESTEJAM CONSISTENTES COM AS

EXPECTATIVAS E QUE OS RECURSOS MATERIAIS, FINANCEIROS

E HUMANOS NECESSÁRIOS SERÃO DISPONIBILIZADOS DE

ACORDO COM O PLANEJAMENTO ACORDADO.

7.1 Objetivose produtos deste passo.

Como qualquer processo de mudança, a etapa de planejamento não deve ser

minimizada. Ela deve incorporar todas as questões discutidas nas fases

anteriores, prever as resistências às mudanças e antecipar todas as

dificuldades pelas quais a equipe de benchmarking irá passar nas próximas

fases. É neste momento que se busca compatibilizar o objetivo do projeto

com o foco de cada uma das etapas subseqüentes; é quando os recursos

necessários são claramente identificados e compromissados; prazos viáveis

são estimados; os resultados do projeto são previstos; e acima de tudo, o

comprometimento da alta administração e dos principais clientes do

processo de benchmarking é negociado e formalizado.

7.2 Entender as resistências e adotar técnicas para gestão das
mudanças.

Como toda iniciativa de mudança organizacional, muitas resistências irão

aparecer durante o processo de benchmarking. Caso elas não sejam

prevenidas e bloqueadas, dificultarão as atividades de investigação, inibirão

a descoberta das melhores práticas operacionais e, principalmente,

dificultarão ou mesmo impedirão a aceitação das ações que serão

necessárias para conduzir a empresa na direção da excelência empresarial.
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Portanto, esta questão deve ser compreendida, abordada e equacionada pela

alta gerência antes de se iniciar o processo de benchmarking. O melhor

caminho para fazê-lo é através do exercício efetivo da liderança e não

apenas da utilização correta das técnicas convencionais de gerenciamento.

Ou seja, a alta administração deve assumir o seu papel de líder do processo

de mudança, estimular o desenvolvimento da liderança no ambiente

organizacional e inserir no processo de benchmarking os conceitos de

gestão da mudança.

LINCOLN e PRICE (1997, Pg 54) afirmam que a mudança precisa ser

administrada desde o começo do processo de benchmarking. Segundo eles,

"Se uma organização não administrar corretamente a mudança
desde o começo do processo de benchmarking, as
recomendações acabarão mofando em alguma prateleira [...]
O benchmarking modifica a atitude dos integrantes da equipe: a
experiência os ajuda a aceitar mudanças. Isso deve acontecer na
empresa inteira. Todos aqueles que têm algum interesse no
estudo - gerentes, investidores, usuários do processo e clientes -
devem ser adequadamente informados antes e não depois do
estudo de benchmarking e, se possível precisam estar envolvidos
em sua realização."

Vários autores que escrevem sobre benchmarking abordam os problemas e

as armadilhas das resistências ao processo de mudança. Neste sentido,

WATSON (1994, Pg 205) considera que uma das principais lições a serem

aprendidas para se produzir um benchmarking eficaz seja como superar a

resistência às mudanças a fim de que seja possível implementá-las. Ele cita

como uma das manifestações mais marcantes destas resistências a frase do

tipo "not invented here" (não foi inventado aqui), que demonstra um total

desprezo por iniciativas externas à própria empresa. Este tipo de arrogância

também se manifesta através de afirmações do tipo "sempre funcionou

assim, por que mudar?", ou do tipo, "no nosso caso é diferente, não dá para

comparar". Todas estas atitudes indicam claramente a prevalência do "status

quo" e uma grande dificuldade em se estender as fronteiras do aprendizado

para fora dos paradigmas correntes da empresa.
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Da mesma forma, a resistência às mudanças se dá através da valorização

excessiva da invenção interna. BOXWELL (1996, Pg 51) afirma que as

frases do tipo "não foi inventado aqui" ou "não dará certo para nós" ou

"somos diferentes", representam uma postura defensiva que coloca em risco

o bem-estar das organizações. Ele cita o exemplo positivo da Xerox, que foi

uma das primeiras empresas a sistematizar e a ter sucesso com o

benchmarking, para derrubar o "não foi inventado aqui" como argumento

usado pelos gerentes contra o uso do benchmarking.

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 36) também descrevem como se manifesta

a resistência. Segundo eles, as dificuldades ocorrem por causa da

"crença comum e quase universal de que a própria situação seja
única. Que gerente ainda não se encontrou com esta irritante
objeção: 'Nós somos diferentes deles [...] Suas soluções
realmente não se aplicam ao nosso tipo de atividade'. Às vezes,
comparações entre indústrias podem não ser apropriadas.
Freqüentemente, porém, podem ser encontradas lições valiosas
estudando excelentes empresas fora de seu ramo de atividade".

Já WATSON (1994, Pg 211) afirma que o

"Benchmarking é uma mudança grande do processo de
gerenciamento da maioria das organizações, devendo ser tratado
como mudança significativa e manuseado com cuidado - ou,
como outras transformações sistêmicas, poderá sofrer rejeição."

BOGAN e ENGLISH (1994, Pg 7) citam Jack We1ch, ex-presidente da

General Eletric, que estabeleceu o benchmarking como parte essencial do

processo de melhoria contínua daquela empresa, para confirmar a presença

das resistências às mudanças nas organizações. Jack We1ch afirmou que:

"As mudanças não são populares [...] As pessoas gostam da sua
situação atual. Gostam das coisas do jeito que estão."

Além disto, BOGAN e ENGLISH (1994, Pg 26, 41,101) acrescentam que

A"'lgumas empresas são sempre melhores do que outras para
aproveitar idéias, principalmente porque elas abordam as
alianças e as joint ventures como estudantes e não como
professores', comentam Gary Hamel e c.K. Prahalad, [...]
Prisioneiras de seu próprio sucesso, algumas companhias
provavelmente se limitarão às suas habilidades, em vez de
assimilar as habilidades dos seus parceiros".



126

E vão mais além ao afirmar que,

"A ética de roubar desavergonhadamente opõe-se diretamente à
cultura muito enraizada que concede mais méritos à invenção do
que a aplicação criativa de idéias já existentes".

Sugerem também que uma organização do tipo "learning organization"

(organização de aprendizado) teria as condições básicas para superar as

resistências às mudanças. Eles afirmam que a

"cultura corporativa em organizações que aprendem dá mais
ênfase a liberar os funcionários do que a controlá-los.
Normalmente estas organizações que aprendem encorajam a
tomada prudente de riscos, encorajam o pensamento holístico,
esperam que haja curiosidade e criatividade, encorajam o
trabalho em rede e em equipe, premiam diferenças
significativas, centram-se no progresso transformacional além
de simples mudanças contingenciais".

Por outro lado, MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 126) cita a sobrecarga

dos gerentes de linha como outro fator que pode aumentar a resistência à

implantação de um processo de benchmarking:

"Existem hoje poucos níveis hierárquicos na maioria das
companhias de manufatura e isto tem aumentado a carga de
trabalho de muitos gerentes, fazendo com que eles tenham
menos tempo para desenvolver relacionamentos interpessoais."

Paradoxalmente, enquanto a resistência à mudanças pode dificultar a

implementação eficaz de um processo de benchmarking, ele pode funcionar

como um catalisador para que as mudanças sejam aceitas. No momento que

o benchmarking oferece um mecanismo objetivo para que as ações de

mudança sejam identificadas e evidencia de forma clara os benefícios que

resultarão caso a implementação destas seja feita, ele auxilia a compreensão

e alivia as tensões decorrentes dos medos e ansiedades trazidas pelas

novidades da mudança.

CAMP (1997, Pg 65) destaca o papel do benchmarking como um agente de

mudanças, ao provocar as seguintes ações:

• "Acreditar que a necessidade de mudança existe;
• Determinar o que deve ser mudado;
• Criar um quadro de resultados desejados. "
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Também neste sentido, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 7,288,90) afirmam

que o benchmarking pode ser uma boa maneira de enfrentar as resistências

às mudanças. Ou seja,

"A procura pelas melhores práticas rapidamente nos leva além
dos limites da própria cultura e hábitos pessoais. Assim, o
benchmarking das melhores práticas é uma abordagem direta de
como gerenciar mudanças e melhorias de desempenho".

Eles propõem que o benchmarking seja usado como uma poderosa

ferramenta para gestão de mudanças pelos seguintes motivos:

• Cria motivação para a mudança;

• Indica como a organização ficará após a mudança;

• Mostra o que mudar.

• Mostra a evolução do concorrente/ estimulando a mudança.

• Acelera a mudança.

• Define referencial para avaliação de processo.

Por outro lado, eles nos lembram da importância que tem o exemplo prático

dos gerentes na busca do comprometimento das pessoas com as ações de

mudança, quando afirmam que "A comunicação por meio de atitudes da

chefia é provavelmente o meio mais eficaz para promover uma causa".

Além da comunicação, CAMP (1993, Pg 151) acrescenta que os gerentes

precisam verificar se os níveis hierárquicos abaixo estão praticando o

benchmarking. Para ele a

"inspeção mais reveladora é pela gerência superior [... ] os
gerentes superiores podem ser incentivados a fazer a pergunta de
benchmarking. A resposta esperada é que a recomendação é
baseada nas melhores práticas encontradas. Não pode haver base
mais confiável para justificar uma operação ou recomendação
[... ] então eles fizeram o melhor que podiam. Uma das maneiras
de inspecionar a atividade de benchmarking é através de um
simples relatório de situação que rapidamente resume os estudos
até a data."

Uma das abordagens mais eficazes para superar a resistência das pessoas ao

processo de mudanças é envolvê-las desde o início no processo de

compreensão das diferenças de desempenhos e de descoberta de "como"
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agir para superá-las. Neste sentido, BOXWELL (1994, Pg 166) descreve a

forma de organização para o benchmarking de duas empresas, mostrando

como no cerne das duas está a efetiva participação dos "donos dos

processos". O primeiro exemplo é da IBM. Ela optou por não ter um grupo

de benchmarking centralizado para que o pessoal operacional tivesse a

propriedade das iniciativas de benchmarking e também porque é mais fácil

ensinar benchmarking para o setor operacional do que o contrário. O

segundo caso é o da AT&T. Sua unidade (UCS), vencedora do Baldrige

1992, tem um vice-presidente que supervisiona todas as iniciativas de

benchmarking e lidera o comitê de benchmarking da UCS, que é composto

por cerca de 10 gerentes de vários grupos da empresa. Este comitê

determina que processos da empresa sofrerão benchmarking e supervisiona

o progresso desses estudos que são conduzidos diretamente pelos donos dos

processos. Este tipo de organização de benchmarking foi reconhecido

positivamente pelos examinadores do Baldrige.

LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 11, 33, 59) destacam que se a mudança

não for devidamente promovida, o futuro da organização poderá ser

comprometido. Para eles, evitar simplesmente

"a mudança no curto prazo, afastando-a até que uma crise
competitiva ameace a organização, diminui as oportunidades de
sobrevivência a longo prazo".

Por outro lado, eles apresentam uma visão positiva das pessoas em relação

às mudanças. Eles afirmam que

"Contrariando a crença tradicional de que as pessoas não gostam
de mudar, na realidade elas aceitam de bom grado a mudança se
ela resolve um problema que as tem incomodado por muito
tempo. Pouquíssimos indivíduos gostam de trabalhar em um
produto, projeto ou serviço para vê-lo acabar na "lata do lixo".

Eles também destacam o papel da gerência em envolver as pessoas no

processo de mudanças, no sentido de que

"Caso a informação seja obtida através de um processo
participativo constantemente voltado para o processo, e não para
o elemento humano, os indivíduos dificilmente se sentirão
ameaçados. Por outro lado, se a administração invade uma
divisão, solicitando a 'cooperação' da gerência e dos demais
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empregados do grupo, os portais da mudança podem se fechar
antes de terem sido plenamente abertos".

HARRINGTON (1995, Pg 154) sugere que a maneira mais adequada de

abordar as resistências é através da utilização de técnicas de gestão da

mudança organizacional ("Organizational Change Management"), que é

uma metodologia usada para gerenciar a implementação de grandes

mudanças ou de mudanças críticas dentro da organização, com o objetivo de

aumentar a probabilidade de que estas mudanças sejam implementadas com

sucesso (HARRINGTON, 1996, Pg 7).

As ações mais radicais para melhoria da performance organizacional

precisam trabalhar simultaneamente em três eixos: tecnologia, processos e

pessoas. O benchmarking é eficaz para identificar a melhor tecnologia e as

melhores práticas, mas não é apropriado para abordar o eixo das pessoas.

Por causa das pessoas que são afetadas pelas mudanças, até mesmo as

soluções tecnicamente perfeitas podem vir a fracassar, dependendo de como

elas optam pelo comprometimento, omissão ou sabotagem do novo

processo. HARRINGTON (1995) defende que o envolvimento das pessoas

que tenham alguma possibilidade de serem afetadas comece já no momento

da formação do time de benchmarking e prossiga ao longo dos passos

subseqüentes. Para que isto ocorra, é necessário que o patrocinador do

benchmarking se envolva ativamente na defesa das descobertas de

benchmarking e que os membros da equipe sejam previamente treinados na

metodologia de gestão da mudança organizacional.

Neste sentido, KOTTER (1997) nos fornece uma metodologia simples para

promover a gestão de mudanças e que pode ser usada para apoiar um

processo de benchmarking eficaz. Segundo ele, o preço a ser pago pelas

constantes mudanças que caracterizam o cenário empresarial atual é

inevitável, pois elas forçam as pessoas a se ajustarem às novas condições,

provocando dor. Porém, uma boa parte deste desgaste poderia ser evitada se

as empresas não cometessem tantos erros na administração das mudanças,

que seriam:
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• Permitir a complacência excessiva (pg 4). Níveis elevados de

complacência provocados por sucessos do passado, pela ausência de crises

visíveis, pelos baixos padrões de desempenho ou pela ausência de feedback

externo, impedem que as pessoas tenham um senso de urgência essencial e

desenvolvam um esforço adicional, que é cada vez mais necessário.

• Falhar na Criação de uma Coalizão Administrativa Forte (pg 5). É

imprescindível o apoio efetivo do executivo principal para que uma grande

mudança aconteça com sucesso. Segundo Kotter, caso a condução do

projeto fique restrita a um único executivo ou a uma comissão fraca, na

guerra de bastidores a tradição, as dificuldades inerentes ao processo de

mudança (geralmente sub avaliadas), ou os interesses pessoais de curto

prazo, sempre vencerão. A conseqüência desta derrota pode ser a

transformação de programas de qualidade em fontes de mais burocracia, ao

invés de promoverem a satisfação dos clientes.

• Subestimar o poder da visão (pg 7). Para Kotter, a falta de uma visão

clara, precisa e correta, faz com que o esforço de transformação seja diluído

em uma lista de projetos confusos, incompatíveis e demorados, que podem

levar a empresa para a direção errada ou a lugar nenhum. É importante não

confundir a visão com o detalhamento de planos ou programas. Ela precisa

ser descrita em menos de cinco minutos de conversa e produzir uma reação

que signifique compreensão e interesse.

• Comunicar a visão de forma ineficiente (pg 9). Por mais mobilizadora

que seja uma visão, ela não poderá chegar aos corações e mentes das

pessoas se não for comunicada de forma eficiente, seja por meio de palavras

ou ações. A comunicação através de ações ou do exemplo é seguramente

mais poderosa do que simplesmente o discurso.

• Permitir que obstáculos bloqueiem a visão (pg 10). A gerência precisa

agir para convencer as pessoas de que os obstáculos externos que estejam

vendo são apenas fruto da imaginação, como acontece algumas vezes, mas

também precisa remover os bloqueios reais que também acontecem, tais

como os sistemas de avaliação de desempenho, de remuneração e

recompensa, os chefes que não se adaptam às novas orientações, as

descrições de cargos muito rígidas, os silos organizacionais, entre outras.
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• Falhar na criação de vitórias de curto prazo (pg 11). Como as grandes

transformações levam tempo, elas correm o risco de perder o seu impulso

caso não tenha metas intermediárias de curto prazo para serem atingidas e

comemoradas. Esta omissão dará novo alento aos críticos da mudança e fará

com que muitos dos adeptos desistam de prosseguir com as ações de

mudança.

• Declarar vitória prematuramente (pg 12). É importante comemorar as

melhorias de desempenho decorrentes do processo de mudança. Porém, elas

não podem ser confundidas com a impressão de que a guerra da

transformação está vencida. Esta declaração prematura de vitória irá

desmobilizar completamente as ações de mudança e abrirá flancos para que

o "status quo" recupere o seu espaço.

• Negligenciar a incorporação sólida de mudanças à cultura corporativa

(Pg 14). A vitória final somente acontecerá depois de muitos anos, quando

as mudanças estiverem profundamente assimiladas, enraizadas e integradas

à cultura da empresa. Neste momento, a mudança se torna "a maneira como

fazemos as coisas por aqui". É importante garantir que o tempo decorrido

seja longo o suficiente para que a nova geração de administradores

personifique o novo método e garanta a sua continuidade.

Ainda segundo KOTTER (pg 16 e 20), estes erros podem ser evitados ou

pelo menos atenuados. Neste sentido, ele propôs um processo de oito etapas

que leva as empresas a entenderem as razões das resistências às mudanças

necessárias, sejam decorrentes da cultura que é centrada nas necessidades

internas, da burocracia paralisante, de políticas provincianas, do baixo nível

de confiança, da falta de trabalho em equipe, das' atitudes arrogantes, da

falta de liderança nos níveis intermediários ou do medo que as pessoas têm

do desconhecido, e fornece elementos que priorizam a liderança em

detrimento do gerenciamento:

1. Estabelecimento de um senso de urgência (pg 35):

Este passo tem por objetivo combater a complacência, a morosidade, a

inércia. KOTTER (40) apresenta nove possíveis causas de complacência,
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geralmente relacionadas com o sucesso do passado: ausência de uma crise

maior e aparente; excesso de recursos aparentes; baixos padrões de

desempenho geral; estruturas organizacionais que incentivam os objetivos

funcionais restritos; sistemas de avaliação internos que focalizam

indicadores de desempenho errados; falta de referenciais externos; cultura

de pouca confrontação, pouca sinceridade e desprezo pelo portador de "más

notícias"; resistências naturais das pessoas, principalmente se estiverem

sobrecarregadas ou estressadas; otimismo exagerado da gerência sênior,

KOTTER (pg 42) afirma que não podemos combater a complacência

simplesmente fornecendo elementos racionais, tais como, dados sobre a

baixa qualidade dos produtos, resultados financeiros em queda ou falta de

crescimento da produtividade, pois estaríamos subestimando as forças sutis

e sistêmicas que existem em todas as organizações no sentido de manter o

"status quo". Esta proposição complementa outros autores, citados

anteriormente, que defendem o papel eficaz dos referenciais externos do

processo de benchmarking na promoção das mudanças. Porém, como o

benchmarking é apenas uma ferramenta do portfólio da Qualidade Total, ele

deve ser usado como apoio da alta administração no desenvolvimento de

uma liderança efetiva, que vai conduzir o processo de transformação.

KOTTER (pg 44) propõe as seguintes ações para estimular o senso de

urgência: produzir uma crise artificial preventiva e mobilizadora; eliminar

exemplos óbvios de excessos; estabelecer metas ambiciosas que provoque

mudanças na forma de conduzir as operações; cessar as avaliações de

desempenho baseadas em indicadores funcionais restritos; envolver os

empregados com os dados de clientes e análises financeiras; estimular os

contatos com clientes e acionistas insatisfeitos; usar consultores ou outras

formas de obter referenciais externos; envolver os empregados com os

problemas reais da organização, refrear o otimismo da gerência sênior;

informar as pessoas sobre as oportunidades futuras e sobre a

impossibilidade da empresa em aproveitá-las.

2. Criação de uma Coalizão Administrativa (pg 51):
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KOTTER (pg 57) propõe quatro características essenciais de uma coalizão

eficaz: poder de posição (presença de peças chaves em número suficiente

impedindo que os que não foram incluídos sejam capazes de bloquear o

progresso); especialização (todas as disciplinas, funções, unidades de

negócio, regiões, entre outras, precisam estar presentes para produzir

decisões bem informadas); credibilidade (as pessoas do grupo devem ter

credibilidade para que suas propostas sejam levadas a sério); liderança (o

grupo precisa incluir um número de líderes competentes suficiente para

conduzir o processo de mudança).

Ele ressalta que a presença dos líderes é fundamental e não pode ser

contornada pela presença de excelentes gerentes. Os dois perfis são

necessários na coalizão administrativa e devem funcionar paralelamente

num trabalho de equipe, de forma que a gerência mantém o processo sobre

controle, enquanto a liderança conduz a transformação. Para formar a

coalizão, KOTTER (pg 66) sugere as seguintes etapas: encontre as pessoas

certas (com as características essenciais já listadas); gere confiança através

de eventos externos bem planejados, de muitas atividades em grupo e de

muita conversa; e desenvolva um objetivo comum, que seja suscetível à

mente e atraente ao coração.

3. Desenvolvimento de uma visão e uma estratégia (pg

67):

Para KOTTER (pg 68), somente a visão é capaz de vencer as forças que

sustentam o "status quo", pois os decretos autoritários são incapazes de

provocar mudanças de comportamento. Da mesma forma, o planejamento

detalhado pode até superar algumas etapas do processo de mudança, mas

num período de tempo extremamente longo e incompatível com a urgência

das transformações necessárias. A visão atende a três objetivos principais:

define a direção do processo de transformação, simplificando o processo

decisório ao eliminar todas as demais direções possíveis; motiva as pessoas

a tomarem as medidas certas, mesmo que dolorosas; e toma o processo de
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coordenação das ações de centenas ou milhares de pessoas mais rápido e

eficiente, alinhando o processo decisório.

Para KOTTER (pg 72) uma visão eficaz deve apresentar as seguintes

características: um quadro imaginável do futuro; desejável para todos os

stakeholders; viável; concentrada (clara para funcionar como diretriz no

processo decisório); flexível (geral o suficiente para permitir iniciativas

individuais de acordo com condições instáveis); comunicável (capaz de ser

explicada em cinco minutos). Ele (pg 83) alerta, porém, que uma visão mal

desenvolvida pode ser pior do que não ter uma visão, pois pode conduzir as

pessoas e as empresas para o buraco.

4. Comunicação da visão da mudança (pg 85):

o poder de uma visão se manifesta realmente quando ela é comunicada

adequadamente a todas as pessoas afetadas por ela. Para Kotter, este senso

de um futuro desejável compartilhado de forma abrangente pode ajudar a

motivar e coordenar os tipos de ações que levarão à transformação. Ele (pg

90) propõe os seguintes elementos para uma comunicação eficaz da visão:

simplicidade de linguagem; utilização de metáforas, analogias e exemplos;

fóruns múltiplos; repetição; liderança através de exemplos; explicação de

inconsistências aparentes; e mão dupla (nos dois sentidos para permitir o

feedback e sinalizações de que a visão precisa, ou não, ser reformulada).

5. Investir de empowerment os funcionários para ações

abrangentes (pg 103):

KOTTER (pg 117) sugere as seguintes ações para investir os empregados de

empowerment: comunique uma visão sensível aos empregados (criar um

senso comum); crie estruturas organizacionais compatíveis com a visão;

ofereça treinamento tanto para ampliar o nível de conhecimento técnico

quanto para estimular mudanças comportamentais; alinhe os sistemas de

informação e de pessoal (avaliações de desempenho, promoções,
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reconhecimento e reconhecimento, etc) com a visão; e enfrente os

supervisores que atrapalham a mudança necessária.

6. Realização de conquistas de curto prazo (pg 119):

Esta etapa é importante para desenvolver a credibilidade que é necessária

para sustentar os esforços de longo prazo, impedindo que as resistências

passivas tenham chances de vir à tona e bloquear o progresso das mudanças,

mesmo que estas visem grandes melhorias de longo prazo. Para que os

sucessos de curto prazo sejam planejados e o grupo tenha disciplina e

organização para obtê-los, Kotter (131) reafirma a necessidade de a coalizão

administrativa combinar liderança com um bom gerenciamento.

7. Consolidar os ganhos e produzir mais mudanças (pg

133):

Não se deve comemorar as conquistas de curto prazo como se elas

representassem a vitória final da guerra da transformação. Esta falha pode

levar à paralisa antes de o trabalho estar concluído, ao relaxamento, à perda

do senso de urgência e abrirá espaço para que a resistência irracional e

política à mudança volte a ter chances de reverter o processo e inicie o

contra-atzque.

8. Estabelecer os novos métodos na cultura (pg 147):

Para Kotter (pg 150), quando as novas práticas decorrentes do processo de

mudanças não são compatíveis com a cultura predominante, estarão sempre

sujeitas ao retrocesso. Para ele (pg 158), a mudança cultural ocorre no fim e

não no principio do processo de mudança, como defendem outros autores. A

cultura só muda depois que forem mudadas as ações das pessoas, depois que

o novo padrão de comportamento produzir alguma vantagem para o grupo e

depois que as pessoas perceberem a conexão entre as novas ações e a

melhoria de desempenho.
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De acordo com Kotter (pg 26), este método de gerenciamento da mudança

de oito passos deve ser alicerçado na liderança e não no gerenciamento.

Apesar da necessidade dos dois perfis estarem presentes de forma

equilibrada na coalizão administrativa, as transformações bem sucedidas

consistem de 70 a 90 % de liderança e apenas 10 a 30 % de gerenciamento.

Isto se deve ao fato de que é a liderança que define como deverá ser o

futuro, alinha o pessoal a esta visão e as inspira para a ação, apesar dos

obstáculos. Porém, mesmo com menor peso, o gerenciamento será

necessário para planejar, orçar, organizar, recrutar pessoal, controlar e

resolver problemas.

De maneira análoga, CAREY et al.(Pg 48) defendem que a forma mais

eficaz de promover a mudança é desenvolver efetivamente a liderança em

contraste com o gerenciamento.. Eles afirmam que,

"Acima de tudo, os gerentes precisam mudar - eles precisam se
transformar em líderes. Gerentes têm pouca confiança em seus
empregados; eles exercem.os seus papéis burocraticamente por
medo; a supervisão deles é controle, check-up, micro
gerenciamento; a autoridade deles provém de suas posições; eles
são o 'chefe'.
[...] Líderes, em contraste, possuem irrestrita integridade e uma
enorme confiança nos seus empregados. Eles conduzem pela
visão e inspiração; a supervisão deles é ajuda, direção,
crescimento para que os empregados atinjam o seu potencial
máximo. A autoridade deles é baseada em seus próprios
exemplos, e seus estilos de gestão são como os de treinadores.".

7.3 Planejaro projetode benchmarking.

Uma iniciativa de benchmarking para ser bem sucedida precisa antecipar os

próximos passos com o máximo de detalhes possíveis, considerando todos

os fatores críticos de sucesso listados no primeiro passo deste modelo, a

necessidade de gerenciar o processo de mudança e antecipando todas as

possíveis dificuldades que precisarão ser superadas. Também será

fundamental descrever detalhadamente os objetivos da iniciativa de

benchmarking, relacionar os clientes e os possíveis afetados pelas

descobertas, assim como explicitar as ações, os responsáveis pelas mesmas,
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os prazos, os produtos de cada etapa, os pontos de controle e os recursos

necessários.

Vários autores destacam a importância de um planejamento bem feito para

que se faça um benchmarking eficaz. BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 29)

dizem que a

"simplicidade do benchmarking é perigosa. Leva muitas
organizações a estabelecer projetos de benchmarking sem
meditação ou planejamento. Estudos mal planejados
normalmente dão resultados abaixo do ideal."

Eles citam uma pesquisa organizada pela International benchmarking

Clearinghouse, do American Productivity and Quality Center (APQC),

onde o mau planejamento foi a causa de fracassos nas iniciativas de

benchmarking mais freqüentemente mencionada. Eles afirmam também que

as iniciativas de benchmarking eficazes são bem planejadas e bem

comunicadas e sugerem os seguintes tempos médios para um benchmarking

bem equilibrado:

"Planejando o Projeto e Entendendo Seu Próprio Processo
(30%); Coleta de Dados (20%); Análise (15%); Critérios e
Planos de Ação (15%); Divulgação e Obtenção de Participação
(20%); Implementação (?)"

Da mesma forma, conforme MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 125), um

"planejamento detalhado no início pode parecer perda de tempo,
porém a falta de um devido cuidado nesta fase pode causar
sérios problemas mais tarde. O time de benchmarking precisa
conhecer as respostas para todos os "o que", por que e como",
questões que podem ser perguntadas sobre o processo em
estudo. Caso as perguntas não sejam feitas, eles irão falhar em
apreciar abordagens alternativas tomadas pelos parceiros de
benchmarking em circunstâncias similares."

SPENDOLINI (1994, Pg 162) argumenta que, se

"os estágios iniciais de planejamento e preparo do processo não
forem realizados com cuidado, o processo da coleta e análise das
informações pode não ser produtivo, ou mesmo ser
contraproducente. Na verdade, ao se discutir falhas no
benchmarking, implementadores experientes quase sempre
atribuem suas dificuldades à falta de preparo durante os estágios
de planejamento, ou ao fato de estarem superansiosos por
começar a fase de coleta de dados."
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Para BOXWELL (1994, Pg 54), a fase de planejamento deve ser vista como

uma parte essencial da iniciativa de benchmarking e que,

proporcionalmente, consome pouco tempo, de forma que não deve ser

minimizada ou relegada à segundo plano. Ele diz que o

"tempo que você está gastando planejando o estudo é uma
pequena fração do tempo total que será utilizado, mas ele é
extremamente valioso. Não entre de cara no levantamento e
análise dos dados."

De uma forma mais ilustrativa CAREY et al.(pg 20) também destacam a

necessidade desta fase de planejamento. Segundo eles, na

"pressa, muitas companhias colocam o carro do benchmarking
na frente dos bois do planejamento. Sem a disciplina de
planejamento, é provável que o time de benchmarking entre no
terceiro ato da peça. O resultado pode ser confusão,
desorientação e desperdício. "

WATSON (1994, Pg 205) afirma que ainda que neste momento do processo

de benchmarking é necessário explicitar as expectativas dos potenciais

usuários das informações a serem descobertas. Para ele um

"erro a evitar no início de benchmarking é não avaliar as
expectativas do cliente em estudos de benchmark."

Por outro lado, MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 91) destaca o peso

relativo da fase de levantamento de dados e sugere que este passo seja

detalhado preliminarmente já nesta fase de planejamento:

"A identificação dos dados requeridos, fontes e meios de coleta
deveriam ser listados de forma resumida no plano original do
projeto. A base de dados e a pesquisa geralmente respondem por
40 % do orçamento total do benchmarking. As fontes de dados
incluem: bibliotecas; internet; relatórios de empresas; e
imprensa comercial."

MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 113 e 125) afirma também que uma

iniciativa de benhcmarking não pode ser muito demorada, pois tanto a

elevada velocidade das mudanças que caracteriza nosso momento atual,

quanto a maior rotatividade dos profissionais dentro das empresas ou

mesmo entre elas devido à crescente extinção dos cargos concebidos e
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praticados desde a revolução industrial, pode dificultar ou mesmo

inviabilizar um processo de benchmarking, que depende de disciplina e

muito esforço de investigação. Ele diz que se

"o exercício demorar muito tempo, as mudanças no negócio
tomam as recomendações obsoletas [...] É essencial desenvolver
um projeto de benchmarking em um tempo razoável; nenhum
negócio é estático e mudanças, que ocorram desde que o projeto
esteja indefinido, podem ter invalidado as premissas iniciais. Por
esta razão dados já coletados podem ser vistos como comodities
perecíveis. Durante o projeto é possível que membros do time
possam se mover para novos postos dentro ou fora da
companhia, o que pode diminuir o entusiasmo pela tarefa em
mãos. Uma transferência para um novo empregador pode
resultar em perda de know-how para o time."

Ele alerta também contra uma ênfase excessiva na fase de levantamento de

dados, que pode paralisar uma equipe de benchmarking, desviando-a de seu

objetivo principal que é promover as mudanças que sejam necessárias para

colocá-la na direção da excelência empresarial. Neste sentido, ele escreve

que com

"um claro e viável plano de campanha, perda de foco não
deveria ser um problema. Entretanto, isto pode ocorrer se alguns
dos dados coletados são muito nebulosos e se uma busca
demorada por estatísticas irrelevantes for iniciada. Algumas
vezes o exercício pode não produzir os resultados esperados
porque o time se envolveu excessivamente na coleta de dados
em detrimento de promover a melhor prática. Consultores
sugerem planejar para dedicar 40 % dos recursos disponíveis na
coleta de dados, reservando 60 % do orçamento para a
implementação subseqüente. O objetivo mais importante é
melhorar o negócio, de forma que se a coleta de dados estiver
atrapalhando, dedique menos tempo para ela."

Quando fala de planejamento, CAMP (1993, Pg 25,26, 193, 305) apresenta

o seu "Passo Zero" de um processo de benchmarking, que se relaciona

diretamente com os primeiros passos de um processo de qualidade total,

onde são explicitadas as saídas (produtos) do processo em questão; são

definidos os clientes que definem as especificações daquelas saídas; e são

detalhados os métodos; recursos e insumos para atender as demandas dos

clientes. Portanto, o propósito do passo zero é negociar um consenso sobre o

próprio processo de investigação do benchmarking antes que ele seja

iniciado.



140

Neste sentido, ele propõe que no momento do planejamento:

• Os papéis e responsabilidades de todos os envolvidos sejam descritos;

• Os objetivos e metas, inclusive datas, sejam acordados;

• Seja previsto um tempo entre as entrevistas e o detalhamento das ações,

para que a equipe possa voltar aos parceiros se for necessário.

Para BOXWELL (1996, Pg 57) os três erros mais comuns no planejamento

de um estudo de benchmarking seriam:

• Planejar para fazer o benchmarking das atividades erradas.
• Medir algumas coisas que não sejam fatores-chave.
• Subestimar as questões de definição de tempo ...Lição:
Planeje para ter alguma margem de segurança nas questões
relacionadas à definição do momento, especialmente aquelas
que dependam de pessoas fora de sua organização."

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 151) alertam para que se previna já na fase

de planejamento uma ênfase exagerada na fase de levantamento de dados.

Eles questionam:

"Onde se verificam os maiores gastos de energia e recursos? As
equipes sem experiência e indisciplinadas com certeza dedicam
um tempo exagerado à coleta de dados. Muitas podem, nesse
estágio ficar atoladas."

E reforçam também a importância do próximo passo deste modelo

(autoconhecimento). Para eles,

"As equipes que não entendem com detalhes seu próprio
processo normalmente vão "em busca do Santo Graal", isto é,
gastam muito tempo na coleta de dados. Acreditam que
reunindo muita informação facilmente descobrirão melhores
práticas e, com isso, as idéias surgirão a seus pés, logo seguidas
de melhorias em seus processos. Isso raramente acontece".

Por outro lado, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 145) destacam a

necessidade de se começar a pensar na fase de implantação das ações de

melhoria (Passo 10) já na hora de planejar o processo de benchmarking.

Segundo eles,

"O PPI (Projeto Para a Implementação) reconhece que as
investigações de pesquisa bem-sucedidas que procuram as
melhores práticas não têm muito valor se não resultam em
melhorias através da implementação bem-sucedida. Por isso, as
equipes de benchmark devem considerar as questões críticas de
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implementação, mesmo quando a pesquisa e a coleta de
informação de benchmarking ainda estão sendo planejadas. O
PPI produz melhores resultados de projeto através do
envolvimento dos representantes de todas as áreas da operação,
que afinal de contas serão as pessoas que irão implementar as
melhorias".

Da forma análoga, HARRINGTON (1995, Pg 41 e 42), defende a inclusão

no plano de benchmarking das ações que serão necessárias para gerenciar o

processo de mudanças, ou seja, que deverão preparar as pessoas que serão

atingidas pelas mudanças que se pretende promover. Ele sugere que sejam

abordadas pelo menos as seguintes questões:

• Definição e comunicação do custo do "status quo".

• Comunicação clara do entendimento da solução futura.

• Definição clara de papéis.

• Treinamento em gestão de mudança organizacional para suportar cada

papel.

• Treinamento que prepare as pessoas para entender como uma mudança

pode provocar impactos emocionais e apresente formas para controlá-los.

• Mudança no alinhamento cultural.

• Considerações sobre os eventos potenciais internos e externos que

possam impactar negativamente a mudança desejada.

• Um plano de gestão da mudança para o período de transição (Vide item

7.1).

7.4 Validar o planejamento da iniciativa de benchmarking.

Após detalhar o planejamento é imprescindível que este seja submetido aos

clientes potenciais do benchmarking, assim como aos patrocinadores do

projeto. Eles deverão verificar se as etapas prescritas, seus objetivos e

produtos, assim como os recursos necessários e os prazos propostos

atendem às suas expectativas ou se necessitam de ajustes adicionais. Esta

etapa é muito importante para evitar mal entendidos durante o processo de

benchmarking, ruídos de comunicação e, principalmente, para que

patrocinadores e clientes tenham uma visão bastante clara do que deverão
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receber como produto final do benchmarking, dos prazos de entrega e dos

recursos que precisarão investir. Portanto, esta etapa de validação

corresponderia à fase de assinatura de um contrato de prestação de serviços

entre a equipe de benchmarking e os clientes do seu projeto. Ele será a

principal referência para as verificações ao longo do processo e para a

prestação de contas ao final do benchmarking, no passo 11 deste modelo.

A aprovação formal dos patrocinadores os compromete com o projeto e com

a liberação de recursos correspondente. Segundo CAREY et al ( Pg 85), o

"líder do time e os seus membros devem ter tempo suficiente e
adequado suporte da gerência sênior e do board, para que
consiga cumprir o objetivo do seu projeto de benchmarking.
Falhar em fazer isto é a principal causa de falha de muitos
projetos de benchmarking. O board e os gerentes seniores
freqüentemente lançam projetos de benchmarking com grande
entusiasmo, mas na medida que as semanas se transformam em
meses, o seu entusiasmo inicial se esvai e o líder de projeto e os
seus membros se vêem sob crescente pressão para voltarem a
fazer "trabalho real."

Por outro lado, CAREY et al (Pg 24, 26) abordam o atendimento dos

clientes finais como um fator fundamental para que as mudanças aconteçam.

Eles dizem que um

"vice-presidente corporativo tem uma afirmação favorita: 'Sua
empresa pode ter a melhor comida para cachorro do mundo, mas
se os cachorros não a comerem, quanto boa ela é!' Esquecer n
cliente pode ser o crematório de companhias e do
benchmarking. "

E acrescenta que uma

"falha séria é ignorar a existência do cliente interno -
usualmente um executivo sênior - que é o depositário lógico e o
eventual usuário das recomendações de benchmarking."

Ele também destaca os fatores de sucesso associados ao cliente interno:

• "O cliente interno usualmente determina o quê benchmark,
embora a ordem oficial possa vir de níveis corporativos mais
altos.
• O cliente interno deve indicar os parâmetros específicos
para serem objeto de benchmarking vis-à-vis com os parâmetros
comparáveis dentro da companhia e orquestrar o plano de jogo.
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• O cliente interno deve estabelecer a data alvo para
conclusão do projeto e datas intermediárias de controle.
• O cliente interno é obrigado a fornecer os recursos
necessários (como beneficiário) para o estudo de benchmarking.
• Deve haver um acordo escrito entre o cliente interno e o
time de benchmarking antes do projeto ter início."

Uma vez concluído e aprovado o planejamento do projeto o time de

benchmarking está pronto para seguir para o próximo passo. Neste momento

cabe apresentar um alerta adicional aparentemente óbvio, mas geralmente

esquecido por muitas equipes: siga os passos do modelo de benchmarking

escolhido, e que foram detalhados e aprovados nesta etapa de planejamento,

com muita disciplina, persistência e, principalmente, sem queimar etapas.

SPENDOLINI (1994, Pg 220) descreve esta questão como:

"Introduza e mantenha a disciplina. Estruture seu processo de
benchmarking e forneça a facilitação adequada às equipes.
Cuidado com os atalhos de processo logo no início do
benchmarking - uma clara indicação de mais atalhos que virão e
de possível fracasso do processo."

7.5 Conclusão.

Neste momento a equipe de benchmarking já está formada e treinada. Sua

primeira tarefa é planejar as próximas etapas utilizando técnicas de

gerenciamento de projetos.

Para levantar as tarefas que comporão o planejamento do projeto de

benchmarking e definir a rede de precedência das mesmas, o time de

benchmarking precisará se apoiar em três pilares: nos passos do modelo que

estamos propondo, na introdução de técnicas para gestão de mudanças e na

validação formal do planejamento pelos clientes internos e patrocinadores

da iniciativa de benchmarking.

J
Para atender a primeira vertente o time precisará estudar detalhadamente os

próximos passos deste modelo, antecipar as tarefas que serão desenvolvidas,
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estimar os recursos necessários, fazer uma avaliação da demanda de tempo e

de prazos e negociar responsabilidades. Neste sentido, apresentamos no

desenvolvimento do próprio passo algumas orientações que ajudarão as

equipes menos experientes a detalharem as próximas etapas do seu projeto

de benchmarking.

Com relação às técnicas de gerenciamento de mudanças, nós descrevemos

neste passo como o benchmarking pode ser fundamental no papel de

catalisador das mudanças. Incluímos também um resumo do método

proposto por Kotter. As ações que ele defende deverão ser avaliadas -e

incorporadas ao planejamento na medida que o grupo de benchmarking as

considere válidas e, principalmente, necessárias.

Uma vez construídos os dois primeiros pilares, o time de benchmarking

precisa negociar, validar e formalizar com os clientes internos e com os

patrocinadores cada uma das etapas do planejamento, o comprometimento

deles com a disponibilização de recursos e tempo necessários, a validação

das premissas consideradas, assim como o perfeito entendimento de todos

com relação aos resultados esperados para o projeto de benchmarking que se

inicia.
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8 PASSO SEIS

APROFUNDAR O CONHECIMENTO, O DOMÍNIO E A

DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO, DA ATIVIDADE, DO PRODUTO

OU DA FUNÇÃO ALVO DE BENCHMARKING. BUSCAR

INDICADORES DE DESEMPENHO EM TODAS AS DIMENSÕES DA

QUALIDADE TOTAL (QUALIDADE, CUSTO, MORAL E

SEGURANÇA) OU PELO MENOS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

8.1 Objetivose produtosdestepasso.

Este passo tem por objetivo preparar o processo alvo de benchmarking para

a comparação com o mesmo processo dos parceiros. Ele está diretamente

relacionado com o autoconhecimento e as técnicas usadas são as mesmas do

gerenciamento pela qualidade total. Ao final do mesmo a empresa deve ser

capaz de dominar completamente o seu processo, listar os seus

procedimentos críticos, desdobrar os indicadores de desempenho

correspondentes e representar todas as suas principais características de uma

forma clara e objetivamente documentada.

8.2 Documentar o processo, a atividade, o produto ou a função
alvo.

Nos passos anteriores o alvo do benchmarking foi escolhido pela alta

administração da empresa e o patrocínio necessário foi negociado e

compromissado. O passo seguinte corresponde a se compreender em

detalhes o próprio alvo do processo de investigação. Se a empresa não

domina completamente o processo que ela quer comparar com outras

organizações, será impossível identificar os pontos vitais que os

caracterizam e que determinam os seus desempenhos. Portanto, sem um

aprofundamento prévio na sua própria maneira de agregar valor a equipe de

benchmarking não conseguirá descobrir "como" deve agir para promover a

mudança que melhorará radicalmente o desempenho do processo alvo de
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benchmarking. O resultado final desta omissão, apesar de todo o esforço de

investigação e análise, deverá ser frustração e desperdício de tempo e

dinheiro.

Neste sentido, CAMP (1993, Pg 43) afirma que antes

"de iniciar qualquer investigação de benchmarking de práticas
em processos, é importante compreender e documentar antes o
próprio processo de trabalho interno da função. Este esforço
deve envolver a documentação dos passos do processo e as
práticas usadas, bem como a definição das medições críticas
usadas".

Da mesma forma. CAMP (1996, Pg 52,126, 144) reforça que o

"uso de um processo de negócios documentado é um pré-
requisito para dispor de uma base mais confiável para
comparações entre processos e, portanto, o potencial para
descobrir práticas inovativas. Sem esse nível de preparação, a
associação do benchmarking com viagens a outras companhias
só pode ser turismo industrial. Este comportamento raramente
detecta as melhores práticas".

E acrescenta que, a

"chave para compreender a prática e transferir o conhecimento
dependerá fortemente do detalhe dos processos sob
investigação. Quanto mais detalhado, mais confiável a
comparação e a oportunidade de achar e adaptar a melhor
prática".

Ele diz ainda que uma vantagem colateral de uma boa documentação do seu

próprio processo é o fato de isto representa uma forte demonstração de

preparo prévio da empresa para o benchmarking, o que poderá incentivar os

potenciais parceiros a participarem ativamente desta iniciativa. Ele enfatiza

que o

"benchmarking deve ser iniciado pela documentação do
processo de trabalho que é o foco da investigação [...] A
experiência indica que ter um processo documentado é um
incentivo importante para outros participarem [...] A razão
básica para ter um processo documentado, entretanto, é permitir
que uma comparação confiável possa ser feita".

ZAIRIE e LEONARD (1995, Pg 132) também abordam a necessidade de

documentar o seu próprio processo. Eles dizem que até
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"que os processos de trabalho críticos que direcionam os
resultados de uma empresa estejam entendidos, existe pouca ou
nenhuma razão para se tentar um exercício de benchmarking.
Muitas empresas, quando questionadas, irão dizer que elas, é
claro, entendem seus negócios, mas quando se vêem frente a
perguntas do tipo:
"Você sabe quais são seus processos críticos?"
"Eles estão documentados?"
"Eles estão representados em fluxogramas?"
"Eles estão mensurados?"
"As medidas estão registradas?"
"As tendências são revistas regularmente?"
então, muito freqüentemente, um quadro muito diferente começa
a emergir.

Se a resposta a qualquer destas perguntas for "Não" ou
"Eu não sei", muito trabalho precisa ser feito, quase como pré-
requisito para realização de um estudo de benchmarking.

SPENDOLINI (1994, Pg 17, 164,219) diz que grandes organizações, tais

"como a DEC, a AT &T e a Du Pont, recomendam e
praticamente insistem que todos os esforços de benchmarking
comecem por uma compreensão total de seus próprios
funcionamentos internos, antes de se aventurar no mundo
externo."

Ele diz também que se deve resistir à tentação de queimar etapas. Ou seja,

sempre

"garanta que seu próprio desempenho organizacional esteja bem
documentado e entendido antes de se engajar em quaisquer
atividades externas de benchmarking. O desejo de investigar e
coletar informações sobre os outros leva os implementadores a
atrasarem as suas investigações internas e, em alguns casos, a
pularem totalmente essa fase. Depois de estabelecido esse
padrão, pode ser difícil retomar a disciplina necessária para
conduzir uma avaliação interna completa. Outros tipos de falhas
no processo de benchmarking podem desenvolver-se também
quando uma organização não executou um trabalho completo de
auto-análise antes de fazer o benchmarking dos outros."

De outra forma, ele reforça a necessidade de conhecer a si mesmo:

"Conheça a si próprio antes de tentar conhecer os outros. O
benchmarking começa com uma compreensão completa dos
produtos e processos de sua própria organização. Na maioria dos
casos, fazer o benchmarking das atividades alheias quando você
não entende a si próprio é uma perda de tempo. Se você vai se
comparar a alguém, é melhor ter uma boa idéia de seu próprio
desempenho. "
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Existem inúmeras maneiras, técnicas e ferramentas que podem auxiliar a

documentação do processo alvo do benchmarking. Cada empresa deve dar

preferência àquelas que já utiliza no seu sistema de Gestão pela Qualidade

Total ou contratar extemamente aquelas que forem viáveis e sejam

compatíveis com o objeto do benchmarking.

Em CAMP (1998, Pg 14), o time de benchmarking montado pela Chevron

identificou todos os clientes e demais stakeholders do processo alvo. A

compreensão do impacto do produto fornecido pelo processo alvo nos

resultados dos seus principais clientes permitiu que a equipe de

benchmarking fizesse uma avaliação prévia do potencial econômico de

eventuais melhorias no processo alvo, indicando a viabilidade do projeto de

benchmarking.

CAREY et al (Pg 91) propõem que o

"mapeamento deve ser conduzido em três níveis: organizacional
(mostrando onde o processo se insere num quadro global),
relacionamento (mostrando como ele flui através das fronteiras
departamentais ou funcionais) e passo-a-passo (mostrando eis
passos individuais do processo). Dados de performance serão
também necessários para fornecer uma compreensão da
efetividade dos processos ou funções."

Uma experiência da StatOil (CAMP, 1998), sugere a seguinte seqüência

para o perfeito entendimento do processo alvo:

• Documentação do processo através de entrevistas e discussões com as

pessoas envolvidas nele.

• Representação dos processos com ajuda de mapas de processos.

• Avaliação do consumo de recursos (tempo e custos).

• Identificação de gargalos, relações causais, e áreas de melhorias.

• Projeto de um questionário para ser usado como base para comparação

em relação aos parceiros de benchmarking.

LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 56) destacam como beneficio da

documentação prévia a identificação de oportunidades imediatas de

melhorias a custo praticamente zero. Eles dizem que a análise do processo
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atual "pode levar a melhorias operacionais imediatas, na medida em que

trabalhos desnecessários ou fluxos de trabalho excessivamente complicados

são eliminados".

BALM (1992, Pg 94) sugere que a equipe de benchmarking tente ampliar os

limites da análise do processo, estendendo assim os limites de

responsabilidade sobre o mesmo. O objetivo seria compreender o que os

clientes do processo fazem com o produto que recebem, e como os

fornecedores produzem os insumos que serão processados. Ele justifica esta

abordagem pela possibilidade de que os parceiros de benchmarking possam

ter limites diferentes para os mesmos processos.

8.3 Identificar indicadores de desempenho.

A documentação do processo vai mapear como acontece o fluxo produtivo

desde os fornecedores, passando pelo processo alvo do benchmarking, até a

entrega do produto ou serviço aos seus clientes. Neste momento, é

necessário acrescentar ao mapa os indicadores de desempenho que

mensuram a agregação de valor e o consumo de recursos correspondente. É

muito importante que se considere simultaneamente todas as dimensões

relevantes destes indicadores. Uma forma de garantir que nada seja

esquecido é utilizar as dimensões do sistema de Gestão pela Qualidade

Total: Qualidade Intrínseca, Custo, Moral e Segurança (QCMS). Uma outra

abordagem é combinar indicadores de eficiência que avaliam a maneira

como os recursos são utilizados (visão de produtividade), com indicadores

de eficácia, que se relacionam diretamente com os resultados produzidos e

buscam identificar se as coisas certas estão sendo feitas. Estas duas

abordagens precisam considerar necessariamente a visão do cliente e a

noção do tempo de ciclo. A primeira se refere a indicadores que avaliam

como o processo em foco está atendendo o cliente final, que de forma direta

ou indireta pagará ou não pelo produto ou serviço que recebe. A segunda se

refere à competição por tempo, ou seja, à capacidade de suprir as
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necessidades dos clientes de forma mais rápida que qualquer alternativa de

suprimento.

Vários autores abordam as dimensões citadas, porém cada um enfatiza

aquelas que considera mais importante. Por exemplo, BOXWELL (1996, Pg

71) prioriza custo, qualidade e tempo (velocidade). Ele propõe:

• "Determine os fatores-chave a serem medidos [...] O custo,
a qualidade e a presteza são as três variáveis a serem medidas;
sempre meça todas as três.

• [...] Os seguintes itens são algumas diretrizes-chave a serem
seguidas quando se está determinando os fatores fundamentais
a serem medidos, isto é, os parâmetros de medidas.

o Mantenha-se em foco.
o Mantenha a mente aberta. Imagine o aprendizado que virá

do fato de se entrar num estudo de benchmarking pensando
que se queria medir X e descobrir-se, em vez disso, que as
"melhores do ramo" medem Y. ..

o O que é mais importante. Lembre-se de que as razões
fundamentais para o desempenho superior comumente são
mais importantes do que os próprios números de desempenho."

BALM (1992, Pg 92) sugere que a equipe deve olhar para o seu próprio

processo como os seus clientes o vêem, buscando determinar quais das

dimensões da Qualidade (Q maiúsculo), satisfação do cliente e desempenho

são as mais importantes para eles.

Já LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 166) destacam qualidade, custo,

tempo e eficiência. Eles dizem que "Atualmente, para terem sucesso, as

empresas necessitam de um desempenho em quatro dimensões básicas:

custo, qualidade (eficácia), produtividade (eficiência) e fornecimento

(tempo)".

CAMP (1993, Pg 45) sugere custos, clientes e ativos. Para ele, "É

necessário um consenso a respeito das métricas selecionadas serem

indicadores reais do desempenho do processo. Elas devem cobrir custos

unitários, nível de satisfação dos clientes e medições adequadas de ativos".

HARRINGTON (1996, Pg 91) lista as seguintes categorias de medidas

como referências para a equipe de benchmarking: efetividade (traduz o grau
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de atendimento das expectativas dos clientes), eficiência (representa a

produtividade, ou a quantidade de recursos consumida por unidade

produzida), adaptabilidade (demonstra a flexibilidade para lidar com o

futuro, com as mudanças nas expectativas dos clientes e para atender

solicitações .especiais dos clientes), física (representa as medidas físicas que

podem ser feitas através de equipamentos) e operacional (demonstra como o

objeto do benchmarking funciona ou é criado).

Por outro lado, WATSON (1994, Pg 104) aborda a importância da dimensão

tempo como fator de competição. Ele escreve que:

"No livro de sua autoria com Thomas Hout em 1990, Stalk
comentou sobre a abordagem baseada em tempo para a
revitalização comercial e seu progresso na indústria americana:
Downsizing reduz os custos indiretos, mas não torna
fundamentalmente a organização flexível ou rápida [...] Só
algumas grandes organizações americanas [...] progrediram além
do downsizing para compressão de tempo, que, por sua vez,
possibilita a uma organização melhorar em todas as dimensões:
custo, variedade, velocidade e inovação."

Da mesma forma, ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 261) citam Hout (1990)

para sugerir que a dimensão tempo deva ser considerada:

"O tempo é uma variável de desempenho fundamental no
negócio. Ouça o que os gerentes falam sobre o que é importante
para o sucesso de suas empresas: tempo de resposta, tempo de
entrega, tempo de atravessamento, entrega no prazo. O tempo
pode, algumas vezes, ser um parâmetro de desempenho mais
importante do que o dinheiro. De fato, como uma arma
estratégica, o tempo é equivalente ao dinheiro, à produtividade,
à qualidade e mesmo à inovação."

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 276, 269) abordam velocidade, custo e

qualidade. Eles usam a expressão "Mais rápido, mais barato, melhor" para

também enfatizar a dimensão temporal, que para eles está se tornando a base

da competitividade. Eles nos dizem que esta

"é a santíssima trindade dos clientes nos anos 90. Mais rápido
está se tornando o primeiro conceito dessa trindade. Tempo é
dinheiro; o mais rápido transforma-se em mais barato. Os
processos simplificados, que por definição são mais rápidos,
inevitavelmente geram menores custos. Na maior parte das
circunstâncias, o mais rápido também é o melhor".
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No mesmo sentido eles citam Ransley da Chevron:

"O tempo do processo está inseparavelmente ligado ao custo e à
qualidade. Os três têm de ser considerados em conjunto".

Um dos casos estudados por CAMP (1998, Pg 5) também sugere que a

concentração no tempo de ciclo e na qualidade automaticamente levará a um

redução dos custos.

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 266,268,62) voltam a enfatizar o tempo de

ciclo, como uma referência a ser buscada internamente e depois comparada

com os parceiros de benchmarking, nas seguintes passagens:

"Com um mapa detalhado do processo, uma equipe de melhoria
pode analisar sistematicamente os obstáculos que deixam mais
lento o ciclo; então podem ser desenvolvidas soluções para
melhorar a velocidade do processo. Normalmente, as equipes
reduzem o tempo total do ciclo identificando sistematicamente e
implementando melhorias nos sub-processos.
É aqui que a análise do tempo do processo e o benchmarking
caminham lado a lado.
"[ ...] O retrabalho e as redundâncias representam outras áreas
importantes de oportunidades para redução de tempo em muitos
sistemas de trabalho".

Com relação ao levantamento dos indicadores de desempenho, eles

propõem quatro elementos que devem ser considerados no momento de

definir os benchmarks:

• Foco da medição: Significa identificar onde é criado valor para o cliente,

onde as perdas e desperdícios se concentram e os benchmarks das áreas

cujos desempenhos destoam em relação aos padrões;

• Perspectiva da medição: Pressupõe a uso de indicadores tardios e de

tendência simultaneamente;

• Grau de controle da medição: Os benchmarks devem refletir o nível de

autoridade dos responsáveis pelos mesmos;

• Capacidade de coletar dados: Os dados precisam estar acessíveis.

Ainda em relação à forma de identificar os indicadores, BOXWELL (1996,

Pg 94) argumenta que
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"A seqüência de "descascar as camadas da cebola", partindo-se
da receita até os geradores de custos fundamentais que em
conjunto contribuam para a receita, é um passo necessário na
maioria dos estudos de benchmarking.

Já CAREY et al (Pg 54, 55, 60), propõem que a equipe de benchmarking

comece sua busca no nível estratégico e identifique os Fatores Críticos de

Sucesso e os seus Indicadores Chave correspondentes. Eles dizem que,

"os fatores críticos de sucesso [...] processos, funções ou
procedimentos [...] serão as forças ou capacidades que permitem
a você entregar bens ou serviços que encantam os seus clientes e
diferenciam a sua organização dos seus competidores aos olhos
dos seus clientes."
"[ ...] Uma falha comum é identificar uma série de fatores
críticos de sucesso que a organização não tem intenção prática
para atingir considerando as restrições em que ela opera. Todos
os FCSs devem ser viáveis."

Com relação aos indicadores chave de desempenho, eles dizem que os

"indicadores de performance selecionados devem capacitá-lo
para ver claramente a direção que está tomando, seja a direção
que você sempre tomou ou uma nova direção que você está
definindo para a sua organização. Há um número de outputs que
você pode esperar, mas você deve perguntar: "Para onde
estamos indo e que indicadores de performance nós precisamos
para nos informar se estamos chegando lá?" Os ICPs devem ser
estabelecidos para permitir a você visualizar as melhorias de
performance ao longo do tempo e identificar a tendência, se
existir alguma."

Por outro lado alertam para o risco da "paralisia de análise":

"Tenha cuidado para não tentar medir tudo, o que pode levar a
uma 'paralisia de análise' ."

Outro alerta que CAREY et al (Pg 93) nos apresentam é sobre a ocorrência

dos mesmos critérios chave em diferentes ramos industriais, porém com

ênfases totalmente distintas em cada modelo de negócios. Caso não se faça

uma análise sobre o peso relativo do processo alvo em cada um dos ramos

industriais, e equipe de benchmarking poderá ser induzida à fazer

comparações do tipo banana com laranja Eles dizem que no momento que

estiver identificando os fatores críticos do seu processo o time deve

"avaliá-los em relação à sua importância relativa. Isto será útil
quando o time for identificar os potenciais parceiros de
benchmarking. Por exemplo, uma empresa de gás pode entender
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que seus procedimentos de call-out têm mais em comum como
os procedimentos de emergência de uma plataforma de petróleo
do que com os procedimentos de call-out seguidos por uma
empresa de telefonia."

HARRINGTON (1995, Pg 43) sugere que a equipe de benchmarking

busque trabalhar com indicadores usuais de seu ramo industrial. Segundo

ele, a equipe tem pleno controle de seus dados e é mais fácil reformatá-los

neste padrão do que solicitar aos seus parceiros que forneçam os dados no

seu formato específico. Aliás, a diferença entre o seu próprio padrão e o de

eventuais parceiros já será uma evidência das diferenças entre as práticas ou

pelo menos entre as abordagens das empresas, que merece ser investigada.

Da mesma forma, BALM (1992, Pg 92), diz que é possível que muitas das

medidas internas do processo atual precisem ser colocadas de lado. Por

outro lado, ele sugere que as medidas sensíveis não sejam descartadas, mas

que se tente negociar com os parceiros um acordo de confidencialidade,

pelo menos para que sejam trocadas sob a forma de porcentagens, razões,

etc ..

8.4 Levantarhistóricodos indicadores.

Concluídas as atividades de mapeame-ito do objeto alvo da iniciativa de

benchmark:ing e de identificação dos seus principais indicadores de

desempenho, a equipe deve buscar a série histórica de cada um deles, onde

for possível. É importante ressaltar que caso estes números não sejam

confiáveis, eles não terão qualquer valor e até mesmo poderão induzir a

equipe de benchmark:ing a sérios erros no seu processo análise,

inviabilizando completamente a iniciativa de benchmark:ing. Neste caso, é

preferível abrir mão deles do que insistir e usá-los como referência para

inferir sobre a qualidade de suas práticas em relação à dos seus parceiros.
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8.5 Conclusão.

Podemos dizer que este passo corresponde à fase de implantação da

Gerência da Rotina na Gestão pela Qualidade Total. Teoricamente, nas

empresas que adotam a GQT como modelo de gestão as equipes de

benchmarking não teriam nenhum esforço adicional ou pelo menos teriam

muito pouco a acrescentar ao que os donos dos processos já teriam feito

como parte de suas atribuições. Porém, acreditamos que esta não seja a

realidade da maioria das empresas e muito trabalho e tempo precisarão ser

previstos e despendidos para que este passo possa ser considerado

cumprido.

Por outro lado, podemos considerar o trabalho, normalmente desgastante,

investido na documentação do processo alvo e no levantamento dos

principais indicadores de desempenho, como sendo de grande utilidade para

as empresas. Normalmente, durante o mapeamento do fluxo do processo,

quando são feitos contatos com os clientes para confirmar as suas

expectativas e as condições de entrega dos produtos e/ou serviços, são feitos

contatos com os fornecedores para ajustar as interfaces de fornecimento dos

insumos, e quando os donos dos processos dão uma parada nas suas rotinas

para fazer uma auto-análise quanto às suas capacidades e necessidades de

recursos, muitas descobertas são feitas antecipando-se os ganhos da

iniciativa de benchmarking.

Neste passo não nos preocupamos em descrever o processo de

documentação de processos e levantamento de indicadores, mas

apresentamos apenas algumas orientações básicas para se evitar

esquecimentos, porque as ferramentas de suporte à Gestão pela Qualidade

Total são relativamente simples e já são usadas regularmente pela maioria

das empresas.
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9 PASSO SETE

COLETAR DADOS SOBRE o PROCESSO ALVO DE

BENCHMARKING, IDENTIFICAR E CONTATAR OS POTENCIAIS

PARCEIROS.

9.1 Objetivos e produtos deste passo.

Este passo demanda muita disciplina e capacidade de investigação. A

empresa deve neste momento buscar informações sobre processos similares

em todas as fontes possíveis de informação. Em sintonia com o tipo e o

nível de benchmarking definidos nos passos anteriores a equipe de

benchmarking deve pesquisar, da forma mais abrangente possível, onde o

processo alvo pode estar sendo exercido. Deve-se evitar a tentação de

procurar o processo alvo apenas nas empresas concorrentes e estender o

processo de investigação para outros ramos empresariais que não sejam

diretamente relacionados com o da própria empresa. Caso sejam feitas

descobertas nesta vertente menos tradicional, certamente ganhos maiores

poderão ser alcançados.

9.2 Planejar, pesquisar e organizar os dados sobre o alvo do
benchmarking.

Considerando todas as decisões tomadas nos passos anteriores em relação

ao objetivo da iniciativa de benchmarking, às expectativas do seu

patrocinador e dos seus clientes, e ao tipo e nível do benchmarking, a equipe

deve planejar e executar a coleta de dados. Esta atividade começa com o

planejamento da coleta de dados, onde se definem os tipos de informações

necessárias, as fontes disponíveis e os métodos mais adequados.

CAMP (1993, Pg 51, 52, 61, 67) alerta sobre a importância desta etapa. Ele

diz que
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"As fontes de informações através das quais se pode conduzir o
benchmarking são extensas e devem ser exploradas antes de se
fazer visitas ou usar qualquer outra abordagem de
benchmarking. O benefício é que as buscas de informações não
irão apenas catalogar as informações existentes, mas também
ajudar a definir a investigação, tornando-a mais focalizada, e a
identificar as informações de maior prioridade."

Para ele,

"As investigações de benchmarking devem focalizar empresas
com algum grau de comparabilidade. As investigações também
devem revelar as melhores práticas onde quer que elas existam,
mesmo que seja em indústrias diferentes".

E acrescenta que,

"No mínimo, as informações públicas devem ser sempre
coletadas e entendidas primeiro, mesmo que seja para evitar que
o investigador seja sobrecarregado por dados e informações já
publicadas".

Este processo de levantamento de dados requer muita disciplina e

persistência. Ainda segundo Camp,

"Por sua natureza de busca e desenvolvimento de dados a
respeito das melhores práticas, o benchmarking requer o exame
de muito material para se encontrar os poucos dados e
estatísticas relevantes desejados".

LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 212) também sugerem que a

comparabilidade dos processos seja verificada antes de se começar o

levantamento dos dados. Eles são enfáticos ao afirmar: "certifique-se de que

as empresas ou funções são comparáveis, antes de coletar os seus dados".

Com relação ao planejamento específico desta etapa, WATSON (1994, Pg

82,83) propõe que sejam realizadas as seguintes atividades:

• "Coletar dados internos de processo.
• Identificar parceiros em potencial de benchmarking.
• Pesquisar empresas para comparações apropriadas.
• Realizar pesquisa secundária".

Caso não seja feito um planejamento adequado desta etapa, definindo

claramente o que precisa ser coletado, qual quantidade de dados será
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necessária, qual a abrangência da busca, quais as possíveis fontes, como

será feita a pesquisa e como serão documentados e analisados os dados

obtidos, a equipe de benchmarking corre um sério risco de coletar dados

inúteis. As conseqüências podem ser ainda piores do que simplesmente

perder os recursos investidos de forma inadequada, pois se informações

incompatíveis forem usadas como base das análises nos próximos passos, os

projetos de melhoria decorrentes podem implicar em perda de desempenho

e não em ganhos excepcionais (HARRINGTON 1996, Pg 103).

Entre os diversos tipos de informações que podem ser coletados,

SPENDOLINI (1994, Pg 67, 71, 124) lista os seguintes:

• "Produtos/serviços
• Processos de trabalho
• Funções de apoio
• Desempenho organizacional:
• Custos (despesas)
• Receita (venda)
• Estratégia".

Estas informações podem ser procuradas em inúmeras fontes. Por exemplo,

Spendolini cita uma pesquisa onde a fonte mais usada foi a própria empresa,

seguida pelo apoio de consultorias externas. Ele diz que

"Verificou-se que a informação interna foi a mais
freqüentemente usada - foi citada por 40 % das companhias
como sendo a principal fonte de informações. Adicionalmente,
mais de um terço das companhias usaram consultaria externa
para assisti-las nos seus processos de benchmarking. Este uso
foi particularmente marcante entre as empresas de manufatura,
das quais 45 % admitiram usar consultores." (Pesquisa da THE
COMPLETE BENCHMARKING IMPLEMENTATION
GUIDE /Coopers & Lybrand)

Spendolini sugere a utilização do maior número possível de fontes. Para ele,

"Quantas mais fontes verificadas e quanto maior o acordo entre
elas, maiores as chances de que as empresas identificadas
realmente representem as melhores práticas".

Ele cita as seguintes fontes de informações:
1. "Prêmios/citações especiais.
2. Atenção da mídia.
3. Associações profissionais.
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4. Relatórios independentes.
5. "Boca a boca".
6. Consultores .....Entretanto. é preciso cuidado quando se
usam os serviços especiais de benchmarking, como listas das
melhores práticas por área funcional. Essas listas são apenas
uma única fonte de informações, e devem ser consideradas em
conjunto com outras fontes."

Numa categoria adicional, ele apresenta a formação das redes de

benchrnarking, que são parcerias estabelecidas com a finalidade específica

de promover uma troca sistemática de dados previamente pactuados entre os

seus participantes. Neste sentido, ele afirma que,

"Um dos fenômenos mais recentes na prática de benchmarking
diz respeito à formação de redes formais ou de associações de
benchmarking. Esses grupos juntam-se com o propósito
explícito de abrir canais de benchmarking entre os membros
participantes. "

E acrescenta que

"Muitas das companhias convidadas a participar dessas redes já
estabeleceram uma reputação quanto a seu uso do processo de
benchmarking. Não é preciso convencê-las dos méritos do
processo, e elas já entendem o valor da participação em
empreendimentos conjuntos de benchmarking."

o número de fontes externas possíveis de consulta tende a ser tão grande

quanto o tempo e a disposição da equipe de benchmarking permitirem.

(HARRINGTON 1996, pg 18) lista as seguintes alternativas: associações

profissionais, consultores, empresas de teste independentes, universidades,

corretores, analistas de empresas, empresas de software, jornalistas e

organizações de pesquisa. Poderíamos acrescentar ainda: publicações de

negócios, relatórios técnicos, artigos, livros, palestras de seminários e

convenções, revistas sobre vendas, revistas funcionais e relatórios anuais

(HARRINGTON 1996, pg 204).

BALM (1992, Pg 108) propõe que a coleta de dados seja feita de forma

hierárquica, ou seja, começando pelas mais fáceis e mais baratas e somente

depois evoluindo para as que estiverem acima na hierarquia, até que se

atinja a profundidade de informação adequada ao tipo e nível de

benchmarking definidos. Esta seqüência de fontes começaria com pesquisas
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na literatura buscando a direção, passando por especialistas internos,

pesquisando-se informações de domínio público (conferências, seminários,

bibliotecas e especialistas externos), fazendo-se levantamentos e pesquisas

originais (questionários, levantamentos e estudos de consultorias), até

chegar ao último nível, que aborda o contato pessoal e direto (visitas aos

parceiros, conferências e contatos telefônicos).

Já Camp (1993, Pg 61), sugere as seguintes fontes de informações: "bases

públicas de dados, associações profissionais, contatos, consultores, serviços

de informações de bases de dados, peritos, fornecedores, profissionais

funcionais, etc."

De forma mais detalhada, BOXWELL (1996, Pg 96, 99, 100) apresenta as

seguintes fontes de dados, segundo uma ordem crescente de complexidade e

potencial para descobertas:

• Levantamento de dados públicos externos (publicações e internet);

• Serviços profissionais com acesso a banco de dados em tempo real e

catálogos;

• Pessoas: Empregados, clientes, analistas do ramo, especialistas do setor,

distribuidores, fornecedores, representantes comerciais, empregados

atuais e antigos da empresa alvo, visitas locais.

A metodologia para se executar a coleta de dados dependerá exclusivamente

da criatividade e disponibilidade de recursos (materiais, habilidades e

tempo) da equipe de benchmarking. Porém, a equipe não pode se esquecer

do foco que foi previamente estabelecido para este exercício de

benchmarking. ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 99) afirmam que "todos os

estudos de benchmarking, assim como todas as situações, são diferentes.

Portanto, o instrumento de coleta de dados tem de ser planejado e

desenvolvido para atender um objetivo específico."

CAMP (1993, Pg 67) propõe a seguinte metodologia:

"começar pelas informações internas (análise de produtos,
fontes na empresa, divisão dos custos de estudos combinados,
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peritos e estudos internos), "depois as de domínio público
(busca em bibliotecas, dados de associações profissionais e
comerciais, seminários com visitas, consultores, peritos externos
e estudos) e finalmente na condução de investigações e buscas
originais (questionários, entrevista pessoal, visitas diretas ao
local de trabalho do entrevistado, grupos de foco - painéis de
debates)" .

CAMP (1996, Pg 87, 88, 89) detalha mais o seu método de coleta,

começando pelas informações disponíveis na empresa:

"Pesquisar fontes internas: donos de processos, especialistas
funcionais, redes e arquivos históricos (bancos de dados ou de
conhecimento, redes eletrônicas e humanas de profissionais de
benchmarking, seminários internos, rede operacional para
coordenar as visitas da empresa e para compartilhar contatos,
para que as empresas não sejam inadvertidamente visitadas
várias vezes pela mesma firma, talvez até para o mesmo
assunto )".

Passando para as fontes públicas:

"Pesquisar fontes de domínio publico: bibliotecas, escritórios de
serviços" .

Consultando especialistas extemos no processo em questão:

"Pesquisar especialistas externos: Artigos (publicações também
relacionam as empresas e organizações que foram citadas como
as melhores no que fazem), [...] Consultores ( [...] Com o foco
nos processos de negócios, e o estudo de benchmarking
conduzido pelos donos e operadores dos processos, os
consultores ainda são usados, mas em uma capacidade de apoio.
Isto é mais do que um papel apenas útil. Consultores têm sido
úteis no desenvolvimento de listas de empresas candidatas, na
preparação das visitas às mesmas, e para fazer contatos como
um resultado de relacionamento anterior [...] ), Observadores
(Analistas, Associações Profissionais, Conferências, Fóruns,
Seminários Externos, Fornecedores de Software)".

Acrescentando as Redes de Benchmarking:

"Pesquisar Câmaras de Compensação e Centros de
Benchmarking. [...] São cobertos os seguintes produtos e
serviços: informação, redes, benchmarking, parcerias, alcance e
pesquisa" .

E, por último, investindo no levantamento de informações originais:

"Desenvolver Pesquisa Original: [...] é a última maneira de
conseguir informação e a mais difícil de realizar."
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Com relação à adesão da empresa em qualquer rede de benchmarking já

estabelecida ou em processo de formação, BOXWELL (1996, Pg 34, 74, 78,

79, 91) propõe que a equipe faça uma preparação prévia como forma de

maximizar os seus benefícios. Para ele,

"Você deve realizar suas próprias investigações antes de se
alistar como membro de qualquer banco de dados de
benchmarking ou câmara de compensação de dados para
garantir que receberá aquilo que espera por seu dinheiro."

Ele sugere o seguinte método para a coleta de dados:

• "Identifique as organizações-alvo [...] Geralmente há
quatro grupos de empresas que você poderia considerar na
escolha de candidatas ao benchmarking:

o Atuais concorrentes diretos do setor.
o Concorrentes latentes.
o Os melhores grupos do setor dentro de sua própria
organização.
o As melhores empresas do setor de outros setores.

• [ ] Sempre leve em conta seus concorrentes diretos.
• [ ] Pergunte aos seus clientes.
• [ ] Pergunte aos seus empregados."

E apresenta algumas considerações importantes que devem ser lembradas

pelas equipes de benchmarking. Ele afirma que,

"Quando estiver também fazendo o benchmarking de outras
empresas que não sejam suas concorrentes, comumente uma boa
idéia será identificar inicialmente mais organizações-alvo do que
aquilo que você acha que eventualmente estudará.
[...] O critério mais importante na escolha de alvos é escolher
aqueles a partir dos quais você será capaz de aprender, aprender,
aprender."
[...] A obtenção e análise de dados no mundo real é uma tarefa

difícil. Eles nunca vêm tão bem apresentados, e fontes distintas
freqüentemente oferecem dados amplamente desiguais sobre o
mesmo assunto. Você precisa ser tolerante em virtude da
ambigüidade e ter um forte senso de perseverança para levantar
e analisar dados."

BOXWELL lembra também duas características que precisam ser

consideradas quando estiver planejando o levantamento de dados:

• "Comumente é mais fácil obter dados de não-concorrentes
do que de concorrentes diretos.
• Comumente é mais fácil levantar dados sobre atividades
não relacionadas com o negócio da empresa do que sobre
atividades em que se deseja fazer o benchmarking."
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Uma forma bastante cômoda de se fazer o levantamento de dados é a

contratação de terceiros, normalmente consultores externos, que sejam

especializados em determinadas áreas de conhecimento. Eles se oferecem

como mediadores no levantamento de dados com objetivo de coordenar a

pesquisa e preservar o anonimato dos participantes. HARRINGTON (1996,

Pg 37) escreve sobre as vantagens deste método:

''Em um contexto de benchmarking, uma pesquisa para coleta
de informação ou compartilhamento de conhecimento tem um
significado especial. Ele tem a intenção de preservar o
anonimato da sua companhia, ao mesmo tempo em que contata
varias companhias potenciais para serem parceiras de
benchmarking. Isto é geralmente conduzido por um consultor
externo. Algumas companhias usam esta pesquisa cega como
um meio para estreitar o número de parceiros de benchmark."

Não é difícil imaginar que esta fase consumirá um tempo considerável e

muito esforço da equipe de benchmarking. Para evitar dispersão,

BOXWELL (1996, Pg 115, 117) ,afirma que

"Preparar e distribuir relatórios de progresso semanais é uma
boa maneira de se 'manter o fogo aceso' durante o período do
levantamento de dados [...] Distribua os relatórios somente aos
membros da equipe de benchmarking. A distribuição a outros
membros da organização pode ser um convite aberto a
indesejadas intromissões e a precipitadas conclusões baseadas
em dados preliminares e incompletos."

Ele também defende que a equipe deve fazer uma análise crítica dos dados

simultaneamente ao processo de coleta, como forma de manter o foco nos

objetivos traçados inicialmente para a iniciativa de benchmarking, assim

como para garantir a qualidade dos dados que estão sendo armazenados. Ou

"O levantamento e análise de dados não são tarefas separadas,
seqüenciais. No curso da maioria dos estudos de benchmarking,
o levantamento e a análise desenvolvem-se concorrentemente e
muitas vezes têm uma relação simbiótica."
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9.3 Identificar e escolher os potenciais parceiros.

Utilizando todas as informações coletadas na primeira etapa deste Passo, a

equipe precisa identificar e escolher quais parceiros serão contatados para

aprofundar o processo de investigação que se dará em seguida para

confirmar se eles possuem resultados realmente superiores, e em caso

positivo, identificar quais as práticas vencedoras que definem "como" estes

desempenhos são produzidos.

Neste sentido, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 29) tomam emprestada a

citação de Ralph Valdo Emerson, filósofo do século passado, "Enganche

seu vagão às estrelas", para nortear a escolha dos parceiros. Eles propõem

que, "Quando fizer comparações com a intenção de melhoria, compare-se

aos melhores ou, pelo menos, àqueles que são bem melhores do que você".

HARRINGTON (1995, Pg 129, 132) afirma que cada parceiro de

benchmarking deveria ser cuidadosamente selecionado, assegurando-se que

ele seja realmente o melhor e não apenas aquela organização que apresenta a

melhor história. Ele alerta também que a busca de parceiros deve ir além

dos atuais players, ou seja, deve-se procurar também pelos novos entrantes.

Da mesma forma, FISHER (1996, Pg 48) afirma que o verdadeiro usuário

de benchmarking estabelece ligações com diversos parceiros em diferentes

setores industriais e propõe a seguinte relação de potenciais parceiros:

unidades de sua própria empresa ou de subsidiárias não concorrentes;

companhias não concorrentes que pareçam exibir o melhor desempenho em

um, alguns ou muitos dos seus processos críticos, e líderes nacionais ou

globais reconhecidos em seus processos críticos.

Adicionalmente, BALM (1992, Pg 199) alerta que nenhuma empresa é

melhor em tudo o que faz. O fato de que ela seja reconhecida como sendo

de classe mundial não a torna automaticamente um referencial para o alvo

de benchmarking que esteja sendo investigado.
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Por outro lado, WATSON (1994, 210, 82, 83) destaca que a escolha dos

parceiros deve ser validada pela alta administração da empresa. Segundo

ele,

"Nada esvaziará mais depressa um estudo do que um gerente
sênior que 'não respeite' o parceiro de benchmarking, não
estando, portanto, disposto a aprender a partir do exemplo do
parceiro.".

E propõe duas atividades para esta fase:

• "Selecionar quem benchmark e estabelecer condições de
compartilhamento de parceria.
• Obter cooperação e participação dos parceiros
objetivados" .

De forma análoga, CAMP (1993, Pg 60, 75, 76) sugere uma metodologia

geral:

• "Desenvolver uma lista de candidatos usando toda e
qualquer informação prontamente disponível e alguma pesquisa
preliminar.
• Reduzir a lista a um número objetivo de empresas através
de pesquisa secundária na empresa e na função. Um outro foco
da investigação é confirmar a informação junto a tantas fontes
quanto possível.
• Preparar para um contato com a organização alvo e
combinar uma visita".

Segundo ele,
"Operadores competentes de processo conhecem os líderes nos
seus campos ou podem achá-los com um mínimo de esforço".

E acrescenta também
"Outras considerações para selecionar empresas candidatas:
citações de classe mundial, empresas ganhadoras de prêmios,
citação por indivíduos conhecedores, indicadores de inovação,
perguntas aos clientes e aos fornecedores [...] O objetivo desta
busca do parceiro de benchmarking é eventualmente criar uma
matriz de indústrias e selecionar a melhor das melhores práticas
[...] O conteúdo da matriz deve ser a prática das melhores ou
mais avançadas empresas".

IACOBUCCI e NORDHIELM (2000, Pg 24), sugerem o seguinte

procedimento para identificar os parceiros potenciais:
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"liste cada etapa da experiência de compra do seu cliente, desde
o reconhecimento inicial da necessidade até o acompanhamento
final pós-compra. A seguir, determine quais são os fatores que
mais influenciam a percepção de valor dos clientes em cada
etapa. Finalmente, identifique as companhias que excedem em
cada fator - não importando em que indústria ela esteja.
Decompondo o sistema de entrega de valor em etapas detalhadas
e focalizadas no cliente este processo ajuda os gerentes a
identificarem relevantes companhias (além daquelas de sua
própria indústria) para estudar."

A busca de parceiros para o benchmarking do tipo competitivo não é uma

tarefa simples, pois além das dificuldades de convencer uma empresa

concorrente de compartilhar seu conhecimento em alguma área de seu

negócio em que apresenta vantagem competitiva, a própria empresa pode

não estar disposta a abrir seus dados para outros competidores.

Neste sentido ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 134) propõem como forma de

equilibrar as trocas de dados e atrair parceiros para a sua iniciativa de

benchmarking o oferecimento de reciprocidade em uma outra área que a

empresa parceira tenha interesse.

"Por que deveria outra empresa prover-lhe informações sem
receber algo em troca? Esta questão em benchmarking é
geralmente negligenciada, não obstante o fato de que a
informação obtida é dependente do estabelecimento de uma
parceria entre iguais [...] Naturalmente, é preciso que haja
disponibilidade à reciprocidade, e este ponto pode facilitar o
estabelecimento de um relacionamento."

Da mesma forma, MANAGEMENT TODA Y (1999, Pg 75) cita as

parcerias empresariais, que são cada vez mais comuns entre as organizações

modernas, como uma alternativa viável para a troca de informações:

"Conseguir um concorrente como um parceiro de benchmarking
não é geralmente uma boa idéia porque permite o acesso dele
aos seus próprios processos de manufatura, os quais podem ser
fonte de vantagem competitiva. Entretanto, o contato com o
concorrente já pode existir na forma de uma joint venture com
operação em um terceiro país, ou de manufatura sob
licenciamento a respeito de um produto ou processo."
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Por outro lado, também não é fácil descobrir critérios que permitam à

equipe de benchmarking inferir sobre a superioridade de uma prática sobre

as demais.

SPENDOLINI (1994, Pg 122, 160, 172), alerta para não escolher parceiros

que simplesmente ofereçam práticas que representam nada mais do que algo

"diferente". Ele condena o uso da técnica de "brainstorm" sem um esforço

adicional para investigar outros possíveis candidatos, expandindo as opções

que a equipe já identificou e, por conveniência, eventualmente reduziu a um

número gerenciável. Apesar destas últimas poderem possuir práticas

excelentes, não se pode garantir que possuam verdadeiramente as melhores

práticas.

Ele também destaca a importância da preparação prévia da equipe em

relação ao método de benchmarking, pois viabiliza o aparecimento de

oportunidades para troca de informações que de outra forma não senam

eficazes. Ele afirma que

"Diversos implementadores experientes planejam seus projetos
de benchmarking baseados nos cronogramas das principais
conferências e convenções. Eles sabem quanto dos contatos de
melhores práticas que desejam entrevistar estarão participando
desses encontros, e organizam seus tempos para entrevistas
pessoais segundo a agenda da conferência."

CAREY et al (Pg 98) destacam alguns cuidados que a equipe de

benchmarking precisa tomar nesta fase do processo. Eles sugerem a

discussão da seguinte questão:

"Qual o grau de confiança que você tem estando próximo de
exibir a sua melhor prática na área em consideração? Como
qualquer forma de comparação, benchmarking pode ser
desmoralizante para os envolvidos se os resultados revelarem
uma grande diferença entre as partes. Parceiros de classe
mundial ou de melhor prática somente serão apropriados onde
você se sentir confiante de que os níveis correntes de
performance são de primeiro nível. Até que você atinja este
estágio, será normalmente apropriado identificar oportunidades
mais graduais de aprimoramento."
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Sobre a seleção de parceiros para uma iniciativa de benchmarking, ZAIRI e

LEONARD (1995, Pg 75, 133) escrevem que

"O ponto mais importante a ser lembrado sobre benchmarking
genérico, e também sobre qualquer outro dos tipos de
benchmarking, é que o processo, não o que vai através do
processo, é crítico para a escolha de um possível parceiro para
benchmarking. "

Eles também sugerem algumas dicas do que se evitar no exercício de

redução da lista de potenciais parceiros:

• "retirar nomes de empresas da lista sem motivo adequado,
por arbitrariedade de membros de equipes de estudo de
benchmarking recentemente nomeados;
• não considerar empresas de outros setores já que isto
demonstra uma falta de entendimento da verdadeira natureza do
benchmarking. Se a lista não contiver ninguém de outro setor,
fique desconfiado."

LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 134, 249) alertam que

"Uma empresa classificada como a 'melhor do ramo' em um

critério pode ter um péssimo desempenho em outro".

E propõem que se trabalhe simultaneamente com vários parceiros para que

seja mais provável a descoberta de práticas realmente vencedoras. Para eles

"A variedade
conhecimentos
descobertos."

aumentaria
(ou seja,

a probabilidade que
práticas inovadoras)

novos
fossem

LINCOLN e PRICE (1997, Pg 74) propõem que a escolha de parceiros seja

feita em sintonia com as necessidades da empresa, com os objetivos do

processo de benchmarking, ou seja, em função do tipo e o nível de

benchmarking estabelecidos previamente. Segundo eles,

"Encontrar uma empresa que seja a melhor de determinado setor
não é uma necessidade absoluta. [...] As equipes nem sequer
devem contar com a relação das vencedoras do Prêmio de
Qualidade Malcolm Baldrige, pois essas podem não ser as
melhores nos processos que são objeto de estudo [...] Veja a
seguir como uma equipe pode selecionar as melhores
companhias para atender às suas necessidades:
• Formular critérios para definir um grupo de empresas
potencialmente interessantes [...]
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• Determinar parâmetros que possam ser utilizados para
comparar empresas, a fim de determinar qual a melhor do setor
[...]
• Encontrar empresas que atendam aos critérios de
classificação da equipe e pareçam ter o melhor desempenho em
relação aos parâmetros definidos [...]"

Existem atualmente muitas consultorias que promovem a formação de

consórcios entre empresas concorrentes com objetivo de viabilizar as

comparações de dados em áreas específicas da atividade empresarial. Elas

oferecem como principais atrativos: a comodidade de coordenar todo o

processo de levantamento de dados com seus próprios recursos humanos e

materiais; a mediação entre as empresas preservando o anonimato dos

participantes e; a normalização dos resultados para que sejam comparáveis

entre si. Estas iniciativas têm suas vantagens, mas implica em custos com a

contratação do serviço e algumas desvantagens tais como: o relatório que

produzem permite estabelecer a posição competitiva de cada participante em

relação aos outros, mas não apresenta "o que fazer" e "como fazer" para

reverter os gaps de desempenho; as análises estatísticas utilizadas para

normalizar os resultados não são demonstradas para os participantes, o que

reduz a credibilidade das comparações e não permite que os participantes

extrapolem os resultados para outras atividades similares da empresa; a

qualidade das comparações depende da precisão dos dados levantados por

todos participantes, o que não pode ser controlado pela consultoria e; a

comodidade de se "delegar" todo o esforço de investigação para consultores

contratados reduz o comprometimento dos participantes com a iniciativa de

benchmarking e dificulta o processo de aprendizado e capacitação interna

nas técnicas de benchmarking, tornando as empresas participantes

extremamente dependentes destas mesmas consultorias.

9.4 Contatar os parceiros e agendar as visitas para as comparações

diretas de benchmarking.
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Concluídas as etapas anteriores, a equipe de benchmarking está pronta para

fazer os primeiros contatos com os potenciais parceiros que foram

identificados e priorizados.

A primeira questão que a equipe de benchmarking precisa abordar nesta fase

é a questão da confidencialidade. Ou seja, a empresa não pode correr o risco

de compartilhar informações sensíveis, seja porque representam vantagens

competitivas ou, seja porque envolvem questões éticas e legais.

Segundo BALM (1992, Pg 156), caso dados sensíveis precisem ser

compartilhados, deve-se fazer um acordo formal de não revelação antes de

iniciar a troca das informações. Neste sentido, ele sugere o envolvimento do

Conselho Jurídico ou do Grupo de Compras da empresa e propõe algumas

dicas, tais como: avaliar o questionário com o departamento jurídico antes

de enviá-lo ao parceiro; compartilhar o conteúdo do questionário com o

agente de compras no caso do parceiro ser um fornecedor; compartilhar o

questionário com o representante de vendas no caso do parceiro ser um

cliente. Adicionalmente, ele sugere que se durante os contatos surgirem

questões não previstas, o profissional deve ser honesto, suspender a resposta

e retomar à questão somente após os aspectos de confidencialidade terem

sido analisados na sua própria empresa.

O segundo ponto fundamental que a equipe de benchmarking precisa

priorizar neste momento é a sua preparação. FISHER (1996, Pg 55) afirma

que é importante certificar-se de que a sua equipe esteja preparada, assim

como se espera que a empresa parceira também esteja. Ele sugere que

sejam considerados os seguintes pontos:

• Confiança é fundamental. Portanto, é conveniente ajustar o seu próprio

código de ética com o dos parceiros.

• Definir desde o início, principalmente em benchmark.ing competitivo, os

itens que serão abordados e os que não poderão ser, para não colocar

qualquer um dos parceiros em vantagem ou desvantagem de concorrência.

• Não pedir informações delicadas e não pressionar o parceiro.
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• Usar, se necessário, uma terceira parte para coletar dados de concorrentes

diretos.

• Em caso de duvida, consultar os assessores jurídicos.

• As informações obtidas de parceiros devem ser tratadas como internas e

privilegiadas.

• Nunca deprecie o desempenho de um parceiro de benchmarking para

uma terceira parte.

• Nunca tente limitar a concorrência ou se beneficiar através do

benchmarking.

Um terceiro ponto importante é destacado por HARRINGTON (1996, Pg

19). A equipe de benchmarking precisa saber com clareza as razões pelas

quais os parceiros foram escolhidos e serão contatados. Neste sentido, ele

sugere que se responda à questões do tipo: Quem é o melhor? Por que ele é

considerado o melhor? Quanto bom ele é? Quem pode ser contatado para

dar mais informações? Qual foi o último avanço significativo no objeto de

benchmarking? Qual é a instituição de pesquisa líder em relação ao processo

alvo da investigação?

Outro ponto importante é como conseguir a adesão dos potenciais parceiros

a sua iniciativa de benchmarking. Naturalmente o caminho passa pelas

alternativas de reciprocidade que o time de benchmarking poderá fornecer,

tais como (HARRINGTON 1996 pg 24): fornecer cópias do relatório final

destacando a posição do parceiro em relação à população total investigada;

oferecer cooperação em outro estudo de benchmarking que o parceiro tenha

interesse e; propor pagar pelas despesas adicionais que forem resultantes das

atividades de benchmarking.

HARRINGTON (1995, Pg 55), sugere que o contato com as empresas

parceiras seja feito em cinco etapas: planejamento, agendamento das visitas,

visita aos parceiros, reunião para consolidação dos dados obtidos,

oferecimento de reciprocidade aos parceiros e convite para formar uma rede

contínua de benchmarking e, elaboração / divulgação do relatório de visitas.



172

Para agendar as visitas a equipe precisa identificar a melhor maneira de

abordar as empresas candidatas. Caso as empresas tenham alguma estrutura

formal que coordene as suas iniciativas de benchmarking, este seria o

caminho natural e mais direto por onde iniciar os contatos. Esta estrutura se

encarregaria de encaminhar internamente as solicitações de parceria e, em

caso de concordância, indicaria os contatos corretos da equipe de

benchmarking. Caso uma estrutura de benchmarking não exista, a

abordagem natural seria procurar identificar os pares na empresa candidata

que respondam pelo processo ou função alvo da iniciativa de benchmarking.

Uma terceira alternativa seria aproveitar os relacionamentos já existentes

com algum profissional da empresa alvo para solicitar uma indicação de

contato ou o encaminhamento do pedido de cooperação. Outra possível

abordagem seria através da estrutura hierárquica formal da empresa alvo, o

que pode ser eficaz, mas certamente mais demorado devido aos trâmites

burocráticos.

Neste sentido, BOXWELL (1996, Pg 114) propõe alguns aspectos que

devem ser considerados quando se faz o primeiro contato com potenciais

alvos:

"Quem contatar [...] o contato par a par comumente traz os
melhores resultados [...] Vender a idéia a seu par é imperativo.
Como fazer o contato. Aqui os melhores resultados comumente
são obtidos ao usar-se uma abordagem de dois passos: uma carta
seguida de uma chamada telefônica.
Antecipe alguma rejeição. É improvável que todas as
organizações que você convide a participar de seu estudo o
aceitem."

Além disto, ele reforça a importância da preparação prévia da equipe de

benchmarking antes do contato com qualquer potencial parceiro. Para ele

este aspecto irá influir não só na eficácia do benchmarking, mas também na

credibilidade da empresa. Para ele,

"A coisa mais importante que você pode passar a potenciais
organizações-alvo é sua sinceridade e intenção de concluir um
estudo que agregue valor. As melhores empresas do ramo, que
são as mais freqüentes recebedoras de pedidos de benchmarking,
aprenderam a separar os pedidos sérios das viagens de turismo
empresarial. Disfarçar um turismo empresarial como
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benchmarking real pode levá-lo porta adentro, mas você terá de
tirar a roupa no salão de entrada, e não será uma bela visão."

SPENDOLINI (1994, Pg 173) também alerta que a equipe de benchmarking

não deve usar as visitas a outras empresas com outros objetivos que não

sejam o processo de investigação das melhores práticas. Portanto, somente

as empresas reconhecidamente detentoras de práticas superiores devem ser

contatadas para fins de visitas. Ele é incisivo ao dizer:

"Não inicie uma visita pessoal a todas as organizações de sua
lista de coleta de dados, a menos que elas sejam todas
possuidoras de melhores práticas altamente selecionadas. Por
exemplo, a AT &T limita suas visitas pessoais a três ou quatro
organizações que apresentem o melhor potencial de coleta de
informações das melhores práticas."

Por outro lado, CAMP (1993, Pg 122) argumenta que não se pode restringir

a investigação a uma única empresa. Ele diz que "Uma razão para conduzir

benchmarking com mais de uma empresa é a clara possibilidade de achar a

mesma melhor prática repetida. Isto indica que a prática é um modo

preferido de operar."

Quando a solicitação de cooperação for aceita, a equipe de benchmarking

precisa estar pronta para demonstrar não só que se preparou adequadamente

para esta iniciativa, como precisa acertar com a parceira as regras básicas

que nortearão o relacionamento entre as empresas.

CAREY et alo (Pg 106) afirmam que

"Se a resposta inicial for positiva, o próximo passo será enviar
uma cópia do código de conduta que você propõe que seja
seguido [...] junto com outros detalhes relacionados ao projeto
específico. Deixe claro neste estágio que áreas você não está
disposto a incluir no estudo e qualquer tipo de dados que você
não esteja disposto a compartilhar."

Neste sentido, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 127) apresentam os

seguintes Princípios de um Código de Conduta:

"Princípio da legalidade; Princípio da permuta; Princípio da
confidencialidade; Princípio do uso; Princípio do contato de
primeira parte (designado pela empresa parceira); Princípio de
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contato de terceira parte (obtenha permissão antes de dar o nome
de alguém para contato com terceiros); Princípio da
preparação" .

De forma análoga, BOXWELL (1996, Pg 57, 58, 59, 60, 207) aborda o

Código de Ética, quando escreve que

"Um indicador do desenvolvimento de um conjunto profissional
de conhecimentos é um padrão ou código de comportamento
aceito. Tal código de comportamento foi desenvolvido em
conjunto com a American Productivity & Quality Center's
International Benchmarking Clearinghouse (APQC mC) e pelo
Strategic Planning Institute (SPI) Council on Benchmarking. Ele
resume o protocolo de benchmarking - o conjunto de
convenções que prescrevem condutas e procedimentos corretos
a serem utilizados na realização de estudos nessa área."

Este protocolo de benchmarking é similar ao apresentado por BOGAN e

ENGLISH, com exceção do acréscimo de mais dois princípios:

• Princípio de Conclusão. "Não assuma nenhum
compromisso com um parceiro se não tiver certeza de que
conseguirá prosseguir de maneira oportuna e propícia."
• Princípio de Compreensão e Ação. "Antes de começar um
estudo de benchmarking, consiga compreensão e acordo
explícito como sua empresa e de seu parceiro gostariam de ver a
informação tratada e manuseada. Prenda-se a esse acordo.
Sempre honre o protocolo e as diretrizes para interação de
qualquer sócio de benchmarking."

E completa:

"Talvez o melhor conselho para estimular iniciantes em
benchmarking tenha sido dado por Samuel W. Bookhart, Jr.,
gerente de benchmarking da DuPont Fibers e um dos autores do
Código de Conduta de Benchmarking: "Siga o Código de
Conduta."

Além do Código de Ética, CAMP (1996, Pg 90,91, 184) sugere que sejam

previamente acordadas algumas regras básicas, tais como:

• "As informações de propriedade exclusiva de uma empresa
obviamente também o serão na empresa que for sua parceira
de benchmarking [...]

• Da mesma forma, as informações recebidas devem ser
candidatas à partilha em regime de reciprocidade. Essa é
uma regra saudável. Caso os dados tenham algum grau de
sensibilidade e possam ser colhidos desde que a
confidencialidade seja mantida, então o uso de uma terceira
parte para atuar como câmara de compensação é,
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provavelmente, a maneira pela qual os dados podem ser
colhidos de forma lógica".

Além disso, CAMP lembra que as empresas precisam organizar e

estabelecer diretrizes para os pedidos de parceria que recebem, como forma

de evitar redundâncias ou perda de oportunidades. Para ele

"é prudente ter algumas diretrizes sobre como tratar a realização
de pedidos de benchmarking [...] Assim, as diretrizes asseguram
que os pedidos sejam tratados apropriadamente e
adequadamente planejados e executados".

9.5 Conclusão.

Neste passo a equipe de benchmarking começa a olhar para fora das

fronteiras da sua própria empresa e para além do seu próprio ramo de

negócios. Ela precisa planejar este processo de investigação considerando os

objetivos traçados para a iniciativa de benchmarking em questão, o tipo de

benchmarking escolhido para atendê-los e o nível de benchmarking

adequado para produzir as melhorias esperadas.

A extensão, profundidade e qualidade da pesquisa dependerão além das

premissas do parágrafo anterior da capacidade de investigação, da

criatividade e da persistência da equipe de benchmarking. Estes aspectos

irão influenciar o número, a qualidade e a pertinência das fontes

pesquisadas, a abrangência dos setores considerados e, conseqüentemente, o

número dos potenciais parceiros identificados. Este aspecto quantitativo é

.importante porque não só aumenta as possibilidades de se promover

descobertas significativas, quanto previne o grupo contra as eventuais

respostas negativas aos convites de parceria que serão feitos. Devemos

ressaltar que a relação de empresas e setores a serem investigados não deve

ser feita simplesmente com base nas opiniões dos membros do time de

benchmarking ou nas experiências da alta administração. Estas indicações

são importantes e deverão ser consideradas, mas elas carregam vieses de

percepção que restringirão as descobertas, caso novas fontes de informação
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não sejam consideradas. Neste sentido, listamos ao longo deste passo várias

opções de pesquisa que devem ser consideradas pelo grupo de investigação.

Após a elaboração da lista de potenciais parceiros, o time de benchmarking

com apoio da alta administração precisa estabelecer critérios e priorizar os

parceiros que serão convidados para participar da iniciativa de

benchmarking. Esta escolha deve ser feita de forma cuidadosa para que

somente empresas efetivamente proprietárias de práticas superiores, naquele

alvo especifico do benchmarking, sejam consideradas. Deve-se evitar o

risco de que empresas famosas sejam relacionadas pela sua imagem e não

pela competência no processo que o time está estudando.

Neste passo a contratação de consultorias pode ser muito útil para o time de

benchmarking. Normalmente elas são especializadas em uma determinada

área de conhecimento empresarial e dispõem, portanto, de bancos de dados

relacionando as empresas potencialmente detentoras das melhores práticas.

Apesar deste aspecto facilitador e acelerador da iniciativa de benchmarking,

o time deve usá-lo com reserva, não só por causa dos custos envolvidos,

mas também por causa de eventuais distorções provocada pelas omissões de

empresas que não constem do banco de dados da consultoria, mas também

porque a especialização destas consultorias restringe suas pesquisas ao

universo competitivo de um determinado ramo de negócios. Caso optem

pelo suporte de consultorias, as equipes de benchmarking não podem se

omitir e precisam complementar a lista fornecida por estas e, mais do que

isto, mesmo sobrecarregadas pelas suas inúmeras atividades e pressionadas

pelo tempo, não devem delegar a elas a liderança da sua iniciativa de

benchmarking.

o convite aos potenciais parceiros deve ser feito com o cuidado que se tem

ao convidar amigos para um evento social importante. Isto significa boa

preparação, adequação da forma, do momento e do meio de comunicação,

acerto na escolha dos contatos e, principalmente, concordância recíproca

com um código de conduta mínimo que norteará o desenvolvimento dos

próximos contatos de benchmarking.
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10 PASSOOITO

TROCAR INFORMAÇÕES COM OS PARCEIROS ESCOLHIDOS QUE

CONCORDAREM COM O PROJETO. ANALISAR OS DADOS

DISPONÍVEIS, CORRELACIONAR OS PROCESSOS COM OS SEUS

RESULTADOS E IDENTIFICAR AS MELHORES PRÁTICAS. SE

NECESSÁRIO, FAZER VISITAS PARA APROFUNDAR A

INVESTIGAÇÃO DE ALGUM PONTO QUE NÃO ESTEJA CLARO.

IDENTIFICAR OS GAPS ATUAIS E FUTUROS, CONSOLIDAR O

RELATÓRIO DE ANÁLISE E DAR RETORNO PARA OS PARCEIROS

ENVOLVIDOS, PARA OS CLIENTES DA INVESTIGAÇÃO E PARA

OS PATROCINADORES.

10.1 Objetivose produtos deste passo.

Esta etapa é o cerne do processo de benchmarking. Neste momento a equipe

de benchmarking deve descobrir quem realmente dispõe das melhores

práticas e, conseqüentemente, apresenta os melhores desempenhos. Esta

busca pode ser feita através de várias maneiras, desde simples telefonemas

até visitas internacionais. Em qualquer delas deve-se enfatizar a preparação

da pesquisa e a busca de "como" os processos são executados. Ao final

desta fase precisará estar totalmente claro para a equipe de benchmarking

quais são as melhores práticas, por quê elas podem ser consideradas como

melhores do que todas as outras, os seus resultados atuais, assim como a

provável evolução destes no futuro. Portanto, os gaps negativos de

desempenho e as razões dos mesmos existirem estarão objetivamente

identificados. Da mesma forma, o caminho que a empresa precisará trilhar

para fechá-los e convertê-los em vantagens competitivas precisará estar

devidamente mapeado para que possa ser comunicado sem ruídos a todos

envolvidos no processo alvo. Por outro lado, os gaps positivos encontrados

deverão ser reconhecidos e analisados com objetivo de preservá-los, pois se

tratam de vantagens competitivas já existentes.
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10.2 Planejar o intercâmbio de informações e elaborar os
questionários para troca de dados.

o processo de investigação de uma iniciativa de benchmarking envolve o

levantamento de muitos dados sobre o alvo escolhido. Porém, não será útil

acumular dados que não estejam diretamente relacionados com o foco e os

objetivos traçados inicialmente, pois qualquer excesso poderá dificultar ou

mesmo inviabilizar o processo de análise, enquanto que a falta impedirá que

seja descoberto como as empresas líderes conseguem produzir desempenhos

superiores a todos as demais.

Nesta fase em que a equipe busca o contato direto com seus parceiros de

benchmarking ela não pode falhar. Ela não pode evidenciar qualquer

demonstração de despreparo ou perderá credibilidade. Alem disto, precisará

ser objetiva para usar adequadamente o tempo que as pessoas de outras

empresas estarão investindo no seu processo de benchmarking.

Portanto, este passo do modelo precisa ser muito bem planejado para que a

equipe de benchmarking não corra o risco de esquecer algum detalhe

importante. De outra forma, podemos dizer que a preparação é fundamental

antes de se visitar qualquer parceiro de benchmarking ou a empresa irá

incorrer em perda de tempo e dinheiro, característicos de um "turismo

industrial" (HARRINGTON 1996, Pg 196). De forma análoga, é necessário

exigir este mesmo tipo de profissionalismo quando nossa organização for

convidada para receber a visita de outras empresas.

A melhor metodologia para estruturar o processo de coleta de dados, alinhá-

lo com as questões fundamentais que precisarão ser pesquisadas e, ao

mesmo tempo, organizar o processo de troca de informações entre as

empresas, talvez seja a elaboração de um questionário, que deve ser

previamente enviado para as empresas que serão visitadas. É extremamente

conveniente que as empresas parceiras tenham tempo para responder aos

questionários e devolvê-los para a equipe de benchmarking. Nesta condição,

a equipe pode analisar antecipadamente as respostas dos parceiros. Esta
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análise envolvendo todos os dados já coletados e o retomo do questionário

será fundamental, pois permitirá à equipe de benchmarking negociar com os

parceiros a programação das visitas e as entrevistas pessoais, focalizando os

pontos que maximizem as suas descobertas e respondam às suas principais

dúvidas.

Com relação aos questionários, HARRINGTON (1996, Pg 57) apresenta os

seguintes aspectos a serem observados pela equipe de benchmarking:

• "Fazer contatos telefônicos iniciais.
• Equilibrar as informações quantitativas com as
qualitativas.
• Definição precisa dos parâmetros quantitativos.
• Busque exemplo de sucesso dos parceiros, obstáculos e
falhas."

Ele lista também algumas falhas que devem ser evitadas:

"[Não aborde um parceiro de benchmark sem um questionário;
questionário muito longo ou muito pequeno; questionário não é
testado na sua própria companhia ou em uma próxima."

o questionário deve incluir questões tanto numéricas quanto qualitativas, de

forma equilibrada, sempre lembrando que o objetivo final é descobrir as

práticas que estão por trás dos números. Com relação às estatísticas, CAMP

(1993, Pg 89) sugere a utilização de números relativos e não absolutos. Ele

diz que

"Os dados específicos a serem discutidos serão conhecidos a
partir dos questionários já preparados. A melhor maneira de
trocar os dados é através de proporções, como custos unitários,
índices de produtividade e giros de estoque, que não revelam os
valores absolutos. Assim, a escala da operação fica indefinida.
Caso os dados sejam sensíveis, as proporções podem ser
expressas em gamas de variação. Uma outra razão pela qual são
desejáveis dados em forma de proporções é que eles serão
posteriormente usados para se quantificar o efeito da prática ou
método sobre as operações internas, caso seja adotado".

CAREY et al. (Pg 91, 94) abordam os tipos de questionários e sugere que a

equipe de benchmarking deva buscar alguma forma de incentivo para

aumentar o interesse das empresas parceiras no exercício de benchmarking.

Segundo eles,
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Existem muitos tipos de questionários. As perguntas podem ser
projetadas para obterem sim/não; respostas dissertativas; escalas
ordinais; preenchimento de espaços em branco. A possibilidade
de fornecer incentivos para as empresas preencherem os
questionários deveria ser explorada."

Ele dizem também que

"O questionário deve ser apresentado de forma atrativa, clara e
concisa já que seu principal objetivo é obter dados. Ele não deve
conter questões que o autor não estaria disposto a responder a
respeito das operações de sua própria companhia. Ele deve se
concentrar no "como" mais do que no "o que", com as questões
agrupadas de acordo com partes identificáveis do processo de
manufatura."

A experiência da equipe da Chevron (CAMP, 1998, Pg 27) sugere que na

elaboração dos questionários os parceiros de benchmarking sejam

consultados, para que ele não seja longo demais, incluindo questões que

apesar de interessantes não sejam essenciais. Aquela equipe descobriu que

uma perspectiva externa ajudará a prevenir este tipo de problema.

Após a elaboração da primeira versão do questionário é conveniente que ele

seja aplicado pela equipe de benchmarking à sua própria empresa com

objetivo de testá-lo. Ou seja, os profissionais correspondentes aos das

empresas parceiras irão verificar na prática a pertinência das questões, a

clareza das perguntas, o grau de dificuldade para respondê-las, se o número

de questões é excessivo, se falta alguma de informação, etc. Desta forma, a

equipe de benchmarking pode simular tanto a análise dos dados de uma

forma controlada para identificar eventuais omissões, quanto a própria

realização das entrevistas pessoais irá antecipar o grau de dificuldade das

entrevistas formais com os parceiros. Este segundo objetivo da aplicação

interna do questionário em entrevistas simuladas será muito útil para treinar

os membros da equipe de visitas nos processos de interrogatório e registro

dos dados.

Segundo LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 274,277),

"O projeto de um questionário começa com uma clara
compreensão do que ele irá medir e por quê."
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E afirmam que

"Um segundo importante elemento do projeto de questionário é
o teste preliminar usando o pessoal interno, os membros da
equipe de benchmarking e especialistas externos."

Da mesma forma, MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 91) afirma que

"Antes de fazer contato de benchmarking com outra empresa,
sua própria empresa deveria ser analisada: isto proporciona a
vantagem não somente de precisar exatamente o que se deseja
benchmark, mas também para saber qual o grau de facilidade
para responder a estas questões."

Um estudo de caso da NIIT (CAMP, 1998, Pg118) apresenta corno

aprendizado a necessidade de se preparar previamente um questionário para

os parceiros antes de fazer a visita, focalizando a identificação dos gaps.

Esta providência permite que a equipe de benchmarking obtenha o máximo

de informação sobre os parceiros. Além disto, é importante que a equipe

esteja preparada para responder as mesmas perguntas a respeito de sua

própria operação.

Adicionalmente, é conveniente que o questionário seja enviado previamente

aos parceiros, antes do contato ou da visita (BALM 1992, Pg 119). Este

procedimento teria corno vantagens: dar tempo para que o parceiro responda

adequadamente às questões propostas; dar tempo para que a questão da

confidencialidade dos dados seja abordada nas duas empresas parceiras e;

dar tempo para que se conheça a pessoa correta para a visita. Caso os

questionários retomem antes que a visita seja feita, a equipe de

benchmarking poderá fazer análises prévias sobre o "modus operandi" da

empresa parceira, o que contribuirá muito para a definição do foco da visita.

Ou seja, a equipe que for visitar a empresa parceira poderá se concentrar

naqueles poucos pontos onde houver dúvidas ou onde houver chance de se

conseguir grandes descobertas.

Muitas empresas utilizam urna outra forma de se obter informações a

respeito do alvo de benchmarking sem envolver diretamente as organizações

parceiras. Elas contratam empresas de consultoria para coordenar o seu

exercício de benchmarking ou se inscrevem em programas de benchmarking
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que algumas consultorias já montaram sob a forma de consórcios de

empresas concorrentes.

HARRINGTON (1995, Pg 49), descreve duas vantagens deste tipo de

abordagem:

• Consultores que tenham trabalhado ativamente para que um

determinado processo organizacional funcione (não apenas ensinado),

tendem a ter um conhecimento tanto do lado positivo quanto do lado

negativo deste processo, enquanto que os operadores tendem a enxergar os

seus processos mais como eles gostariam que eles estivessem funcionando.

• Os consultores podem funcionar como uma terceira parte, fornecendo

dados sem divulgar a sua fonte, ou seja, preservando a identidade dos

participantes do exercício de benchmarking. Isto evita que uma organização

seja associada com desempenhos insatisfatórios ou exponha seus eventuais

pontos fracos para os concorrentes. Por outro lado, as organizações que

sejam reconhecidas como detentoras das melhores práticas normalmente

têm interesse em ter os seus nomes divulgados.

Poderíamos incluir como uma terceira vantagem deste tipo de abordagem: o

aproveitamento do conhecimento especializado e a utilização dos recursos

adicionais dos consultores externos, o que na prática deve representar uma

economia de te-npo nas etapas relativas ao levantamento de dados.

Porém, a delegação do exercício de benchmarking para consultores externos

implica também em desvantagens:

• A empresa não desenvolve competência interna em benchmarking,

ficando dependente das consultorias para atualizar as suas informações de

benchmarking ou para estender o benchmarking para outros processos.

• As empresas de consultoria geralmente cobram caro pelos seus serviços.

• Nestes consórcios a ênfase normalmente é colocada nos dados

quantitativos. Ou seja, o principal produto do exercício é o posicionamento

da empresa em um ranking das empresas participantes. Esta informação é

muito útil, mas ela não fornece a informação do "como" as empresas de
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melhor desempenho produzem os seus resultados. Portanto, um esforço

adicional é necessário para se investigar e descobrir as melhores práticas.

Como as empresas não aprenderam a fazer benchmarking elas também não

saberão prosseguir sozinhas. Caso optem por seguir adiante terão que

contratar novos serviços das mesmas empresas de consultoria, pagando o

preço adequado, ou tentarão descobrir sozinhas como melhorar os seus

próprios processos para fechar os gaps de desempenho. Enquanto a primeira

hipótese é normalmente muito cara, a segunda provavelmente não levará a

nenhuma melhoria significativa, pois se a empresa conhecesse a causa dos

seus gaps e soubesse como eliminá-los, ela já teria feito isto há muito

tempo.

10.3 Trocar informações com os parceiros.

Chegou a hora de trocar informações diretamente com os parceiros. Eles já

foram contatados e concordaram em participar do exercício de

benchmarking. Esta etapa tende a ser bastante estimulante para a equipe por

causa das oportunidades de descobertas e de crescimento profissional.

Porém, para que seja eficaz e segura, a equipe de benchmarking precisa se

preparar adequadamente para fazer as descobertas, para manter a sua

credibilidade e para garantir a confidencialidade sempre que um de seus

profissionais contatar outras empresas.

Uma vez concluídos os passos anteriores, onde se verificou a

comparabilidade dos processos e foram estabelecidos os protocolos de

confidencialidade entre os participantes do exercício de benchmarking,

chegou a hora de trocar informação. Neste sentido, CAREY et al (Pg 106)

afirmam que

"Cada parceiro deve agora enviar de forma completa os detalhes
do processo/função em questão. Isto inclui os mapas de processo
nos níveis funcional e passo a passo [... ], a lista dos critérios
críticos e seus relevantes pesos relativos, assim como os
detalhes das medidas de performance disponíveis e de forma
exata como eles são construídos. (Não envie os resultados das
medidas propriamente ditos até que algum entendimento tenha
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sido atingido sobre a natureza e comparabilidade das medidas de
cada parte)".

Um estudo de caso da StatOil, apresentado por CAMP (1998, Pg 35),

defende a importância da participação das pessoas que conhecem o processo

nas visitas aos parceiros. Esta representatividade permitiu, naquele caso, que

as análises fossem muito eficientes e que as descobertas fossem entendidas e

aceitas nos seus departamentos. A equipe foi formada por seis profissionais.

Ela definiu previamente o foco das visitas e o papel dos membros durante as

visitas. Os encontros com os parceiros duraram em média um dia. No

primeiro dia útil após as visitas, o grupo se reuniu e consolidou todas as

informações. Durante a análise posterior dos dados, a equipe verificou a

necessidade de fazer novo contato com os parceiros, via telefone ou fax,

para complementar as informações e esclarecer dúvidas.

Segundo BALM (1992, pg 113) a equipe de visita deve ser um subgrupo da

equipe de benchmarking e deve conter as seguintes aptidões /

especializações em ordem de prioridade: experiência profunda no objeto do

benchmarking; autoridade para mudar o processo alvo do benchmarking; e

algum profissional que tenha uma visão mais ampla do processo em análise.

Por outro lado, BOXWELL (1996, Pg 109, 110, 112) escreve que

"Uma visita local bem planejada pode ser a melhor maneira de
se completar um estudo de benchmarking. Nenhum outro modo
oferece a eficiência e a capacidade de se aprofundar num estudo
específico como o faz uma visita local."

Mas, também alerta que a visita não é a única forma de se fazer uma troca

direta de dados. Para vários alvos de benchmarking não é necessário e,

portanto, inviável, que a equipe de benchmarking faça viagens, consumindo

tempo e dinheiro para observar "in loco" processos de trabalho que podem

sr muito bem descritos através de fluxogramas e/ou de procedimentos. Ele

diz que,

"ao se fazer o benchmarking de processos gerenciais - o
treinamento é um exemplo perfeito - uma visita local talvez
agregue pouco valor."
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E acrescenta,

"Benchmarking não é 'tomar um avião para uma visita local',
se essa visita significa apenas turismo empresarial, algumas
'badalações' e jantar [...] Preparação mínima; benefícios da
visita: quase nada."

Ele também enfatiza a importância da preparação prévia ao afirmar que

"Para ter valor real, as visitas locais devem ser precedidas de
uma grande quantidade de obtenção e análise de dados,
preferencialmente adquiridos diretamente de uma organização
que esteja fazendo benchmarking num esquema combinado, que
propicie facilidade de análise e garanta que os dados levantados
estão 'tal e qual' com dados comparáveis da organização da
equipe de benchmarking. A visita ao local em si deve
concentrar-se naquelas poucas e muito detalhadas questões que
permanecem sem resposta pelos dados isoladamente. A visita
deve incluir os gerentes operacionais das áreas que estão
fazendo benchmarking, de forma que eles possam ver em
primeira mão que a melhoria é possível."

E propõe três questões fundamentais que precisam ser consideradas:

• "Senso de Tempo [...] Lembre-se, os anfitriões comumente
não têm o mesmo incentivo ou anseio por conhecimento que
a equipe de benchmarking tem [...]

• Confidencialidade: sua (cuidado para não se revelar
inutilmente) e deles.

• Uma coisa pela outra. Do ponto de vista da empresa anfitriã,
isso comumente é conhecido como "O que é que sobra para
mim?"

Apesar de serem desafiadores e estimulantes, os contatos com profissionais

de outras empresas podem assustar os profissionais que compõem a equipe

de benchmarking. SPENDOLINI (1994, Pg 129, 172, 174, 182) levanta três

hipóteses a partir do seguinte questionamento:

"Por que os empregados não se sentem à vontade com o contato
direto com os empregados de outras organizações? Eu posso
pensar em três razões para isso: tradição (estereótipo do
concorrente como 'bandido' e o inimigo difícil), conluio e
desconforto. A boa nova dessa relutância inicial é que, depois de
feita a tentativa de coletar informações de benchmarking através
de contato direto com pessoas de outras organizações, os
implementadores novatos ficam agradavelmente surpresos (e,
em muitos casos, chocados) com a relativa facilidade para
coletar informações dessa maneira. Na verdade, muita gente fica
surpresa com o nível de curiosidade e cooperação encontrado,
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mesmo por parte dos empregados das companhias concorrentes.
Para a maioria das pessoas, é preciso ver para crer".

Spendolini prossegue afirmando que quando o medo inicial é superado, o

contato direto com os parceiros toma-se então um fator de satisfação e de

crescimento profissional:

"Uma das experiências mais interessantes e potencialmente
gratificantes do benchmarking é a entrevista pessoal ou a visita
ao parceiro."

Porém, ele lista algumas recomendações que a equipe de benchmarking

precisa considerar ao planejar as visitas:

• "Confirme por escrito os compromissos.
• Viaje em duplas.
• Use um roteiro estruturado.
• Faça um follow-up.
• Envie uma nota de agradecimento."

E acrescenta:

• "Planeje com antecedência; faça agendas realistas.
• Prepare um pacote de briefing.
• Facilite sua entrada. [...] Lembre-se de que você está
pedindo às pessoas - que em muitos casos são estranhas - que
invistam tempo participando de sua investigação. Sua
abordagem deveria ser respeitosa quanto a seus interesses e suas
agendas.
• Use uma estratégia top-down de contato.
• Siga suas linhas gerais [...] Não tente incluir novos tópicos
no meio de uma entrevista ou pedir novas informações ao
chegar ao local.
• Limite o tamanho de sua equipe de visita."

MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 93) também aborda a importância da

preparação para que as visitas sejam eficazes e evitem a perda de tempo:

"A importância de uma visita bem planejada e estruturada não
pode ser superestimada. Entretanto existe um risco inerente de
que a visita não atenda a sua expectativa. Isto geralmente ocorre
se o time tenta tomar atalhos procedimentais em vez de executar
o procedimento pré-planejado. É recomendável que cópias do
questionário que será usado na visita de benchmarking sejam
enviadas à empresa parceira antes da visita. Isto irá capacitar a
empresa parceira a preparar os dados solicitados no formato
requerido. "



187

HARRINGTON (1995, Pg 146) afirma que estudos demonstram que para

cada hora visitando um parceiro de benchmarking, mais de 200 horas são

requeridas em planejamento, coleta e análise de dados, e implementação de

mudanças.

CAMP (1993, Pg 67) nos lembra que os fornecedores e consultores também

podem ser bons parceiros de benchmarking. Ele diz que,

"Embora visitas às empresas sejam desejáveis, pode ser mais
produtivo tratar diretamente com os fabricantes de equipamentos
ou seus representantes, ou com consultores".

Com relação à condução de uma visita local, CAMP (1993, 187) afirma

que:

"Uma reumao de encerramento é também essencial. Os
indivíduos retêm informações e observações diferentes. Elas
devem ser discutidas tão rapidamente quanto possível depois da
visita, para ganhar consenso baseado em lembranças recentes.
"As diretrizes sobre o que documentar são valiosas. Isto
assegura alguma semelhança da uniformidade da informação,
mas, mais importante, serve como base para arquivar a
informação para consulta por outros [...] Sob condições
selecionadas pode ser realizado um benchmarking informal [...]
Estes precursores de uma comparação mais disciplinada,
detalhada, processo a processo, são valiosos mas não devem ser
confundidos com o benchmarking efetivo".

Ele propõe também que a equipe de benchmarking busque com a alta

administração as diretrizes para partilhar informações, tratando do

"que deve e não deve ser feito no que tange a partilha de
informação, do uso de acordos de não divulgação,
benchmarking dentro do mesmo setor e confidencialidade da
informação de benchmarking;"

ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 137) descrevem alguns pontos a serem

evitados na troca de informações:

• "referir-se a outra empresa ou expor informação sobre
outra empresa enquanto estiver na visita;
• transmitir informações sobre outra empresa de qualquer
forma, sem a devida permissão;
• fazer perguntas que você não está disposto a responder;
• fazer contato e marcar uma visita sem preparação;



188

• fornecer copias de mensurações quantificadas de
desempenho de seu negócio;
• compartilhar dados de estabelecimento de plano de preço;
e
• compartilhar qualquer dado sensível - informações
privativas, pessoais ou registradas sobre outras empresas que
são, ou foram, parceiras de benchmarking."

Por outro lado, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 129) propõem nove

diretrizes para tomar a troca de informações mais eficaz:

"Coletar e obter informações a respeito do parceiro antes da
visita [...]; Preparar uma série de perguntas antes para guiar e
estruturar a visita de sua equipe [...]; Preparar o parceiro de
benchmarking para a visita de sua equipe [...]; Usar o
questionário para estruturar sua visita e discussões [...]; Ir em
duplas ou em pequenos grupos durante o percurso na visita [...];
Combinar encontros posteriores no caso de haver perguntas
adicionais [...]; Realizar uma reunião posterior à visita para
discutir as observações e idéias da equipe [...]; Preparar um
relatório da viagem resumindo os achados e conclusões da visita
[...]; Enviar uma nota de agradecimento e confirmar a exatidão
das anotações da visita que descrevem as operações do parceiro
de benchmarking".

SPENDOLINI (1994, Pg 219) acrescenta mais duas diretrizes:

• "Esteja aberto a novas idéias. O benchmarking é uma
busca de novas idéias. Ele é uma tentativa de estimular uma
organização a "sair da caixa" na qual ela está. Se você tende a
racionalizar, justificar ou negar diante de novas idéias ou meios
alternativos de fazer as coisas, o benchmarking talvez não seja
para você."
• "Focalize-se na melhoria dos processos / práticas. Não
focalize a medição das operações e não se fixe nos números.
Mantenha o foco no processo em vez de no objeto. As coisas
tendem a ser estáticas, enquanto os processos tendem a ser
dinâmicos."

Da mesma forma, CAREY et al (Pg 57) listam algumas premissas que

precisam ser atendidas:

• "Companhias comparáveis em tamanho e reputação.
• Ética e confiança nos dois lados.
• Discussão dos capacitadores do parceiro para o sucesso e
as falhas.
• Convergência das melhores práticas e parâmetros entre os
parceiros de benchmark.
• Sensibilidade para as diferenças culturais.
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• Entrevistar os usuários reais.
• 'Debriefings' diários.
• Possíveis falhas: preparação inadequada; não atingir as
pessoas e os níveis certos; permanência maior do que a
necessária; copiar cegamente a prática do parceiro."

ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 255) acrescentam algumas armadilhas a

serem evitadas nesta fase de levantamento de dados:

• "Questões não relacionadas diretamente ao assunto [...]
• Questões 'e daí'. Obter respostas que não nos ajudam na
análise provavelmente nos indicarão uma abordagem informal
ao agrupar o questionário.
• Questões difíceis de responder em sua própria organização
[...]
• Inter-relacionamentos e prática não suficientemente
provados [...]
• Não utilização de fontes públicas.
• Somente uma pessoa fazendo as visitas.
• Descobertas-chaves confiadas à memória".

LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 157) alertam para a importância dos

indicadores qualitativos dando sentido aos indicadores quantitativos. Eles

dizem que

"no desenvolvimento de medições de benchmarking, o objetivo
é obter um indicador que seja o mais "exato" possível, sem
perder as visões fundamentais oferecidas pelos índices
qualitativos" .

Outra questão fundamental que não pode deixar de ser trabalhada pela

equipe de benchmarking é a manutenção do foco. Apesar da tentação

natural de divagar em direção a outras oportunidades de melhorias, a equipe

deve garantir que o alvo priorizado seja totalmente investigado.

Neste sentido MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 113) diz que

"Durante a coleta de dados um foco claro é requerido para que
somente dado relevante seja coletado."

Da mesma forma, ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 244) afirmam que

"A coisa mais crítica a ser feita é garantir que os indivíduos não
se atolarão nas informações e que o processo evita o "é bom
saber" e persiste no "é preciso saber".
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Por outro lado, CAREY et al (Pg 108, 90) alertam para que o foco somente

seja definido após concluir a preparação prévia, incluindo a análise dos

dados obtidos através dos questionários. Eles propõem que

"Todos os gaps significativos devem ser identificados primeiro,
antes que o time os priorize e decida em quais focalizar a sua
atenção. Uma clarificação adicional pode ser buscada com o
parceiro neste estágio. Somente neste momento se tomará claro
se uma visita física e entrevistas pessoais serão necessárias para
buscar mais informação sobre as razões para as diferenças de
performance entre as organizações parceiras."

Ele escreve também a respeito dos dados intangíveis que estão por trás dos

processos, das práticas, dos procedimentos, dos equipamentos ou da

tecnologia. Ou seja, uma investigação eficaz não pode deixar de abordar as

pessoas que trabalham na organização parceira. Neste sentido, ele afirma

que

"Para facilitar o entendimento da melhor prática e como ela foi
desenvolvida na organização parceira, você precisará coletar
dadoslinformações da cultura, valores, e história daquela
organização. Isto pode ser visto, de alguma forma, na visão e
filosofia de operação e também em sua interpretação e
atendimento pelo staff. Uma compreensão destes fatores pode
levar à necessidade de uma mudança cultural na organização
que esteja disposta a implementar a melhor prática. Isto
certamente dará aos parceiros de benchmarking uma idéia mais
clara de como a melhor prática se desenvolveu e a adequação
dela à sua própria organização."

Por outro lado, (1997, Pg 324) lembram que a própria empresa deve ter um

software que favoreça o processo de aprendizado . Para eles,

"As empresas que alavancam com sucesso a informação sobre
as melhores práticas gerenciam tanto o hardware, ou sistemas
físicos que facilitam o intercâmbio da informação, quanto o
software, ou elementos culturais que afetam ao desejo dos
funcionários de compartilhar e aprender com os outros. Há
sistemas de hardware em abundância, que podem incluir bancos
de dados, correio eletrônico, vídeos, circulares, artigos, jornais,
memorandos, quadros de avisos, formulários de informação
sobre concorrentes, salas de demonstração e reuniões. O sucesso
de qualquer uma dessas opções depende muito da qualidade dos
sistemas de softwares que os apóiem ".

Eles concluem propondo que o desenvolvimento de um software

empresarial que apóie a cultura das melhores práticas seja feito através da
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educação, da divulgação, da premiação, do reconhecimento e do

desenvolvimento dos empregados.

HARRINGTON (1995, Pg 55) sugere na preparação para as visitas que a

cada membro da equipe seja atribuída uma atividade específica do processo

a ser investigado, como forma de promover a melhor cobertura possível

num pequeno espaço de tempo. Isto, porém, não significa que todos os

membros da equipe de visita não devam estar atentos para o processo como

um todo, mas apenas que cada um se preparará adequadamente e garantirá a

coleta de todos os dados necessários ao perfeito entendimento do seu foco

específico.

Após cada reunião, a equipe de benchmarking deve ter disciplina para

consolidar as descobertas. Neste sentido, MANAGEMENT TODAY (1999,

Pg 306) escreve que

"A memória falha rapidamente após a visita e desta forma é
extremamente benéfico que o time registre as informações
oriundas da visita imediatamente após saírem da fábrica. Isto
deve ser seguido de um completo interrogatório quando o grupo
completo se encontra de volta à base. Uma boa comunicação é
essencial para um benchmarking bem sucedido; as descobertas
devem circular entre os interessados. A cortesia deve ser
observada através do envio de cartas de agradecimento,
incluindo um oferecimento de hospedar uma visita recíproca."

HARRINGTON (1995, Pg 57) também reforça a importância de que a

equipe de visita se reúna logo após as reuniões com a equipe da empresa

parceira para consolidar as impressões e registrar as suas observações. Ele

diz que não se deve correr o risco de que qualquer observação seja

esquecida, pois mesmo os detalhes aparentemente pequenos poderão

representar a chave para o futuro sucesso.

Uma semana após a visita HARRINGTON (1995, Pg 58) sugere também

que se envie uma carta para os parceiros oferecendo uma visita recíproca e

os convidando para fazer parte de uma rede que teria como objetivo o

compartilhamento contínuo das melhores práticas do processo alvo de

benchmarking.
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Além desta carta, a equipe de benchmarking deve elaborar um relatório que

consolide todas as informações obtidas na visita. Para CAMP (1993, Pg

100), este relatório "normalmente cobre o seguinte: introdução e

esclarecimento; premissas principais; constatações da investigação,

incluindo uma comparação das práticas internas e externas; avaliação das

oportunidades; implicações financeiras; recomendações; conclusões; e

anexos".

o relatório deve ser usado para confirmar com os parceiros as interpretações

da equipe de benchmarking, assim como deve informar aos clientes e

patrocinadores da iniciativa de benchmarking o resultado das visitas.

HARRINGTON (1995, Pg 58) propõe que este relatório final seja enviado

para o parceiro comparando a posição dele em relação à população total

investigada.

10.4 Analisar os dados coletados, identificar as diferenças
correlacionando as práticas com os resultados correspondentes.

Nesta etapa a equipe precisa organizar os dados que conseguiu e descobrir

"com " agir para transformar o alvo de benchmarking na nova referência

global, ou pelo menos, no novo benchmark de nível adequado ao que foi

escolhido para esta iniciativa de benchmarking. Portanto, ao final da análise,

a equipe de benchmarking deve ter correlacionado de forma biunívoca

(causa X efeito) as melhores práticas com os resultados correspondentes.

CAREY et al (Pg 39) afirmam que

"Companhias bem sucedidas não se detêm frente a gaps muito
grandes ou pequenos, a diferenças dos métodos de medição ou
da cultura corporativa das duas companhias. Eles não copiam
cegamente, mas analisam (de forma quantitativa e qualitativa),
manuseiam e modificam os dados que eles coletaram."
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Segundo BOXWELL (1996, Pg 106, 107), "O que se deseja na análise da

lacuna é uma avaliação objetiva da sua magnitude, bem como uma

explicação de por que ela existe". Ou seja, "O foco principal da análise

comparativa (de uma lacuna negativa) será explicar por que as diferenças

existem e os fatores contribuintes específicos que exigem mudanças".

Ele chega a propor que antes de se analisar os dados quantitativos a equipe

deve descobrir as diferenças entre as diversas práticas utilizadas por cada

parceiro de benchmarking. Somente após uma completa compreensão de

suas características, a equipe deve então buscar critérios para classificá-la

por ordem de eficácia. Neste momento, os dados quantitativos são então

utilizados como um dos critérios para se descobrir quais são as melhores

práticas. Segundo ele,
"A experiência tem mostrado que a concentração na métrica
para uma investigação de benchmarking, com exclusão ou
mesmo igualdade de peso dos fatores qualitativos, pode ser um
sério engano. Os fatores qualitativos explicam por que a métrica
é aquilo que é. Eles explicam a razão da existência da lacuna
medida. A lacuna precisa ser quantificada e expressa em termos
que mostrem o efeito sobre as operações. Mas a experiência do
autor diz que o qualitativo deve preceder o quantitativo, uma vez
que este resulta daquele e não vice-versa. Sempre que possível,
as investigações de benchmarking devem se concentrar na
compreensão clara das práticas antes de se tentar medir os
resultados. Por esta razão o qualitativo será enfatizado em
primeiro lugar".

Esta mesma abordagem é proposta por CAMP (1997, Pg 66). Ele afirmou

que: "Com base empírica, a maioria dos executivos da XEROX, por

exemplo, entende hoje que o benchmarking deve focalizar primeiramente as

melhores práticas do setor. Os níveis de desempenho resultantes dessas

práticas podem ser analisados e sintetizados mais tarde."

HARRINGTON (1995, Pg 129) também defende que um processo de

benchmarking deve focalizar primeiro as melhores práticas da indústria e

somente depois as medidas de performance.

Neste sentido, CAMP (1993, Pg 113, 118)questiona:
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"Como se analisa qualitativamente uma operação? A maioria
delas é executada passo a passo [..] Ele (o processo) é
caracterizado por um fornecedor com um insumo, um processo
de trabalho com práticas repetíveis e clientes que recebem o seu
resultado". [...] A descrição da lacuna em termos quantitativos
somente levantará a pergunta "por que essa diferença?" São os
métodos e práticas que descrevem as diferenças [...] Portanto,
práticas e métodos precisam ser compreendidos antes e
quantificados depois".

Ele alerta também que

"uma vez conhecidos os números, a reação varia da rejeição ao
ceticismo e à raiva, caso a abordagem quantitativa seja usada em
primeiro lugar. Na verdade, ela pode estar propensa e erros e, se
a associarmos à descrença, ela toma-se um forte argumento em
favor de se compreender primeiro os aspectos qualitativos das
melhores práticas. Se a investigação qualitativa do processo for
bem conduzida, ela dará suporte às métricas quantitativas,
aumentará sua credibilidade e reduzirá a possibilidade de
questionamento" .

Da mesma forma, WATSON (1994, Pg 83,84) destaca a necessidade de se

descobrir os capacitadores de desempenho que explicam os gaps. Porém,

diferentemente de Camp, Harrington e Boxwell, ele sugere que a

identificação dos gaps quantitativos deva preceder a análise das práticas.

Para ele a seqüência deveria ser:

• "Organizar e apresentar graficamente os dados para a
identificação de "gaps" de desempenho.
• Normalizar desempenho em relação a uma base de medida
comum.
• Comparar desempenho atual em relação a benchmark.
• Identificar "gaps" de desempenho e determinar suas
causas-raiz.
• Projetar o desempenho três a cinco anos no futuro.
• Desenvolver estudos de caso de "melhores práticas".
• Isolar capacitadores de processo que se correlacionam a
aperfeiçoamentos de processo.
• Avaliar a natureza dos capacitadores de processo a fim de
determinar sua adaptabilidade em relação à cultura da empresa."

MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 103) propõe que

"A fim de não ser sobrecarregado pelos números, é importante
adotar uma abordagem do tipo passo-a-passo para análise dos
dados. Primeiramente os dados devem ser sumarizados e
interpretados. Em segundo lugar, o gap entre sua própria
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empresa e parceira deve ser estabelecido. É mais fácil se os
dados puderem ser expressos em termos mensuráveis."

Sugere também, que a identificação dos gaps quantitativos deva preceder a

análise das práticas. Segundo ele,

"Uma vez que os gaps de performance tenham sido
identificados, então suas causas precisam ser estabelecidas.
Algumas vezes isto é difícil, pois haverá usualmente vários
fatores interconectados."

Ele alerta que

"Outro erro potencial é procurar usar os dados para suportar
suas próprias convicções prévias. Um processo de análise dos
dados com a mente aberta permitirá que os resultados do
exercício sejam confirmados na medida em que o grupo de
benchmarking retrabalhe os dados e busque conseguir a melhor
adequação entre os dados e a realidade."

Já SPENDOLINI (1994, Pg 196, 193), alerta para que a equipe não faça

uma análise superficial. Ele diz que

"A mensagem é simples: antes de tentar tirar conclusões dos
resultados dos dados de benchmarking, pense nos diversos
fatores que podem afetar a interpretação desses números."

E propõe que a análise das informações seja feita da seguinte forma:

• Verifique informações erradas;

• Identifique padrões, omissões, mudanças significativas de tendência;

• Teste as anomalias antes de rejeitá-las;

• Evite conclusões baseadas nos próprios paradigmas;

• Evite opiniões pessoais;

CAMP (1993, Pg 68) lembra a necessidade de que a análise estabeleça

formas de garantir a comparabilidade. Segundo ele,

"As operações devem ser comparáveis em escopo para se obter
dados de referência válidos".

E acrescenta,

"O que se deseja é a documentação do processo no estado
natural - como ele é operado, no campo ou na linha, não como
aparece nos manuais de procedimento".
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Outro aspecto da necessidade de se trabalhar com dados comparáveis é

citado por BOXWELL (1996, Pg 119), quando afirma que

"Antes que se possa realmente começar a analisar os dados que
levantou e transformá-los em informações úteis - informações
que lhe dirão 'como', você terá de reduzir os dados de sua
empresa-alvo e de sua própria organização a denominadores
comuns ou colocá-los numa base de igualdade."

A análise deverá abordar tanto os dados de hardware, quanto de software,

como já descrevemos no sub-item anterior. CAREY et al (Pg 107) falam do

risco de achar que benchmarking só trata dos "sistemas", ou de

"trabalhos e procedimentos práticos, produtos e serviços;
eficiência e eficácia; complexidade e variação. É obviamente
essencial organizar dados sobre todas estas áreas, mas o quadro
somente estará completo se forem também organizados dados
sobre 'cultura' . Em outras palavras, filosofia de gestão,
comportamento e estilos, gestão participativa, comunicação e
reconhecimento, empowerment, senso de propriedade, e assim
por diante. Uma vez que os itens do lado dos sistemas são
geralmente tangíveis e relativamente fáceis de serem medidos,
muitas organizações caem nesta armadilha de somente organizar
dados do lado dos sistemas."

Ou seja, a ênfase unicamente nos dados tangíveis produzirá no máximo

mudanças incompletas que não serão sustentáveis, pois as mudanças de

longo prazo dependem de mudanças da cultura organizacional. Para coletar

os dados intangíveis, CAREY et al propõem a utilização de questionários,

pesquisas e entrevistas.

Para se realizar a análise dos dados, CAMP (1993, Pg 110) lista as seguintes

ferramentas:

"( 1) Comparações processo a processo: fluxogramas,
documentação de processo e matrizes; (2) Apresentação dos
dados de medidas: diagramas de radar ou teia de aranha, AHP
(índice de maturidade) e Diagramas Z" ..

Um estudo de caso da Chevron (CAMP 1998, Pg 22) destaca a análise de

um processo alvo que foi desdobrado em suas atividades principais. A

equipe de benchmarking analisou cada um destes sub processos sob a ótica

de cada uma das dimensões de desempenho escolhidas: tempo, custo e
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qualidade. Esta abordagem permitiu que eles descobrissem as características

específicas e as demandas correspondentes em cada um deles. Por exemplo,

um sub processo praticamente não agregava custos ao processo total, mas

era fundamental para garantir a qualidade do produto final, indicando que a

qualidade e não custo deveria ser a prioridade daquele sub processo

específico. A mesma equipe de benchmarking (pg 23) usou um diagrama no

formato de uma teia de aranha para facilitar a visualização das diferenças de

desempenho entre as empresas parceiras em cada um dos sub processos, e o

aplicou para cada uma das três dimensões críticas. Esta técnica facilitou a

confirmação de que nenhuma das empresas participantes possuía os

melhores resultados em todos os sub processos. Esta constatação permite

inferir que um novo processo poderia ser construído a partir das melhores

práticas de cada um dos sub processos, resultando em um processo global

melhor do que todos os pesquisados.

Este aspecto é evidenciado também através de um estudo de caso da StatOil

(CAMP 1998, Pg 36). A equipe demonstra a viabilidade de uma solução que

incorpora as melhores práticas em cada um dos diversos sub processos,

produzindo uma performance global, em relação ao principal indicador

chave do processo resultante, superior a todas aquelas demonstradas pelas

empresas investigadas.

Dentro do processo de análise, CAMP (1993, Pg 122) também afirma que a

equipe deve fazer simulações com as práticas encontradas. Para ele,

"A quantificação deve mostrar como ficaria a operação caso
fossem adotadas as melhores práticas [...] Uma pessoa não pode
ir a uma empresa externa e encontrar o número em suas medidas
de desempenho. A razão é que nenhuma empresa sozinha
incorpora as melhores das melhores práticas. Esse número é
sintético, mas orçável. Ele é factível. A soma das melhores
práticas lhe dá suporte. Ele pode ser montado no papel para
posterior comprovação."

Ele diz também que

"O princípio é que o marco de referência incorpora as melhores
práticas dos concorrentes ou da indústria para as atividades
atualmente executadas. Ele não se ajusta às atividades".
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ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 256) listam algumas armadilhas que

precisam ser evitadas pela equipe de benchmarking:

• "Paralisia de análise [...] Isto pode ser minimizado
assegurando-se que a coleta de dados é apenas aquela requerida
para o estudo, e isso, é claro, deve ter um elo explícito com o
propósito do estudo.
• Superprecisão. Raramente, quando não nunca, será
necessário analisar dados com várias casas decimais.
• Razões para lacunas não identificadas. O propósito desse
passo é compreender o que é a lacuna e por que ela existe. Se
isso não for estabelecido, qualquer decisão sobre mudanças nas
atuais metas dificilmente estará baseada em fatos.
• Inter-relacionamento e/ou causas e efeitos não
compreendidos [...]
• Não se fixar no assunto."

10.5 Definir quais são as melhores práticas e os gaps
correspondentes.

Neste momento as melhores práticas estão identificadas e correlacionadas

com os seus indicadores. É necessário agora definir os critérios que serão

usados para ordená-las em ordem de eficácia. O critério mais simples é o

desempenho quantitativo. Porém, ele não deve ser o único. Outros critérios

qualitativos devem ser usados para validar o ordenamento feito a partir dos

dados numéricos.

Os donos do processo devem ser envolvidos na definição da prática

vencedora, pois eles não somente serão afetados pelas descobertas como

serão os próprios agentes da mudança. CAMP (1996, Pg 147, 148) diz que a

descrição dos melhores desempenhos por suas práticas superiores

compromete os donos do processo e facilita a aceitação das referências

externas. Para ele

"As descobertas do benchmarking precisam explicar não só
quais são as melhores práticas, mas também como elas operam.
A abordagem dupla - descritiva e quantitativa - ao enunciado
das práticas de referência é especialmente eficaz para obter
aceitação. O envolvimento desde o início do pessoal da
operação também é fundamental para a compreensão das
descobertas e a obtenção da sua aceitação".
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CAMP (1993, Pg 122, 18) sugere algumas questões que podem auxiliar a

equipe de benchmarking no reconhecimento das práticas superiores:

"A prática pode ser validada em várias fontes, A prática é
claramente superior, A oportunidade quantificada é grande,
Avaliações de especialistas validam a prática, A prática é o
negócio principal da organização e A prática é preferida se seus
produtos são oferecidos para venda".

Ele sugere também que a equipe construa uma matriz que correlacione as

melhores práticas para cada passo processo alvo do benchmarking. Ele diz

que com a matriz completa,

"a equipe pode tratar de qual prática é a melhor para cada passo
do processo. Assim, a equipe pode construir um processo de
melhor prática".

10.6 Projetaros gapsparao futuro.

A melhoria contínua é o mínimo que se pode esperar de empresas líderes.

Considerando que as ações de mudança têm um tempo de maturação, os

níveis de desempenho atuais precisam ser projetados para que incorporem

as melhorias em andamento ou já programadas, antes que se estabeleçam

metas a partir das descobertas de benchmarking. Caso isto não seja feito, a

empresa não conseguirá seu objetivo de alcançar a excelência empresarial.

Neste sentido, CAMP (1996, Pg 87, 118, 109, 135) utiliza um estudo de

caso para afirmar que
"A projeção de níveis de desempenho futuros é uma exigência
do benchmarking, especialmente os estudos de benchmarking de
custos."

Da mesma forma, Camp é bastante claro ao dizer que

"os processos mudam. Eles são melhorados. Portanto, a matriz
deve documentar não apenas o atual, mas também as mudanças
propostas".
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E que a forma de conseguir a superação é fugir da cópia e buscar a

inovação. Ele diz que

"O objetivo deve ser adaptar criativamente as melhores práticas
e implementá-las inovadoramente, não apenas copiá-las".

Ainda segundo CAMP (1993, Pg 138, 148), a melhor forma de visualizar os

desafios proporcionados pelas melhorias do processo vencedor em relação

ao alvo do benchmarking é o gráfico Z. Para ele,

"A mensagem mostrada é gráfica e séria: O desempenho não só
precisa fechar a lacuna, mas também continuar elevando a
produtividade a uma taxa igual àquela da indústria externa [...]
Ele descreve corretamente o verdadeiro tamanho do esforço
exigido e provê compreensão e análise completas [...] A
conscientização de que os atuais níveis de produtividade devem
ser mantidos ou aumentados, além do fechamento da lacuna,
pode ser perturbadora".

Uma vez projetados os desempenhos futuros das práticas vencedoras, as

descobertas de benchmarking estão prontas para servir de referência para as

metas de desempenho. Neste sentido, ele afirma que

"As descobertas do benchmarking são excelentes declarações de
metas e como tal devem ser usadas".

E que as

"Metas são declarações de desempenho planejado. No contexto
do benchmarking, as metas derivam dos marcos de referência.
Estes, por sua natureza, são declarações das melhores práticas da
indústria. Portanto, as metas funcionais aqui descritas se
baseiam em uma visão e uma busca, conscientes e coordenadas,
do mundo exterior".

Portanto, para CAMP (1993, Pg 153)

"nenhuma meta válida pode ser estabelecida sem ser baseada em
descobertas de benchmarking. Este deve preceder e ser parte
integrante da definição de metas [...] Um benchmarking
completo garante não só uma definição de marco de referência,
mas também descreve como as melhores práticas serão
alcançadas".
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10.7 Consolidar e validar as descobertas. Elaborar relatórios e dar
retorno para todos os envolvidos no processo de benchmarking
(internos e externos).

As descobertas precisam agora ser consolidadas, validadas e comunicadas.

A equipe de benchmarking precisa saber que o seu trabalho ainda não

acabou, pois as melhorias ainda não foram implementadas e nenhum ganho

foi incorporado aos resultados da empresa. Portanto, é fundamental que a

equipe prepare um relatório que facilite a compreensão e a aceitação das

descobertas. É a partir destas informações que outros profissionais serão

incorporados ao projeto para viabilizar as ações de mudanças.

o relatório final deverá incluir tanto as descobertas quantitativas quanto as

qualitativas, produzindo a conclusão definitiva de "como" e "por que", que

constituía o objetivo da visita. FISHER (1996, pg 61) também destaca a

importância dos mapas de processos, que evidenciarão as diferenças entre as

operações da empresa e as operações dos parceiros.

CAMP (1993, Pg 68) aborda o papel da alta administração na promoção das

mudanças. Para ele,

"Encontrar as informações sobre as melhores práticas e
organizações com as quais fazer comparações é o centro do
processo de benchmarking. Uma vez que as melhores práticas
tenham sido encontradas, documentadas e comunicadas à
gerência, sua aceitação e implementação serão o grande teste,
não do processo de benchmarking, mas da gerência".

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 151) destacam a necessidade de validar as

descobertas de benchmarking com os beneficiários das mudanças. Segundo

eles,

"os importantes achados e as grandes idéias produzem
resultados de melhoria de desempenho bastante tímidos se os
beneficiários os rejeitam ou ignoram os relatórios e os projetos
de planos de ação".

Uma das maneiras de se obter esta aprovação dos envolvidos é através do

processo de comunicação das descobertas. Ainda segundo BOGAN e

ENGLISH (1997, Pg 324),
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"Quando encontra a informação das melhores práticas, a
empresa ainda tem de compartilhar e desdobrar com sucesso
esse conhecimento".

Neste sentido, CAMP (1993, Pg 141, 146) afirma que para se obter

aceitação dos céticos

"Os representantes da equipe de benchmarking precisam vender
as novas estratégias aos seus colegas, para que elas sejam
incluídas nos alvos, diretrizes e prioridades do plano
operacional. Sem esse passo, os resultados do benchmarking
terão pouca chance de ser implementados. A meta é obter a
aceitação da gerência diretamente afetada".

Para ele, no relatório

"As descobertas devem apresentar, nos termos mais concisos e
claros possíveis, as práticas de referência encontradas. É preciso
projetar seu impacto sobre a organização, caso sejam adotadas, e
seu enunciado deve ser feito em termos descritivos e também
nas métricas comumente usadas na organização".

Uma vez comunicadas as principais descobertas para todos os envolvidos, a

equipe de benchmarking precisa dos feedbacks, que demonstrem a

validação e o comprometimento de todos com elas. Para identificar os atores

que precisam necessariamente ser envolvidos na validação das melhores

práticas, CAMP (1993, Pg 121), usando o modelo de processos, defende que

"as pessoas mais importantes com quem validar são, a montante,
os fornecedores, a jusante, os clientes (são os mais importantes),
os proprietários e operadores do processo e o gerente
autorizador ou o cliente da investigação de benchmarking".

Reforçando a importância da comunicação e da validação, ZAIRI e

LEONARD (1995, Pg 257) afirmam que

"Uma armadilha comum que pode ocorrer é os resultados da
análise serem mal comunicados e a aceitação da administração
e/ou cliente não ser obtida. Gaste tempo, assegurando-se de que
a probabilidade de aceitação é a mais alta possível."
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10.8 Conclusão.

Este passo é fundamental para o sucesso da iniciativa de benchmarking. Os

passos anteriores foram todos preparatórios para que neste momento a

equipe de benchmarking esteja em contato direto com as empresas com

maior probabilidade de apresentarem práticas inovadoras e desempenhos de

classe mundial.

Antes de iniciar para o contato para compartilhar informações, o time de

benchmarking precisa trabalhar duro na sua preparação para que nenhuma

demanda de informação seja esquecida, para que a outra empresa perceba a

organização e a credibilidade da empresa solicitante, para que o tempo de

todos os envolvidos seja bem aproveitado e, principalmente, para que as

descobertas esperadas sejam realizadas.

Esta preparação da equipe de benchmarking passa necessariamente pela

elaboração de um questionário que será usado como referência nas consultas

aos parceiros ou nas visitas, caso sejam necessárias. É extremamente útil

testar este questionário em sua própria empresa antes de submetê-lo às

empresas parceiras. Esta simulação irá melhorar a clareza do questionário,

deverá evitar omissões ou excessos, irá verificar a disposição da empresa

em fornecer as suas próprias informações em reciprocidade, além de

permitir que a equipe de visitas pratique o processo de interrogatório de uma

forma controlada.

Um ponto fundamental que deve ser considerado tanto na elaboração do

questionário, como na programação das visitas, é a inclusão de questões

qualitativas em complemento às quantitativas. As questões qualitativas

serão aquelas que permitirão à equipe de benchmarking descobrir as práticas

que suportam e explicam os melhores desempenhos. Neste sentido,

recomendamos que as equipes de benchmarking focalizem inicialmente os

processos, os métodos, as práticas, a forma de executar as operações e,

somente depois, os resultados de desempenho numéricos. Estes últimos

deverão ser usados como um dos critérios para definir as práticas
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vencedoras, mas não como ponto de partida para as análises comparativas.

Uma inversão nesta seqüência poderá provocar desde frustrações, por conta

da falta de compreensão das diferenças, até o fracasso da iniciativa de

benchmarking, por causa da tendência natural das pessoas em justificar o

seu próprio desempenho em contraponto à abertura necessária para se fazer

as descobertas.

Após consolidação do questionário, ele deve ser enviado para as empresas

parceiras antes das visitas serem agendadas, com uma antecedência mínima.

Esta antecedência deve ser compatível com o tempo necessário para que os

parceiros eliminem eventuais dúvidas de interpretação, respondam ao

próprio questionário e o devolvam para a empresa solicitante. Além disto,

deve permitir que a equipe de benchmarking possa analisar os retornos e

usá-los como referência para a negociação da agenda de visitas. Ou seja, o

questionário será usado não para só para organizar a demanda de

informações, mas também para direcionar o foco da visita para as dúvidas

ou para os pontos de maior ganho potencial.

A equipe de visita não deve ser muito grande e deverá ser composta por

pessoas que conheçam detalhadamente o processo alvo, tenham uma boa

compreensão do negócio da empresa, e ao mesmo tempo possam representá-

la adequadamente perante os seus parceiros.

Logo após cada visita, caso tenham sido realizadas, a equipe responsável

precisa elaborar um relatório consolidando as observações de campo. Estes

dados deverão ser analisados posteriormente pela equipe de benchmarking

em conjunto tom as informações que já estavam disponíveis. O produto

desta análise deverá ser um relatório onde as melhores práticas estarão

identificadas, justificadas e detalhadas num nível adequado ao seu perfeito

entendimento, e que demonstre claramente a relação de causa e efeito entre

estas práticas e o desempenho do processo alvo.

Assim como no passo anterior, também neste passo as consultorias podem

ser usadas como suporte para o processo de troca de informações. Apesar
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das vantagens proporcionadas pelo suporte técnico e pela disponibilização

de mão de obra, valem as mesmas ressalvas já listadas na conclusão do

capítulo anterior. Além delas, é importante ressaltar que, normalmente, os

consórcios de benchmarking patrocinados pelas consultorias concentram a

sua ênfase nos dados numéricos, deixando as práticas por trás dos mesmos

como oportunidades potenciais para novos contratos de prestação de

serviços. Ou seja, mais uma vez destacamos que a responsabilidade pela

condução dos processos de investigação, de descoberta e de mudança, que

caracterizam o benchmarking, é da própria empresa e não pode ser delegada

para terceiros.
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11 PASSO NOVE

IDENTIFICAR E DETALHAR AS AÇÕES VIÁVEIS DE

MELHORIA. ORGANIZÁ-LAS SOB A FORMA DE PROJETOS.

INTEGRÁ-LOS AO PROCESSO DE PLANEJAMENTO

INSTITUCIONAL DA EMPRESA E ESTABELECER AS METAS

QUE DEFINIRÃO OS NOVOS NÍVEIS DE DESEMPENHO

ESPERADOS.

11.1 Objetivos e produtos deste passo.

Nesta etapa a equipe de benchmarking precisa planejar a implantação das

melhorias descobertas e quantificar os recursos necessários, assim como os

ganhos esperados. A eficácia desta fase depende diretamente da qualidade

da etapa anterior. Caso o "como" das melhores práticas tenha sido

devidamente identificado e detalhado na etapa anterior, a identificação das

melhorias e a consolidação destas em um projeto será um exercício natural.

Ao final desta etapa a equipe deverá ter um projeto detalhado para que seja

submetido à aprovação, priorização e integração ao planejamento

institucional da empresa e também para que seja devidamente controlado e

implantado com sucesso.

11.2 Adequar a equipe de benchmarking.

Até esta fase o benchmarking foi conduzido pela equipe que foi constituída

no passo quatro deste modelo. O perfil desta equipe deve ter priorizado

inicialmente o aspecto de investigação do processo de benchmarking. A

partir de agora o aspecto mais importante toma-se a ação. Portanto, é

necessário verificar se novos profissionais precisam ser incorporados à

equipe, enquanto outros talvez possam assumir novas atividades. Porém, é

fundamental que o núcleo da equipe seja mantido, para que se possa garantir

a continuidade e o alinhamento do processo de benchmarking com as suas

premissas iniciais. Adicionalmente, neste momento a participação dos donos
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do processo alvo que já era necessária desde o início do benchmarking

toma-se imprescindível, pois dificilmente concordarão em implementar

ações de mudanças que tenham sido concebidas por pessoas estranhas à sua

operação.

Diferentemente, CAREY et al ( Pg 134) propõem que a adequação do perfil

da equipe de benchmarking à fase de implantação seja feita somente após a

aprovação das ações. Para eles,

"Este time, novamente com 4 - 6 pessoas, será montado
inteiramente dentro das funções ou departamentos afetados pelas
mudanças planejadas. Eles irão operar exatamente como
qualquer time de implementação, exceto que eles devem se
relacionar com e informar ao patrocinador do benchmarking e
ao comitê, assim como aos responsáveis e staff de seu próprio
departamento. "

Porém, entendemos que uma participação mais efetiva dos donos do

processo precisa ocorrer já na elaboração dos planos de ação. Caso

contrário, o sentimento de propriedade destes em relação às mudanças

poderá ficar comprometido.

CAREY et al (Pg 43) defendem também a participação dos clientes internos

no desenvolvimento dos planos de ação, eles que são normalmente os donos

do processo alvo do benchmarking. Neste sentido, eles afirmam que

"Com ajuda do time de benchmarking, o cliente interno deve
desenvolver um plano de ação para implementação. O quem, o
quê, onde, quando e como das tarefas a serem executadas devem
ser planejados para os usuários."

A participação dos operadores nesta fase também é destacada por

BOXWELL (1996, Pg 131, 133). Segundo ele, o

"envolvimento do pessoal da área operacional nos processos de
benchmarking é uma das suas mais poderosas facetas.
Ele realmente pode ajudar a minimizar os problemas políticos
freqüentemente associados com a realização de melhorias nas
atividades operacionais baseadas em recomendações de uma
pessoa de apoio do primeiro escalão."

E recomenda:
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"Pense o quanto antes em quem precisa ser consultado ou
considerado quando estiver fazendo as mudanças em qualquer
estudo. Pense em todos os grupos (tanto de dentro quanto de
fora da organização) que possam ser afetados por quaisquer
mudanças resultantes do programa de melhoria que você está
planejando."

11.3 Identificar as ações de melhoria.

A nova equipe, devidamente integrada, precisa agora olhar as descobertas

com objetivo de definir quais daquelas melhores práticas que foram

catalogadas nos passos anteriores representam oportunidades viáveis para se

tornarem ações a serem implementadas na empresa.

Neste sentido, CAMP (1996, Pg 162) afirma que

"Uma vez definidas pelo benchmarking as melhores práticas da
indústria, os planos de ação mostrando eventos específicos
devem ser buscados e implementados, para se obter desempenho
superior" .

CAMP (1997) sugere o seguinte procedimento para esta etapa:

• "Definir ações específicas por implementar, os parâmetros
e as avaliações do progresso obtido;
• Atribuir às pessoas que efetivamente realizam o trabalho a
responsabilidade pela implementação;
• Acompanhar continuamente as mudanças no setor e
atualizar os processos de trabalho."

Segundo BOXWELL (1996, Pg 126)

"Se você tiver planejado seu estudo adequadamente e
desenvolvido uma análise intelectualmente honesta dos dados,
as mudanças que sua organização deve fazer para melhorar as
atividades estudadas devem ser claras."

Porém, a equipe não deve se esquecer que o objetivo do benchmarking é

inovar usando o conhecimento adquirido a partir das experiências de outros

e não simplesmente copiar o que já estão fazendo. Esta tentação deve ser

evitada por várias razões: é praticamente impossível repetir todas as

condições em que determinada organização desempenha as suas atividades;

caso seja possível atingir os mesmos resultados da empresa líder copiando



209

as suas práticas, isto consumirá tempo precioso em que novas melhorias

manterão o líder na dianteira; e mesmo que a empresa vencedora não

mantenha sua trajetória ascendente, o máximo que uma empresa poderá

conseguir através da imitação é chegar onde a outra já está, ou seja, não

conseguirá qualquer vantagem competitiva realmente significativa.

Neste sentido, Campbell (1999, Pg 48) afirma que:

"Para realmente obter vantagem competitrva com o
benchmarking, não se deve copiar as cegas as melhores práticas
de outras empresas - isso não resultará em superioridade de
desempenho. O fundamental, mesmo, é conhecê-las e adaptá-las
com criatividade. Essencialmente, o benchmarking é uma
experiência de aprendizado [...]"

De acordo com HARRINGTON (1995, Pg 133), a equipe de benchmarking

deve se lembrar sempre da regra número um do processo de melhoria: você

não pode simplesmente copiar os seus competidores, pois quando conseguir

chegar lá, eles já estarão à sua frente. Portanto, se você estiver nivelado em

performance com um concorrente, você precisa necessariamente melhorar a

uma taxa maior do que ele para que seja competitivo.

Para evitar estes problemas, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 48) sugerem

que as equipes de benchmarking se inspirem em uma citação de Thomas

Edison, 1878:

"Fique atento a idéias novas e interessantes que os demais
teriam usado com sucesso. Sua idéia somente tem de ser original
na sua adaptação ao problema em que você está trabalhando no
momento".

Já WATSON (1994, Pg 4), cita um conselho de Deming para tratar da

mesma questão: "Adapte, não adote".

CAREY et al. (Pg 12,47) também falam da necessidade de que a equipe de

benchmarking seja ousada e use as descobertas externas como fontes de

inspiração e não como restrições auto-impostas. Segundo eles,

"À medida que a fase de implementação do nosso projeto
avançava, nós dependíamos cada vez menos do que nós
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aprendemos dos japoneses e cada vez mais da nossa própria
inovação e criatividade."

E acrescentam,

"Este pensamento 'out of Box' é o último passo do
benchmarking. Alguns o chamam de 'além do benchmarking'.
Ele combina o tradicional benchmarking coma nova disciplina
de Reengenharia dos Processos de Negócio (BPR)."

CAMP (1996, Pg 210, 162) é muito claro ao afirmar que

"Quando os profissionais fazem comparações com os
concorrentes, tendem a buscar as diferenças e instalar planos
para alcançar a paridade. Os resultados disso são óbvios e
potencialmente desastrosos. Em primeiro lugar, a empresa nunca
toma a dianteira porque os concorrentes também estão
melhorando sua produtividade. Segundo, as mudanças são
graduais, porque a percepção é de que tudo o que é preciso é
igualar as práticas dos concorrentes para satisfazer os requisitos
do benchmarking. Com isso não se obtém a visão estratégica da
abordagem que daria à empresa um grande avanço técnico para
alcançar a superioridade e não apenas a paridade".

Com relação ao planejamento das ações, ele propõe duas abordagens

complementares:

"A primeira trata da atividade ou tarefa que deve ser executada.
Isto envolve a definição de quem, o quê, quando e como para a
tarefa. A segunda trata das pessoas e dos aspectos
comportamentais da implementação de mudanças [...] o
planejamento em uma delas por melhor que seja, não substitui a
outra".

11.4 Detalhar as ações. Identificar os seus ganhos, os recursos
necessários, os responsáveis, os prazos e os impactos em outros
processos.

A equipe de benchmarking precisa neste momento detalhar as ações

identificadas, construir alternativas de implementação, evidenciar os ganhos

possíveis, os impactos em outros processos, os recursos necessários para sua

implementação, os prazos e os responsáveis por cada atividade de mudança.

CAREY et al (Pg 127) sugerem o seguinte procedimento:

"Inicialmente liste todas as oportunidades de melhorias
identificadas durante o projeto e os passos que precisam ser
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tomados para conseguir estes melhoramentos - incluindo
quaisquer capacitadores e tecnologia viabilizadora, e seus custos
prováveis. As vantagens e desvantagens de cada ação devem
também ser listadas, notando em especialmente, aqueles passos
que podem ser tomados facilmente e rapidamente e aqueles que
requerem um investimento substancial em tempo e recursos;
assim como aqueles que oferecem claros e mensuráveis
benefícios para os consumidores e aqueles que 'tomam a vida
mais fácil' para o staff envolvido em processos individuais sem
que tenham qualquer significativo impacto em uma escala
maior."

De acordo com HARRINGTON (1996, Pg 129), não se deve aceitar a

abordagem de um único parceiro. Ele sugere que se deve tentar combinar os

melhores conceitos e práticas de todos os parceiros de benchmarking.

Desta forma, a nova concepção do processo alvo de benchmarking pode

permitir muitas combinações entre os elementos que o compõem.

HARRINGTON (1996, Pg 72 e 73) afirma que o maior erro que uma equipe

de benchmarking pode cometer é optar por uma solução que forneça a maior

variação positiva nas medições chaves do objeto de benchmarking, mas que

não considere outras alternativas viáveis. Ele cita como exemplo a redução

do tempo de ciclo para desenvolvimento de novos produtos de 36 para 6

meses, quando o ciclo de vida do produto era de 12 meses. Esta solução não

é a que agrega mais valor porque os custos para se chegar a esta solução não

compensam os ganhos que poderiam ser proporcionados por uma solução

intermediária, que no caso corresponderia a um tempo de ciclo de 11 meses.

A justificativa se deve ao fato de que a diferença de 11 para 6 meses no

desenvolvimento dos novos produtos não agrega nenhum valor para os

clientes, mas certamente incorpora mais custos. Ele conclui propondo que

pelo menos três soluções sejam elaboradas para que entre elas se identifique

aquela que representa a solução de maior valor agregado para o objeto de

benchmarking.

Esta abordagem que propõe a busca da solução de maior valor agregado, se

contrapondo à solução que simplesmente incorpora as melhores práticas, é

reforçada por HARRINGTON (1996, Pg 4), que diferencia as duas
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abordagens pelo foco de cada uma. A solução que focaliza a melhor prática

visa responder a perguntas do tipo: qual organização tem o menor tempo de

ciclo? Qual organização tem o menor custo? Qual organização entrega a

melhor qualidade? Por outro lado, a abordagem de maior valor agregado

procura considerar na construção da solução futura as seguintes questões:

tempo de ciclo, custo por ciclo, prazo e custo para implementar a solução

futura, alinhamento cultural com a nova solução e nível de risco. O autor

defende que a segunda abordagem é melhor porque estimula a equipe de

benchmarking a produzir pelo menos três ou quatro possíveis soluções.

Entre estas, a equipe encontrará aquela que mais valor agregará ao negócio

da sua empresa. Para exemplificar a superioridade da abordagem de maior

valor agregado, Harrington apresenta um exercício de benchmarking onde

três soluções são desenvolvidas e atendem às especificações dos clientes do

processo em estudo, apesar de apresentarem diferentes desempenhos

potenciais em eficiência, efetividade, custo por ciclo, tempo de ciclo, custo e

prazo para implantação e probabilidade de sucesso. Para se escolher a

alternativa vencedora ele sugere que a equipe de benchmarking procure

analisá-las segundo outros aspectos que possam indicar o nível de agregação

de valor através de perguntas tais como: qual o nível de desempenho da

organização hoje? Como que o alvo de benchmarking está se

desempenhando comparado com os concorrentes? Quantas vezes o tempo

de ciclo é completado por ano? O tempo de ciclo é um fator crítico de

sucesso? Como este fator está relacionado com as competências e

capacidades fundamentais da organização? As expectativas dos

consumidores estão se alterando muito rapidamente? O que pode ocorrer

com a tecnologia após a implantação de cada alternativa? As respostas a

estas questões irão orientar a equipe de benchmarking e a gerência da

empresa a definir a alternativa mais adequada para a empresa naquele

momento.

Por outro lado, LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 295) propõem priorizar

as ações que produzam resultados mais rápidos. Para eles,
"A identificação de áreas que tragam rápidas melhorias de
desempenho é uma forma de acelerar o processo de
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implementação (das melhores práticas). Motivadas pelos
resultados positivos, as pessoas aderem mais facilmente ao
processo de mudança."

Com relação aos impactos das ações de mudanças, não basta olhar

internamente para os processos atingidos na própria empresa. E necessário

também simular o efeito das ações de mudanças nos concorrentes e

antecipar as suas reações. Segundo BOXWELL (1996, Pg 135),

"O perfil da resposta de um concorrente [...] deve ser
desenvolvido durante a obtenção e análise de dados e
considerado cuidadosamente durante a elaboração dos planos de
implementação. Por fim, ele deve ser desenvolvido
independentemente do fato de os concorrentes estarem ou não
entre as empresas-alvo que farão benchmarking."

A análise dos impactos da mudança deve ser feita de forma global,

abrangendo também outras variáveis de desempenho além daquela que está

no foco da mudança. HARRINGTON (1996, Pg 72) destaca que uma

mudança pode ter um impacto positivo em uma dimensão e negativo em

outras.

Neste sentido, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 76) lembram que os

impactos das ações de mudanças não podem ser medidos por um único

indicador de desempenho. Eles afirmam que,

"Com freqüência, os gerentes de processo inexperientes
focalizam a melhoria do desempenho através da execução de
ações e do acompanhamento do seu impacto como uma medida
de benchmark. Os mais experientes constroem um sistema mais
amplo de medidas de desempenho; administram visando a
melhoria contínua, monitorando os efeitos das ações de melhoria
sobre todo um grupo de medidas de desempenho".

11.5 Consolidar as ações em projetos de melhoria e quantificar o
valor presente líquido (VPL) previsto para cada investimento.

Nesta etapa as ações devem ser organizadas sob a forma de projetos com

início, meio e fim bem definidos. Deverão ser evidenciados a estratégia de

implementação (por módulos ou não), os indicadores físico-financeiros e os

pontos de controle.
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CAMP (1993, Pg 127) sugere que as mudanças não tenham início até que o

projeto decorrente da iniciativa de benchmarking esteja pronto. Segundo ele,

"O reprojeto do programa ou processo não deveria ser viciado
pelo desenvolvimento de medidas do programa novo antes de
completar o estudo de benchmarking [...] Isto não deveria ser
feito, porque os paradigmas existentes são inseridos no
programa novo antes mesmo dele existir".

Com relação ao relatório de encaminhamento do projeto de benchmarking,

ele afirma que

"O relatório não apenas detalha o processo de melhor prática
mas também discute as novas metas e objetivos que seriam
estabelecidos com a adoção do novo processo. Além disto, são
cobertas estratégias de implementação e algumas indicações dos
melhoramentos necessários para implementar o novo processo.
Finalmente, é desenvolvida a adaptação criativa da melhor
prática no novo processo. Este é o capítulo crucial do relatório".

O detalhamento do projeto deve ser feito através de ferramentas específicas

para gerenciamento de projetos. Da mesma forma é necessário verificar se a

equipe domina as técnicas de implantação projetos, ou se precisa ser

treinada nas mesmas. Não é possível avançar sem que estas premissas

estejam asseguradas.

11.6 ~bter aprovação para implantação e integrar o projeto de
melhoria ao planejamento institucional da empresa.

Uma vez estruturado o projeto, ele deve ser submetido à aprovação da alta

administração e integrado ao planejamento institucional, onde fará parte do

portfólio de projetos e será priorizado de acordo com a estratégia da

empresa e com a sua disponibilidade de recursos. Os projetos priorizados

serão os meios que a empresa utilizará para atingir as suas metas de

desempenho. Estas deverão ser estabelecidas com objetivo de definir os

níveis de desempenho necessários para destacá-la em relação aos seus

concorrentes e para atender de forma consistente aos seus clientes.
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A relação do benchmarking com o planejamento institucional e a

competitividade é descrita por CAMP (1993, Pg 179) da seguinte forma:

"O benchmarking é o mecanismo para trazer para o processo
orçamentário e os planos de ação a competitividade do mercado,
incorporada pelas melhores práticas da indústria. Ele força a
operação a pensar em como agiria caso seus serviços
precisassem ser vendidos em um ambiente completamente livre
- onde seus clientes teriam opções externas. Neste sentido, o
benchmarking só perde para a colocação da operação na base
plena de lucros e perdas".

Já BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 140) abordam a necessidade de integrar

os projetos derivados da iniciativa de benchmarking com as outras

iniciativas da empresa. Segundo eles,

"Durante esta fase [...] é crítico ligar e integrar os planos de ação
que vêm do projeto de benchmarking com os planos de ação que
vêm de outras iniciativas da empresa, que no nosso caso
envolviam reengenharia do processo empresarial".

O que força a necessidade de priorização é a escassez de recursos. De

acordo com BOXWELL (1996, Pg 127),

"As limitações de recursos, uma manifestação freqüente da
realidade, vêm em muitas formas. Três das mais comuns são as
limitações financeiras, limitações humanas e limitações de
tempo."

A priorização não deve ser feita unicamente por causa da disponibilidade de

recursos. HARRINGTON (1996, Pg 70) destaca os riscos de se tentar

implantar todas as oportunidades de melhoria ao mesmo tempo. Como os

efeitos destas melhorias potenciais não podem ser previstos com exatidão,

existe sempre a chance de que algumas delas não funcionem paralisando o

processo, enquanto outras poderão não ter qualquer impacto, ou terem

impactos negativos, ou então positivos como se pretende. Portanto, devido a

estes riscos e seus custos correspondentes, ele sugere que a equipe de

benchmarking priorize as mudanças, simule previamente o funcionamento

do novo processo e faça uma implantação em escala piloto, de forma

totalmente controlada. Em função dos resultados obtidos, a equipe definirá

pela extrapolação ou não da mudança testada, assim como pela implantação

de uma nova mudança.



216

CAREY et al (Pg 127, 129) sugerem as seguintes considerações ao se fazer

a priorização dos projetos:

"Priorizando as melhorias, as mesmas considerações se aplicam
tal como quando se decide por onde começar o benchmarking.
Comece implementando as mudanças as quais darão à sua
organização a maior alavancagem em termos de satisfação do
consumidor e fatores críticos de sucesso."

E acrescenta os seguintes pontos:

• Priorize os projetos mais viáveis e que produzam ganhos mais cedo;

• Equilibre ganhos rápidos com melhorias permanentes.

• Considere a receptividade dos projetos;

• Priorize as áreas onde as pessoas desejem a mudança;

• Evite mudanças do tipo 'Big Bang';

• Trabalho com prazos viáveis;

• Envolva a gerência sênior;

• Permita erros e afaste o medo;

• Seja flexível;

• Sinalize o apoio da alta administração.

Com relação às metas, WATSON (1994, Pg 85, 87) alerta que nem todo

processo de uma empresa precisa ser de classe mundial. Portanto, ao

priorizar os projetos e integrá-los ao planejamentc institucional com as suas

metas, devemos evitar que um determinado processo venha a se tomar uma

ilha de excelência em detrimento da empresa de uma forma global.

Segundo BALM (1992, Pg 139), as boas metas são ao mesmo tempo

desafiadoras, realistas e atingíveis. Ele sugere que apesar das equipes de

benchmarking normalmente classificarem as suas metas como inatingíveis,

posteriormente reconhecem que elas eram muito tímidas, o que tende a

reduzir o potencial das mudanças.
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11.7 Conclusão.

Neste passo as descobertas feitas no passo anterior devem ser analisadas e

transformadas em ações viáveis. Estas por sua vez precisam ser organizadas

em projetos que serão priorizados dentro do planejamento institucional,

onde suas metas de desempenho serão estabelecidas, assim como terão a

aprovação formal da alta administração e a garantia de dispor dos recursos

necessários para a efetiva implantação.

A análise das possíveis soluções e a subseqüente definição das ações precisa

ser feita diretamente pelos donos do processo alvo da iniciativa de

benchmarking. Por isto, recomendamos que a equipe de benchmarking seja

ajustada para as novas demandas. Ou seja, caso o perfil da equipe não seja

predominantemente empreendedor e os executores do processo não estejam

muito bem representados, alguns participantes precisam ser substituídos,

mantendo-se o núcleo da equipe para que se garanta a continuidade da

iniciativa de benchmarking.

Apresentamos ao longo deste passo várias citações reforçando a importância

da criatividade e da inovação no momento de construir as novas soluções.

Evitar a tentação de simplesmente imitar os parceiros é o único caminho

seguro para fugir da convergência estratégica e superar os concorrentes nos

períodos subseqüentes. Recomendamos também que na busca da solução de

maior valor agregado, e ainda usando a criatividade, a equipe de

.benchmarking simule mais de uma alternativa viável para a melhoria em

foco.

As ações aprovadas pela equipe precisam ser organizadas sob a forma de

projetos. Para fazê-lo é imprescindível que a equipe faça uso de ferramentas

adequadas de gestão de projetos. Recomendamos adicionalmente que seja

feito um estudo de viabilidade técnica e econômica antes que o projeto seja

submetido à aprovação da alta administração e seja incorporado ao portfólio

de oportunidades da empresa para ser priorizado.
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12 PASSODEZ

IMPLANT AR E CONTROLAR OS PROJETOS PRIORIZADOS.

12.1 Objetivose produtos deste passo.

O objetivo deste passo é promover as mudanças necessárias de uma forma

planejada e controlada. Neste momento o projeto de melhoria está aprovado

e pronto para a implantação, que é a finalidade principal de um processo de

benchmarking: a ação de mudança. Mais uma vez fica claro que o sucesso

do benchmarking depende diretamente da qualidade com que cada passo foi

realizado. Ou seja, somente teremos identificado as ações que irão alavancar

o desempenho da empresa e levá-la à condição de liderança se a equipe de

benchmarking tiver conseguido interpretar corretamente as informações

obtidas nos passos anteriores e tiver conseguido adaptá-las criativamente em

seu próprio processo.

12.2 Implantar os projetos.

Esta fase talvez seja a mais recompensadora de uma iniciativa de

benchmarking. É neste momento que se materializa o objetivo do

benchmarking: agir para assumir a liderança.

SPENDOLINI (1994, Pg 219) sugere que a equipe de benchmarking busque

a mudança e se oriente para a ação. Ele diz que

"O benchmarking não é um exercício passivo. Ele não é um
processo adequado àqueles que estão pescando idéias ou que
não se decidiram sobre seu desejo de mudança. As informações
de benchmarking suportam ação - é dentro do contexto da
mudança planejada que o processo tem mais valor."

Ou seja, a implantação dos projetos é parte integrante do processo de

benchmarking e não outro programa de melhoria. Um benchmarking sem a
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etapa de ação certamente não é benchmarking. Para. BOGAN e ENGLISH

(1997, Pg 143),

"Separar o plano de benchmarking do plano de implementação é
como separar gêmeos siameses que compartilham órgãos vitais
- quase sempre o resultado é calamitoso. O benchmarking e a
implementação não deveriam ser considerados como eventos
separados. São fases separadas, porém relacionadas, de um
processo comum de melhoria".

Porém, a equipe de benchmarking precisa estar atenta para as dificuldades

que irá enfrentar. Vários autores atestam que a fase de implantação é a fase

mais difícil do processo de benchmarking. Usando a experiência de uma

empresa, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 323) afirmam que

"Para esta empresa e para muitas outras, a implantação eficaz
das melhores práticas mostrou ser um desafio hercúleo muito
mais difícil do que pesquisar e coletar as informações de
benchmarking".

Da mesma forma, BOXWELL (1996, Pg 113) diz que "A parte mais difícil

de um exercício de benchmarking é a implementação das suas descobertas.

As dificuldades são causadas por pessoas, resistência natural às mudanças."

LEIBFRIED e MCNAIR (1992, Pg 81) também escreveram que "A fase de

implementação costuma ser a parte mais difícil do processo de

benchmarking".

MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 103) apresenta uma nova justificativa

para as dificuldades: "A implementação será incerta devido ao fato de que

as organizações não são iguais, de forma que por funcionar em uma não

funcionará necessariamente na outra."

Segundo BOXWELL (1996, Pg 124), estas dificuldades, porém, devem

servir de estímulo para a equipe. Ele defende que
"É nesse momento crítico do estudo que a ação da equipe ou a
falta dela determina se o estudo será um sucesso ou não. Se
mudanças não forem feitas, se a equipe não se tomar a
catalisadora para fazer as coisas acontecerem, o seu
benchmarking pode transformar-se em perda de tempo."
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Com relação às possíveis alternativas para implantação dos projetos, CAMP

(1993, Pg 179) propõe as seguintes:

"através dos gerentes de linha (foco nas ações de eficiência), uso
de equipes de projetos ou programas (atividades mais
complexas, liberando os gerentes de linha para as tarefas
operacionais), "czar do processo" (ações interfuncionais) e
equipes de desempenho (círculos de qualidade). "

Como uma forma de reduzir os riscos e as resistências naturais a um projeto

de mudança muito complexo, CAMP (1993, Pg 188) sugere que a

implantação se faça por fases, começando por um projeto piloto,

cuidadosamente escolhido para maximizar as chances de sucesso. Ele

defende que

"Quando as novas práticas tiverem que ser implementadas
através de uma equipe e depois disseminadas para vários locais
é essencial que se consiga o compromisso no primeiro deles.
Sua situação de local de teste deve ser estabelecida com clareza.
[...] Neste local terá que ser feito um esforço extra para provar o
valor e a implementabilidade das práticas [...] O local precisa ser
selecionado com muito cuidado para garantir o sucesso [...] Este
tipo de esforço extra (mudança de um processo corrente) requer
que o plano de reconhecimento faça parte do próprio plano de
implementação ".

Um estudo de caso da StatOil (CAMP, 1998 Pg 38) aborda a implantação

de melhorias que afetavam vários departamentos e áreas funcionais. Eles

optaram pelo desmembramento da implantação em vários subprojetos

administrados por um comitê diretivo onde os principais donos de processos

estavam representados.

12.3 Controlara implantaçãodo projeto.

A implantação das ações decorrentes de uma iniciativa de benchmarking

não pode ser delegada de forma irrestrita para a equipe de implementação,

mesmo que ela esteja sob controle direto do dono processo alvo. É

necessário que o patrocinador da iniciativa de benchmarking tenha

instrumentos de controle adequados para intervir no projeto, se necessário,

assim como é necessário que outros possíveis beneficiários, além do próprio
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dono do processo, sejam devidamente informados do andamento das ações,

das suas dificuldades e suas realizações.

CAREY et al (Pg 134) defendem que

"O patrocinador do benchmarking deve monitorar o
desenvolvimento de forma bem próxima e assegurar que os
resultados e sucessos sej am comunicados não somente dentro do
departamento afetado mas de forma mais abrangente através da
organização. "

Segundo FISHER (1996, Pg 77), o processo de comunicação deve

acompanhar a implantação do projeto. Ele sugere o uso de notícias regulares

nos murais ou artigos no jornal da empresa para manter o tema vivo na

mente das pessoas. Ele também alerta para o risco do projeto esfriar nesta

fase, depois da saída dos consultores externos, caso tenham sido usados nos

passos iniciais do processo de benchmarking.

12.4 Conclusão.

Chegou a hora tão esperada da ação de mudança. Neste passo a equipe de

benchmarking passa a interferir diretamente na maneira como as coisas são

feitas na empresa. Isto significa alterar o estado de conforto de muitas

pessoas, assim modificar o próprio equilíbrio de poder. Quanto maior for a

intensidade e abrangência das ações de mudança, maiores deverão ser as

dificuldades e as resistências às mudanças. A equipe de benchmarking

precisa estar preparada para lidar com elas.

Para facilitar a implantação das ações a equipe de benchmarking já foi

previamente ajustada no passo anterior, através da inclusão dos maiores

atingidos pelas mudanças: os donos do processo. Neste passo, a implantação

e o controle do projeto precisam ser feitos através da utilização de técnicas

adequadas de gerenciamento de projetos. Elas irão garantir uma abordagem

profissional à implantação e aumentarão as chances de sucesso do projeto.
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Como os donos do processo convenientemente estão no comando da

implantação, é necessário que o patrocinador do projeto, assim como os

demais interessados nos benefícios esperados continuem acompanhando a

evolução da equipe, cobrem o andamento das ações de implantação, e

verifiquem a realização dos resultados esperados, prevenindo desvios e

influenciando as eventuais correções de rumo.

Por outro lado, cabe à equipe de implantação comunicar adequadamente a

evolução do trabalho e prestar contas das suas ações.
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13 PASSO ONZE

AVALIAR OS RESULTADOS (CUSTOS E BENEFÍCIOS). DIVULGAR

AS MELHORIAS, RECONHECER E RECOMPENSAR OS

PARTICIPANTES DO PROJETO DE BENCHMARKING.

13.1 Objetivos e produtos deste passo.

Após implantar as ações de melhoria identificadas através das investigações

de benchmarking é fundamental avaliar os resultados obtidos. É necessário

que se faça uma avaliação do tipo pós EVTE (Estudo de Viabilidade

Técnica e Econômica). Esta avaliação irá medir os ganhos com a iniciativa

de benchmarking, que por sua vez serão apresentados como prestação de

contas ao patrocinador e ao cliente do benchmarking e servirão para

divulgar os benefícios da técnica, assim como para reconhecer e

recompensar os participantes do projeto. Sem este balanço final a iniciativa

de benchmarking terá sido apenas mais um programa da moda e não uma

ação gerencial estruturada.

13.2 Avaliar os resultados do projeto de benchmarking.

A equipe de benchmarking precisa formalizar o fechamento do projeto de

melhoria assim que concluir as ações programadas. A melhor forma de fazê-

lo é efetuar uma avaliação dos ganhos e dos gastos realizados em relação

aos que foram previstos, verificando as diferenças e registrando as causas e

as eventuais recomendações para a melhoria do processo alvo ou do próprio

processo de benchmarking. A avaliação final é também uma forma de

prestação de contas da equipe em relação ao patrocinador do projeto e em

relação aos clientes desta iniciativa de benchmarking, que investiram

recursos e depositaram expectativas sobre o trabalho da equipe. Alem disto,

a avaliação final completa o ciclo de aprendizado e permite que as

experiências da equipe de benchmarking se transformem em conhecimento
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da organização, viabilizando a sua disseminação da forma mais abrangente

possível.

De acordo com ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 258)

"Se o monitoramento e a avaliação pós-implementação não
acontecem, o resto do exercício terá sido perda de tempo, pois
será impossível determinar o impacto do plano de ação na
lacuna competitiva identificada durante a fase de análise do
estudo."

13.3 Divulgar as melhorias implementadas.

Uma boa parte dos benefícios do benchmarking se perderá se as melhorias

derivadas dos esforços de investigação e das ações de mudança não forem

divulgadas adequadamente. Após a avaliação final do projeto a equipe de

benchmarking terá elementos para demonstrar na prática as vantagens desta

técnica. Ela poderá usar a divulgação dos ganhos realizados como forma de

estimular novas iniciativas de benchmarking, assim como poderá usar o

processo de comunicação dos resultados como uma forma de divulgar o

conhecimento acumulado através da experiência neste projeto.

Neste sentido, CAMP (1993, Pg 148) argumenta que expor os sucessos

"é um poderoso meio de reconhecimento e serve para estimular
as atividades de benchmarking de outros. Isto inclui catalogar os
documentos de benchmarking para consulta de outros, tomar os
resultados disponíveis em alguma forma resumida para
consideração e reprodução por outras funções semelhantes;
relatar os resultados em seminários internos e apresentações
externas conforme for apropriado; distribuir comunicações
internas dos relatórios de progresso para revisões formais de
projeto; e relatar os resultados de benchmarking em planos da
empresa, planos operacionais, ou revisões de orçamento e de
operações"

Por outro lado, CAREY et al (Pg 58) alertam para alguns fatores críticos de

sucesso do processo de comunicação das descobertas:

• "Importância do conteúdo do relatório, seus clientes e seu
comprimento.
• Aprovação e suporte gerencial.



225

• Metas Finais.
• Todas as bases de apoio alcançadas.
• Possíveis falhas: tempo de preparação do relatório muito
longo e muito pesado; gerentes muito ocupados para comparecer
à apresentação ou serem envolvidos; usuários chaves não
atingidos."

13.4 Reconhecer e recompensar os participantes do projeto.

Conforme já dissemos, e a equipe de benchmarking certamente terá

comprovado na prática, que uma iniciativa de benchmarking bem sucedida

demanda muito esforço da empresa, especialmente dos membros da equipe.

Portanto, seria natural de se esperar que os profissionais que produziram os

ganhos demonstrados na avaliação final sejam adequadamente

recompensados. Além do senso de justiça correspondente a este tipo de

reconhecimento, podemos esperar outros benefícios empresariais que

justificam a premiação dos profissionais que concluíram uma iniciativa de

benchmarking bem sucedida. Este reconhecimento é um reforço positivo

para incentivar ações de mudança que conduzam a empresa na direção da

excelência empresarial, assim como representa um forte estímulo para que

novas iniciativas de benchmarking sejam implementadas, e também é uma

excelente alternativa para integrar o benchmarking aos programas de

remuneração variável da empresa.

Porém, alguns pontos precisam ser bem trabalhados pela empresa para que a

recompensa não tenha mais efeitos negativos do que positivos. O primeiro

deles é reconhecer que as realizações foram produzidas pelo time de

benchmarking e não por pessoas individualmente. Portanto, o

reconhecimento deve priorizar o grupo e não apenas o líder do projeto.

Segundo CAREY et al (Pg 138), "Como em qualquer time baseado em

atividades, a primeira regra deve ser: todas as recompensas e

reconhecimentos devem ir para o time todo e não somente para o líder do

time."
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Um sistema de reconhecimento e recompensa que tenha como foco o time

ajudará a prevenir problemas de competição entre os seus membros, tais

como os descritos por MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 126):

"Como benchmarking é dependente da colaboração entre os
membros do time, a falta de comunicação provavelmente levará
à falha. Pesquisas recentes revelam que, em situações da vida
real, rivalidades pessoais existem e um avanço de carreira bem
sucedido resulta mais de uma exploração ambiciosa do jogo
político do que da ajuda para que os outros trabalhem bem.
Conseqüentemente parece que aqueles cujo desempenho pessoal
é recompensado por bônus podem dirigir os seus esforços para
direções que invariavelmente não correspondem aos melhores
interesses dos empregadores. Isto é resultado da tensão entre as
metas individuais de carreira das pessoas e os objetivos
declarados dos seus empregadores."

MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 126) diferencia incentivos de

recompensas. Enquanto os primeiros são definidos previamente como uma

forma de estimular o desempenho do time, os segundos não são esperados e

não precisam de fórmulas complicadas para que sejam aceitos como justos.

Ou seja,

"Pode ser argumentado que pequenos presentes podem ser mais
efetivos na motivação dos empregados na medida que eles são
percebidos mais como recompensas do que incentivos.
Certificados, jantares para cumprimentos e ingressos de cinemas
são exemplos desta abordagem."

CAMP (1993, Pg 147, 199) aborda a participação do pessoal da operação na

iniciativa de benchmarking e o desenho do sistema de reconhecimento e

recompensa. Para ele,

"A capacidade do pessoal operacional para participar de
investigações de benchmarking - e posteriormente conduzi-las -
faz com que ele se exponha àquilo que deve ser feito em relação
às suas responsabilidades e seus cargos. Em sua maioria, as
pessoas acham essas possibilidades estimulantes e motivadoras.
Acoplando-se um sistema de premiação e reconhecimento bem
projetado, o resultado final será as pessoas buscando
experiências de benchmarking por iniciativa própria".

Ele propõe também que o benchmarking faça parte do sistema de

gerenciamento de desempenho das pessoas na empresa. Ou seja, "O nível
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definitivo de apoio (gerencial) é fazer do benchmarking parte integrante da

avaliação do desempenho das pessoas".

BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 212) listam vários pontos que deveriam ser

cumpridos pela alta administração para incentivar o benchmarking eficaz,

entre eles:

• "Premie e reconheça a adaptação criativa ou a adoção de
boas idéias e sistemas.
• Faça com que a troca de informações sobre as melhores
práticas e a adaptação inovadora sejam habilidades apreciadas
na análise de desempenho e processo de promoção.
• Faça do benchmarking uma responsabilidade definida nas
descrições funcionais do nível da alta gerência.
• Relacione o sistema de remuneração com as melhorias
medidas pelos benchmarks nas funções básicas operacionais."

o reconhecimento é também uma forma de incentivar a melhoria do próprio

processo de benchmarking. Para CAMP (1996, Pg 151),

"o que é definitivamente desejado é que as atividades de
benchmarking sejam vistas como o benchmark do
benchmarking. O gerente sagaz saberá como usar criativamente
as opções de reconhecimento e recompensa para continuar a
iniciativa de benchmarking".

13.5 Conclusão.

Este passo corresponde à fase de balanço do projeto de melhoria. A equipe

de benchmarking precisa fazer uma avaliação objetiva dos custos e dos

benefícios realizados, comparando-os com aqueles que foram previstos no

momento da aprovação formal do projeto, quando ele foi priorizado para

implantação, em detrimento de outras oportunidades de investimento. As

eventuais diferenças precisam ser explicitadas, assim como as suas causas

precisam ser bem explicadas e as ações corretivas precisam ser

demonstradas.

Outro ponto muito importante neste passo é a divulgação das práticas que

produziram os resultados esperados, assim como daquelas que por qualquer
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razão não funcionaram. Este processo de comunicação permite à empresa

disseminar internamente o conhecimento absorvido e amplificar os seus

efeitos.

Uma forma eficaz de incentivar a utilização do benchmarking como

ferramenta de gestão, assim como estimular as pessoas a considerá-lo como

uma alternativa viável para promover ganhos de desempenho é reconhecer

publicamente e recompensar através de ações concretas os responsáveis

pelas iniciativas de sucesso. Porém, recomendamos que esta premiação

tenha como foco a equipe de benchmarking como um todo e não o seu

coordenador individualmente. Este cuidado é fundamental para reforçar o

caráter coletivo de qualquer iniciativa de benchmarking.
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14 PASSODOZE

ATUALIZAR PERIODICAMENTE AS INFORMAÇÕES DE

BENCHMARKING PARA O PROCESSO ALVO.

14.1 Objetivos e produtos deste passo.

As organizações de uma forma geral e as organizações líderes de classe

mundial em especial, melhoram continuamente o desempenho de seus

processos. Portanto, logo após conceber um projeto de melhoria derivado da

iniciativa de benchmarking a empresa perde a referência externa que

conseguiu com tanto esforço. Para que não seja surpreendida pela

velocidade de melhoria nas empresas concorrentes, a equipe de

benchmarking deve programar a próxima atualização dos dados e

sistematizar este processo para os períodos subseqüentes. Neste sentido, a

construção de uma rede de benchmarking ou uma relação de parceria com as

empresas que participaram do projeto será de grande importância, pois

permitirá à empresa economizar recursos na atualização de seus dados de

benchmarking. Porém, a empresa não pode se acomodar e se manter restrita

aos parceiros atuais. Será necessário verificar se entre o projeto original e o

momento da atualização surgiram novos players que precisam ser incluídos

na relação das empresas que serão monitoradas.

14.2 Definir a periodicidade e atualizar sistematicamente as
investigaçõesde benchmarking.

As informações de benchmarking apesar de serem extremamente úteis, são

perecíveis. As empresas estão constantemente melhorando os seus processos

e os avanços, dependendo do setor empresarial, costumam ser radicais.

Portanto, não é possível se acomodar com os benefícios da primeira

iniciativa de benchmarking, por melhor que tenha sido e por mais que tenha

conseguido superar a taxa de melhoria projetada para o antigo líder.
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Podemos esperar que ele vá reagir, assim como novas empresas poderão

entrar no jogo e trazer com eles novas e melhores formas de atender os seus

atuais clientes. A solução para estas ameaças é evitar a acomodação e tornar

o processo de benchmarking sistemático e contínuo. É necessário refazer o

processo de benchmarking, retornando ao primeiro passo do modelo.

Certamente, muito do que foi feito anteriormente será aproveitado, mas não

devemos queimar etapas. Mesmo o primeiro passo, que visa preparar a

empresa para uma iniciativa de benchmarking precisa ser atualizado para

incorporar as últimas evoluções das técnicas e do conceito de

benchmarking.

Neste sentido, BALM (1992, Pg 148) aconselha que o benchmarking seja

verdadeiramente contínuo e ininterrupto. Caso a empresa líder pare para

descansar, logo estará comendo poeira.

De acordo com CAREY et al ( Pg 45),

"Existem vários nomes para a continuação do processo de
benchmarking - recalibração, reciclagem, melhoria contínua,
etc. Aqui nós usaremos o termo "renovação". Uma companhia
deve periodicamente se renovar, para examinar, como Peter
Drucker aconselha, "qual é o seu negócio; qual será o seu
negócio; qual deveria ser o seu negócio". Nós vivemos em um
mundo que respira mudanças nos mercados, na tecnologia, e na
competição. Portanto, a companhia deve periodicamente se
renovar e a si mesma e a sua missão para se manter atualizada
com estas mudanças. O benchmarking é uma forma de
monitorar estas mudanças e seus impactos."

Da mesma forma BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 9) afirmam que

"Pela sua própria natureza, os melhores métodos são dinâmicos
e evolutivos. Por essa razão, o benchmarking das melhores
práticas é freqüentemente chamado como um processo "perene":
regenera a organização cada vez que é executado. Assim sendo,
os defensores das melhores práticas consideram o benchmarking
como um processo empresarial contínuo totalmente integrado
para a melhoria contínua das organizações".

Para WATSON (1994, Pg 215,216),

"Benchmarking é um processo perene que requer estudos de
revisita a fim de garantir sua significância duradoura. Não é um
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fim em si mesmo; é um meio para o fim da excelência do
processo empresarial num ambiente competitivo onde a
tecnologia sempre aumenta o potencial para melhoria." "Assim
sendo, benchmarking deve ser um método contínuo para aqueles
processos empresariais chaves que afetam a competitividade da
organização. "

No mesmo sentido, BOXWELL (1996, Pg 136) diz que "O processo de

melhoria do benchmarking deve ser contínuo, como todos os processos de

melhoria. "

Adicionalmente, ele propõe que a freqüência de atualizações seja feita em

função do processo alvo de benchmarking. Ou seja, as características de

estabilidade e complexidade do processo, assim como, a atratividade

econômica (relação Custo X Beneficio) de um novo ciclo de investigação,

devem nortear a definição da periodicidade revisões de benchmarking. Ele

afirma que,

"A freqüência do realinhamento poderia ser mais bem descrita
como uma função de dois fatores: a taxa de evolução do setor
(lenta X rápida) e a natureza do processo (apoio X principal) que
está fazendo o benchmarking."

MANAGEMENT TODAY (1999, Pg 113) também defende a continuidade

dos exercícios de benchmarking e sugere que a atratividade econômica seja

considerada para definir a freqüência de atualizações. Ou seja, o

"Benchmarking deve ser um processo contínuo, com revisões regulares.

Durante a revisão os benéficos do benchmarking devem ser pesados em

relação ao custo total do exercício".

Vale lembrar que esta análise, por causa da escassez de recursos, implicará

na necessidade de priorização das várias iniciativas de benchmarking, sejam

elas novas ou revisões sistemáticas. A melhor forma de conduzir esta

priorização é tratá-la no contexto do segundo passo deste modelo.

De acordo com CAMP (1996, Pg 200), o processo sistemático de

atualização das informações de benchmarking implica na repetição do

exercício de benchmarking, ou seja, em uma nova aplicação do modelo de
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benchmarking que foi escolhido pela empresa e implementado pela equipe

de benchmarking. Segundo ele, "Ela (a recalibração) é a repetição do

processo de 10 passos".

14.3 Atualizar periodicamente as informações através construção
de parcerias e I ou por intermédio das redes de benchmarking.

Ciente da característica perene das iniciativas de benchmarking, a equipe

deve buscar manter os relacionamentos que construiu nas etapas anteriores

deste modelo. Estas parcerias podem se dar tanto na forma de relações

bilaterais, quanto na forma de redes de benchmarking, construídas com

finalidades específicas e coordenadas ou não por terceiros.

Para CAMP (1996, Pg 195), no desenvolvimento de fontes permanentes,

"A consideração essencial, [...] é que seja instalado um processo
que assegure a atualização das referências ".

E que

"O objetivo da recalibração é manter atualizados os marcos de
referências. As práticas dos concorrentes e da indústria mudam
constantemente. É preciso instalar um processo de recalibração
para que os marcos sejam reavaliados e atualizados e garantir
que se baseiem nos métodos e práticas mais recentes".

SPENDOLINI (1994, Pg 117) também cita a formação de redes. Segundo

ele,

"A maioria das organizações formam redes de seus
representantes funcionais de benchmarking".

Ainda com relação às redes, Spendolini afirma que

"O objetivo é desenvolver uma rede de informações de
benchmarking que funcione para você. À medida que se ganha
experiência, o tempo e os esforços necessários para encontrar as
informações de que se precisa diminuirão, e o processo de coleta
de informações de benchmarking vai ficar mais fácil."

WATSON (1994, Pg 26) cita o projeto da APQC (APQC mc em Houston,

Texas), que conseguiu

"mais de 100 empresas de grande porte de vários segmentos
industriais (elétrico, informática, petróleo, utilidades,
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telecomunicações e serviços, entre outros) para compartilhar
numa rede de informações baseadas em parceria para
benchmark e processar compartilhamento de informações."

A construção de relacionamentos bilaterais duradouros é citada por CAREY

et al (Pg 109). Segundo eles,

"Após comparar os dados disponíveis e conduzir as entrevistas
iniciais, o time de projeto de benchmarking deve decidir como
prosseguir. Se o projeto estiver funcionando bem [...] ele pode
ser útil para identificar os poucos, provavelmente não mais do
que três, novas medidas de performance que serão construídas e
acompanhadas da mesma maneira em cada organização. Estas
medições - se conduzidas regularmente - serão a base para um
relacionamento contínuo de benchmarking o qual será mais
frutífero do que uma simples troca de dados."

ZAIRI e LEONARD (1995, Pg 250, 267) destacam a importância de se

manter os relacionamentos iniciados com os contatos para troca de dados.

Eles afirmam que
"Os relacionamentos desenvolvidos com parceiros devem ser
alimentados e o contato deve ser mantido vivo. Deve se manter
interesse entre as duas organizações corporativas de modo que
as oportunidades futuras possam ser exploradas e intercâmbios
possam ser levados a efeito continuamente. É difícil gerar novos
relacionamentos; portanto, é prudente para as organizações
manterem-se regularmente em contato com seus parceiros."

Eles destacam também que as parcerias iniciadas através do benchmarking

podem ser aproveitadas e estendidas para outras áreas, ou seja,

"A construção de parcerias efetivas para benchmarking cria a
oportunidade para ir além de trocas que envolvem processos
específicos. Significa compartilhar os benefícios de estratégias
conjuntas de uma forma ganha-ganha."

14.4 Conclusão.

Este passo tem por objetivo garantir que as referências do processo alvo de

benchmarking sejam atualizadas sistematicamente. Como este alvo

provavelmente foi escolhido entre várias outras oportunidades de

benchmarking, ele deve ter uma importância estratégica considerável para a

empresa e, possivelmente, também para as demais. Portanto, ele estará
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sendo melhorado continuamente, de forma que a equipe de benchmarking

precisa construir mecanismos sistemáticos de atualização destas

informações.

Dependendo das características do processo alvo, aSSIm como do ramo

industrial da empresa em questão, a periodicidade da nova pesquisa poderá

ser maior ou menor. Adicionalmente, para fazer esta definição a equipe de

benchmarking precisará comparar os custos inerentes à atualização em

ciclos muito curtos, com os riscos proporcionados pela desatualização dos

referenciais externos, assim como com os eventuais ganhos de novas

descobertas.

A forma de atualização dos referenciais pode se dar tanto através da

repetição completa deste modelo, quanto através da participação em

consórcios patrocinados por consultorias, quanto pelo desenvolvimento de

parcerias e redes de benchmarking. Em qualquer destas opções, a equipe de

benchmarking deve ser capaz de conservar o relacionamento construído

com as empresas parceiras desta iniciativa de benchmarking.
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15 PASSOTREZE

AVALIAR O MÉTODO DE BENCHMARKING EMPREGADO E

SISTEMATIZAR O PROCESSO DE BENCHMARKING NA EMPRESA.

15.1 Objetivos e produtos deste passo.

Chegou a hora de avaliar o próprio método de fazer benchmarking que foi

empregado e introduzir as correções necessárias para tomá-lo mais simples

e eficaz. Este novo método deverá então ser aplicado em outros processos

ou em outras áreas, estendendo a abrangência do benchmarking para as

atividades de negócios onde a empresa precisar ser competitiva, ou seja, em

todas.

15.2 Avalia r o processo de benchmarking e incorporar as
melhorias ao método de benchmarking que foi usado como referência.

O benchmarking é por definição um processo, ou seja, transforma recursos

escassos em resultados úteis para a organização, de uma forma sistemática e

contínua. Portanto, ele precisa ser periodicamente avaliado para corrigir

falhas e implementar melhorias. O método mais simples e eficaz para se

fazer esta avaliação é considerá-la como parte do ciclo PDCA proposto por

Derning. Ou seja, o passo atual deste modelo de benchmarking corresponde

ao "A" do ciclo de Derning e é o momento de se avaliar e padronizar as

melhorias identificadas com objetivo de construir um novo modelo (fase

"P" do ciclo de Deming), que deverá ser usado como referência nas

próximas iniciativas de benchmarking.

Neste sentido, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 47) afirmam que

"Os ciclos de avaliação e melhoria são um teste para a melhoria
contínua. Sua existência prova que os gerentes têm
institucionalizado o processo de aprendizado. Na realidade,
como é possível melhorar continuamente sem o aprendizado?
Através da lógica de Baldrige, os gerentes deveriam



236

periodicamente revisar os processos organizacionais e
considerar as lições de melhoria conseguidas através de
fracassos e êxitos do passado. A melhoria autêntica é
provavelmente sinônimo de aprendizado contínuo, porque
melhorias sem aprendizado não são duradouras".

Como método de avaliação, CAREY et al (Pg 146) propõem a realização de

um workshop. Ele sugere que "Antes de ir para o próximo ciclo da sua

iniciativa de benchmarking, seu segundo ano, guarde o que você conseguiu

e o que você faria diferente em uma próxima vez."

BOXWELL (1996, Pg 171) acrescenta a seguinte questão: "Tenha em

mente que a meta de seu benchmarking é tomar sua organização mais

competitiva, o que significa que seu benchmarking terá de ser superior ao da

próxima organização."

15.3 Sistematizar o processo de benchmarking e estabelecer um
mecanismo interno para transferência das informações de
benchmarking.

o processo de benchmarking está pronto para ser estendido para novas

oportunidades de melhoria. De uma forma progressiva a empresa precisa

aplicar o benchmarking a todos os seus processos, mesmo aqueles com

menor impacto no seu modelo de negócios, pois sempre encontrará

oportunidades de ganhos a partir da experiência dos outros. Porém, deve ter

sempre em mente que cada iniciativa de benchmarking tem um tipo e um

nível de benchmarking adequados a ela para que produzam os melhores

resultados.

Defendendo uma maior abrangência para o benchmarking, CAMP (1993, Pg

208, 182) afirma que "O benchmarking, quer seja interno, de concorrentes

ou não, deve ser de âmbito corporativo, abrangente, controlado, contínuo e

parte integrante do processo de planejamento".
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CAMP (1997, Pg 182) propõe as seguintes evidências que devemos esperar

de uma competência interna responsável por coordenar os esforços de

benchmarking na empresa:

• "Operar uma rede operacional de pessoas envolvidas ou
que representam suas organizações para o benchmarking
• Coordenar as entradas e saídas de pedidos de
benchmarking
• Manter redes eletrônicas e outros arquivos de informação
de benchmarking incluindo uma biblioteca de melhores
práticas" .

Com relação à documentação de benchmarking, MANAGEMENT TODA Y

(1999, Pg 91)) diz que

"Em grandes empresas existe sempre o risco de duplicação de
esforços com o staff inventando a roda. Conseqüentemente, é
altamente recomendável manter um arquivo listando os estudos
concluídos, em desenvolvimento e em estágio de planejamento.
Cada projeto referenciado deveria listar os responsáveis pelos
processos existentes e ser acompanhado por um sumário com os
principais objetivos do estudo de benchmarking."

No mesmo sentido, BOGAN e ENGLISH (1997, Pg 328, 96) sugerem a

criação de um banco de dados de melhores práticas como forma de

organizar e facilitar a transferência interna de dados. Porém, alerta para

problemas que precisarão ser evitados. Segundo eles,

"O banco de dados das melhores práticas representa um método
rápido e centralizado p:rra armazenar e recuperar todas as
informações da empresa [...] Alguns dos mais freqüentes
problemas mencionados para o completo aproveitamento do
banco de dados das melhores práticas são:
• Os gerentes e usuários falham quando não conseguem
atualizar o banco de dados com a freqüência necessária. Isso faz
com que a informação fique ultrapassada e desanime seu uso
freqüente.
• As estruturas de bancos de dados inflexíveis desencorajam
seu freqüente uso pelos funcionários.
• O tempo e o custo de introdução e manutenção dos dados
tomaram-se proibitivos. ".

O objetivo final do processo de sistematização é que todos os profissionais

da empresa conheçam e utilizem o benchmarking, não como um novo

programa complicado, trabalhoso e que não tenha nada a ver com eles, mas
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sim como uma ferramenta normal do seu trabalho e extremamente eficaz,

quando utilizada rotineiramente e de forma correta.

Neste sentido, SPENDOLINI (1994, Pg 96) escreve que

"Em muitos casos, esses empregados são os clientes de seus
próprios esforços de benchmarking. Nessas organizações, o
benchmarking torna-se um comportamento esperado, e os
projetos são conduzidos em bases contínuas. Essa situação é
típica de um processo maduro de benchmarking, e é identificado
como o estado desejado pelas organizações que são novas no
processo."

Neste momento, a empresa deverá estar investindo em várias iniciativas de

benchmarking ao mesmo tempo, coordenadas e executadas pelos próprios

donos dos processos, como uma extensão natural de seus esforços na busca

da excelência empresarial. Portanto, o número de contatos com outras

empresas deverá se multiplicar várias vezes. Para que a sua empresa seja

considerada uma parceira de benchmarking confiável e atraente para outras

corporações, algumas dicas podem ajudar (HARRINGTON 1996, Pg 355):

certifique-se de que a outra empresa solicitante já caracterizou o seu

processo alvo; certifique-se de que a empresa solicitante estabeleceu um

código de ética compatível; use o seu próprio método de benchmarking

independentemente de quem solicitou a parceria; certifique-se dos ganhos

que sua empresa irá conseguir; verifique se uma outra unidade não seria um

parceiro mais adequado para a solicitante; antes de rejeitar uma solicitação

verifique se a empresa não é cliente, fornecedora ou se tem alguma

contrapartida interessante; caso não tenha um desempenho relevante no alvo

proposto, sugira alguma possibilidade externa.

Segundo CAMP (1997, Pg 66), o objetivo final desta etapa é a maturidade

do processo de benchmarking. Para ele, esta

"maturidade será alcançada quando as melhores práticas forem
incorporadas a todos os processos empresariais: o benchmarking
se tornará a forma padrão de realizar o trabalho e os níveis de
desempenho passarão a melhorar continuamente rumo a uma
posição de liderança."
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15.4 Conclusão.

Este último passo prevê a avaliação do próprio modelo. Isto significa dizer

que o processo de fazer benchmarking deve ser tratado como qualquer outro

processo do ambiente empresarial: ele pode e deve ser melhorado antes que

seja aplicado a novas iniciativas. A equipe de benchmarking precisa

continuar mobilizada e trabalhar para que a sua experiência seja utilizada no

sentido de melhorar o modelo de benchmarking da sua empresa.

Além deste aspecto de melhoria contínua, recomendamos que a alta

administração crie um suporte mínimo para as iniciativas benchmarking,

responsável por assumir a propriedade do modelo em questão, por

coordenar as ações institucionais de benchmarking, por promover a

disseminação das descobertas de benchmarking, por servir de ponto focal

para as solicitações externas de parcerias em benchmarking, por promover a

aplicação sistemática, contínua e generalizada desta ferramenta na empresa,

assim como por prestar contas para a alta administração sobre os

investimentos corporativos destinados ao benchmarking.

Por outro lado, entendemos que não é necessário criar uma estrutura formal

de benchmarking dentro do organograma da empresa, pois isto poderia

implicar em custos elevados e até mesmo distorcer o papel das equipes de

benchmarking, descomprometendo os donos dos processos com o próprio

benchmarking. Acreditamos que uma alternativa viável seja acrescentar as

atribuições listadas no parágrafo anterior às demandas institucionais da

gerência de planejamento da empresa.
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16 VALIDAÇÃO DO MODELO

o Modelo de Benchmarking que estamos propondo tem como suporte uma

ampla pesquisa bibliográfica sobre o foco desta monografia. Porém, para fazer

a validação do modelo resultante precisávamos de um complemento prático.

A primeira alternativa considerada foi a implantação do modelo proposto

através de um projeto piloto de benchmarking em um dos Ativos da Unidade de

Negócios da Petrobrás, em Macaé, RJ. Devido ao prazo estabelecido para

conclusão da monografia ser incompatível com o tempo necessário para se

desenvolver uma iniciativa completa de benchmarking, mesmo em escala

piloto, esta alternativa foi desconsiderada para efeito de validação do modelo,

mas será implementada nos próximos meses.

Outra alternativa identificada foi a realização de um painel de executivos, que

avaliaria o modelo proposto em relação ao modelo de benchmarking que está

sendo utilizado pela Petrobrás na sua área de negócios de Exploração e

Produção, em especial na Unidade de Negócios da Bacia de Campos. Esta

alternativa também foi descartada pela falta de agenda da maioria dos

profissionais envolvidos, no espaço de tempo disponível para concluir a

monografia. Um painel com apenas uma pequena parcela destes executivos

poderia inviabilizar o evento e até mesmo mascarar o seu resultado.

Optamos então por consultar os profissionais envolvidos com benchmarking na

Unidade de Negócios da Bacia de Campos e no E&P Corporativo através de

uma pesquisa via correio eletrônico. A idéia inicial foi avaliar o grau de

concordância destes profissionais em relação aos passos do modelo que

estamos propondo quando comparados com um modelo de benchmarking que

eles considerassem eficaz. Esta opção foi descartada porque não nos permitiria

avaliar o modelo proposto em relação ao modelo vigente.
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Prosseguindo com a idéia de consultar os profissionais que tiveram ou têm

contato com o benchmarking na Bacia de Campos e no E&P, optamos por

adaptar a Matriz Importância X Desempenho, proposta por Slack (SLACK et.

al, 1999), para avaliar simultaneamente o grau de importância de cada passo do

modelo proposto e o nível de desempenho do modelo vigente em relação a cada

um dos passos do modelo proposto (ANEXO A).

Através da utilização simultânea destes dois eixos nós esperávamos avaliar a

percepção das pessoas em relação à pertinência do modelo proposto, assim

como em relação à posição que elas o situavam relativamente ao modelo

vigente. Nossa tese era que se os passos propostos no modelo se situassem nas

zonas de melhoria da matriz Importância X Desempenho, o modelo proposto

poderia ser considerado como válido e estaria demonstrado o ganho potencial

com a sua implementação na empresa.

Elaboramos um questionário (Anexo B), onde incluímos uma carta de

apresentação, treze perguntas relacionando os passos do modelo com a

importância percebida pelos respondentes em cada um deles, treze perguntas

sobre os mesmos passos avaliando a percepção de desempenho do modelo

proposto em relação ao modelo vigente, e incentivamos também a inclusão de

novas etapas, caso julgassem pertinentes para realização de uma iniciativa de

benchmarking eficaz. Na carta de encaminhamento solicitei que as respostas

fossem enviadas no máximo três dias após o recebimento da pesquisa.

Para validar o questionário e tomá-lo o mais claro e amigável possível para os

respondentes, nós o aplicamos inicialmente a três profissionais que trabalham

diretamente com as iniciativas de benchrnarking na UNBC. Suas sugestões,

todas relacionadas ao formato e não ao conteúdo do questionário, foram

incorporadas na versão final.
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No dia 19/08/02 encaminhamos o questionário validado para 148 pessoas. Esta

relação considera todos os gerentes envolvidos diretamente ou indiretamente
,

com benchmarking, assim como todos os profissionais não gerentes que

trabalham com benchmarking, desde a sua etapa de levantamento de dados até a

implementação das ações de melhoria que sejam decorrentes das investigações

de benchmarking. Ao longo do segundo e terceiro dias fizemos contatos

telefônicos com as pessoas pesquisadas, através da secretaria da minha

gerência, informando a importância das suas respostas e lembrando que o prazo

para retomo estava terminando. A evolução do número de respostas se deu

conforme a tabela abaixo:

Tabela 16.1

Evolução diária das respostas

Dia Respostas % Acumulado %

19/8 14 41% 14 I 41%
20/8 6 18% 20 I 59%
21/8 7 21% 27 I 79%
22/8 6 18% 33 I 97%
26/8 1 3% 34 1100%

o número final de respondentes chegou a 23 % do total consultado.

16.1 Análise dos Resultados.

Para avaliar os resultados, nós processamos as respostas e calculamos as médias

de importância e desempenho de cada passo em relação às seguintes

abordagens:

• Mapa geral consolidado (Anexo C). Esta matriz Importância X Desempenho

demonstra o resultado final consolidando todas as respostas.

• Mapas evolutivos dia a dia (Anexo D). Estas matrizes demonstram como a

posição relativa de cada passo do modelo de benchmarking proposto se alterou
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dentro da matriz Importância X Desempenho ao longo dos dias de pesquisa, na

medida que novas percepções eram inseridas no conjunto de respostas.

• Mapas consolidados por função (Anexo E). Estas matrizes evidenciam as

diferenças de percepção entre gerentes e não gerentes envolvidos no processo

de benchmarking.

• Mapas consolidados por tempo de experiência com benchmarking (Anexo

F). Estas matrizes consolidam as diferenças de percepção na medida que

aumenta o tempo de contato com benchmarking (menor ou igual a um ano,

entre dois e três anos, maior ou igual a quatro anos).

16.1.1. Mapa geral consolidado:

A matriz Importância X Desempenho geral evidencia que todos os passos do

modelo proposto estão distribuídos entre as zonas de melhoramento e de ação

urgente. Podemos verificar ainda que os passos 1, 2, 3,4, 5, 9, 11 e 13, ou seja,

oito dos treze passos, se posicionam dentro da zona de urgência. Este resultado

comprova diretamente a pertinência de todos os passos do modelo proposto, já

que nenhum deles está acima da linha de adequação quando consideramos

simultaneamente a importância e o desempenho de cada um deles na empresa

em foco. Este resultado, conseqüentemente, também valida o modelo como um

todo. Adicionalmente, a percepção dos respondentes comprova o enorme

potencial que o modelo apresenta para melhorar o processo de benchmarking

em andamento na Unidade de Negócios da Bacia de Campos.

Podemos verificar também que o passo mais próximo da zona de adequação no

modelo vigente é o de número 12, que define a necessidade de se atualizar

periodicamente as informações de benchmarking para o processo alvo. Como a

UNBC busca sistematicamente, como parte do seu sistema de gestão,

referenciais externos para avaliar o seu próprio desempenho, era de se esperar

que neste aspecto o modelo vigente estivesse muito próximo de atender o que o

nosso modelo propõe.
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Por outro lado, os passos 1 (Conhecer os conceitos e preparar a empresa para o

processo de benchmarking), 2 (Identificar e priorizar as oportunidades de

benchmarking), 4 (Montar e treinar as equipes de benchmarking) e 9 (Detalhar

os projetos de melhoria e integrar o benchmarking ao processo de planejamento

institucional da empresa), são os passos mais distantes da zona de adequação.

Estes gaps evidenciam que existe oportunidade para se implantar o modelo

proposto e usá-lo como referência para remodelar o processo de benchmarking

atual. Neste sentido, precisamos aumentar o conhecimento básico sobre a

ferramenta, enfatizar a necessidade de se definir foco e prioridade para as

iniciativas de benchmarking, demonstrar a importância de se implementar as

iniciativas de benchmarking através de equipes multidisciplinares devidamente

treinadas e, principalmente, evidenciar a necessidade de que o processo de

investigação tenha por objetivo descobrir as práticas que suportam os melhores

resultados, pois elas serão usadas como fonte de inspiração para detalhar os

projetos que efetivamente promoverão mudanças, finalidade principal do

processo de benchmarking.

16.1.2. Mapas evolutivosdia a dia.

A análise evolutiva da matriz Importância X Desempenho, considerando a

posição relativa dos passos dentro da matriz na medida que novas respostas iam

sendo incorporadas à amostra, desde o primeiro dia onde tivemos 14

respondentes até o último dia com 34 respondentes, evidencia apenas uma

mudança de posição, no segundo para o terceiro dia, quando o passo 6

(autoconhecimento e documentação do processo alvo) saiu da zona de urgência

e passou para a zona de melhoramento, demonstrando estabilidade na

percepção das pessoas e representatividade da amostra.

No caso específico deste passo, podemos inferir que a mudança esteja

relacionada com o modelo de gestão da Petrobrás ter como base a Gestão pela
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Qualidade Total. Ou seja, como já trabalhamos há vários anos documentando os

nossos processos e negociando tanto com clientes (externos e internos) as suas

necessidades, quanto com fornecedores (externos e internos) as condições para

atender as demandas destes clientes, nossos processos empresariais estão

relativamente bem documentados, de forma que as pessoas consultadas podem

ter tido alguma dúvida se este nível de domínio dos seus próprios processos é

suficiente ou não para uma iniciativa de benchmarking eficaz, provocando uma

pequena alteração na matriz resultante, que depois voltou a se estabilizar.

Portanto, podemos supor que a percepção dos profissionais consultados e que

não responderam não deverá alterar de forma significativa o resultado final a

ponto de comprometer a validação do modelo, conforme concluímos no sub-

item anterior. Esta inferência pode ser reforçada se considerarmos que existe

uma tendência natural de que os profissionais mais envolvidos com o processo

de benchmarking vigente na empresa estejam preferencialmente representados

nesta amostra de respondentes.

16.1.3. Mapas consolidados por função.

Esta análise tem por objetivo verificar se existe alguma diferença significativa

de percepção entre a parcela dos respondentes com função gerencial (12

pessoas) e a parcela que não exerce função gerencial (22 pessoas).

Observamos que para os dois grupos de controle, doze dos treze passos do

modelo estão posicionados nas mesmas regiões da matriz Importância X

Desempenho. A exceção fica por conta do passo 8, que aborda a troca direta de

informações entre os parceiros, que é percebido pelos gerentes como precisando

de melhoria urgente, enquanto os técnicos o posicionam apenas na zona de

melhoria. Apesar dos dois grupos terem a mesma percepção quanto à

importância desta etapa, os técnicos percebem um nível de desempenho no

modelo vigente um pouco melhor do que os gerentes, apesar de ambos
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resultados de desempenho terem caído na faixa de similaridade entre o modelo

vigente e o proposto.

Podemos concluir que praticamente não existe diferença de percepção entre

gerentes e não gerentes, contrariando a nossa expectativa inicial. Podemos

também observar que na percepção dos gerentes a necessidade de se aprofundar

os contatos diretos com os parceiros de benchmarking para se descobrir as

melhores práticas é relativamente mais urgente quando comparamos o modelo

proposto com o modelo vigente, do que a urgência percebida pelos técnicos em

relação ao mesmo passo. Porém, os dois grupos concordam que este passo é

necessário e que a proposta do novo modelo pode melhorar o processo de

benchmarking atual da empresa.

16.1.4. Mapas consolidados por tempo de experiência em

benchmarking.

De forma similar ao item anterior, esta análise tem por objetivo verificar se o

tempo de experiência das pessoas com benchmarking tem alguma influência na

sua percepção em relação ao modelo proposto. Dividimos os respondentes em

três grupos de acordo com o tempo de experiência: menor ou igual a um ano

(07 pessoas), entre dois e três anos (11 pessoas) e maior ou igual a quatro anos

(16 pessoas).

Podemos observar que seis passos do modelo proposto (1, 2, 3, 4, 9 e 11) estão

posicionados na zona de melhoria urgente pelos três grupos, assim como o

passo 8 está posicionado pelos três grupos na zona de melhoria, evidenciando

que, independentemente do tempo de contato que têm com benchmarking na

empresa, a percepção dos respondentes é a mesma em sete dos treze passos.

Por outro lado, o passo 7, que trata da pesquisa de dados sobre o processo alvo

e sobre os potenciais parceiros, evoluiu progressivamente desde o limite da
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zona de adequação, passando para a zona de melhoria e terminando na zona

crítica, na medida que a experiência dos respondentes evoluiu do menor para o

maior tempo de contato com benchmarking. Esta constatação é interessante

porque evidencia uma tendência de crescimento na percepção da importância

deste passo, assim como de decréscimo no desempenho dele em relação ao

modelo atual, com o aumento no tempo de experiência das pessoas.

o passo 12 (atualizar sistematicamente as informações do processo alvo) foi

posicionado pelo grupo de menor experiência na linha limite de adequação,

enquanto o grupo de experiência intermediária o posicionou dentro da zona de

adequação. Podemos inferir que este resultado, que aparentemente contradiz a

nossa expectativa inicial de que todos os passos iriam se posicionar abaixo da

linha de melhoria da matriz Importância X Desempenho, se justifica pelo fato

de que o modelo de gestão adotado pela nossa empresa incentiva a busca

contínua de referenciais externos para os indicadores críticos de desempenho.

Como isto é exercido e cobrado nas reuniões de análise crítica e na avaliação de

desempenho empresarial da nossa Unidade de Negócios, entendemos que não é

totalmente surpreendente este resultado. Ele apenas confirma que o modelo de

benchmarking que vem sendo aplicado há quatro anos não só tem um grande

potencial para ser melhorado com a nova proposta, mas que também tem os

seus pontos fortes que deverão ser aproveitados para maximizar os benefícios

de uma eventual adoção do modelo que estamos propondo.
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ANEXOB

Macaé, 18 de Agosto de 2002.

Prezado colega,

A necessidade de aprender cada vez mais rapidamente para se adaptar à crescente

aceleração tanto na velocidade quanto na intensidade das mudanças no ambiente

empresarial, despertou nas organizações mais competitivas do mundo inteiro o interesse

em investir uma boa parcela de seus recursos escassos na técnica de benchmarking.

Apesar de ter evoluído muito nos últimos 20 anos esta ferramenta de gestão,

relativamente simples em termos conceituais, tem frustrado uma parcela significativa

das empresas que a aplicam por conseguirem extrair dela apenas uma pequena fração do

seu reconhecido potencial para produzir ganhos de desempenho superiores à melhoria

contínua.

Este paradoxo despertou meu interesse em estudar a técnica. Meu ponto de partida foi

fazer uma ampla pesquisa bibliográfica onde procurei identificar os pontos críticos em

que várias iniciativas de benchmarking fracassaram ou não produziram os resultados

esperados. O mapeamento destes fatores críticos de sucesso, apresentados por diversos

autores reconhecidos, me permitiu propor um método de fazer benchmarking que seja

adequado à cultura da nossa empresa e que busca bloquear as falhas já cometidas por

várias outras empresas no mundo todo.

A melhor alternativa para validar o modelo que estou propondo seria a sua aplicação em

um projeto piloto de benchmarking. Porém, os prazos para implementação deste piloto

são incompatíveis com os prazos para concluir a minha dissertação de mestrado. Entre

outras alternativas para validação da minha proposta optei por fazer uma pesquisa de

campo, focalizada na minha empresa e direcionada aos profissionais que tiveram algum

contato com as nossas iniciativas de benchmarking nos últimos quatro anos. Através das

respostas a um questionário padrão vou poder avaliar qualitativamente a aceitação

prática de cada uma das fases do modelo que estou propondo. Por outro lado, a análise
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conjunta das perguntas que compõem o questionário me permitirá inferir a aceitação do

modelo como um todo.

o objetivo desta carta é convidá-lo para participar desta pesquisa. O questionário anexo

deve ser respondido por gerentes e profissionais que tiveram ou têm contato com

benchmarking no segmento de Exploração e Produção da Petrobrás. Minha expectativa

é que seja necessário cerca de 30 minutos para responder as 26 perguntas de múltipla

escolha que serão apresentadas.

Solicito ainda, que caso você não tenha tido contato com benchmarking suficiente para

desenvolver uma percepção clara sobre os problemas que podem ser encontrados na sua

implementação, gostaria que ficasse à vontade para enviar esta pesquisa a outro colega

que possa respondê-la com maior precisão.

Se houver dúvidas sobre o questionário a ser respondido, solicitamos a gentileza de

entrar em contato comigo através dos seguintes endereços eletrônicos:

sergio.murilo@petrobras.com.br ou VM72 (chave do correio Notes - interno da

Petrobrás).

É importante ressaltar que os resultados dos questionários serão de uso restrito e

confidencial e as informações fornecidas serão tratadas de forma agregada, não havendo

divulgação personalizada ou individualizada. Uma síntese contendo a análise dos

resultados da pesquisa será enviada posteriormente a cada um dos respondentes que

assim o desejarem. Adicionalmente, estamos certos de que apesar do caráter acadêmico

desta pesquisa os resultados da mesma serão utilizados também para consolidar um

conhecimento que colocaremos à disposição da Petrobrás.

Certo de que poderei contar com sua valiosa participação, solicito que esta pesquisa seja

respondida e devolvida no máximo em 3 dias após o recebimento desta, para que eu

possa incluí-la na base de dados em tempo de processá-la na minha dissertação de

mestrado.

mailto:sergio.murilo@petrobras.com.br
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Muito obrigado,

Sérgio Murilo Moreira Lopes

Mestrando da FGV -SP (EAESP)

Petrobrás E&PIUNBCIPM! ADE

Ramal 12193 (rota 861 2193), celular 2298366926.



4

Este questionário é dirigido aos qerentes e profissionais da Petrobrás E&P

CORP e UNBC.

A. Dados do Respondente

1. Nome

2. Idade

3. Cargo ocupado e lotação

4. Tempo de empresa

5. Formação escolar (maior nível)

6. E-mai! para envio dos resultados da
pesquisa

7. Tempo de contato com iniciativas de
benchmarking

B. Questionário Sobre Benchmarking.

Para mapear a percepção das pessoas em relação ao modelo de benchmarking que
estamos implementando na Petrobrás e o que estou propondo, vou usar como referência
uma adaptação da matriz Importância X Desempenho proposta por Slack em 1999 e que
foi usada inicialmente para priorizar as necessidades de melhoria em unidades
operacionais.

Em substituição aos critérios competitivos da matriz original nós usaremos as etapas do
modelo de benchmarking que estou propondo na minha monografia. Cada uma destas
etapas será avaliada segundo as duas dimensões que compõem a matriz: Importância
da etapa para a implementação de um processo de benchmarking bem sucedido, e
Desempenho ou grau de atendimento do modelo atual usado na Petrobrás em relação a
cada um deles.

Para avaliar tanto a Importância quanto o Desempenho será utilizada uma escala de
pontuação de 1 a 9, conforme proposto por Slack.



PRIMEIRA PARTE:

Instruções para avaliação da Importância:

Na sua percepção, qual é a Importância de cada uma das etapas listadas a seguir para

que uma iniciativa de benchmarking seja bem sucedida?

( marcar com um " X " o campo escolhido)

Utilize a seguinte escala (crescente em importância) :

A etapa não é importante:

1. Nunca é necessária.

2. Muito raramente é necessária.

3. Não é usualmente importante, mas pode eventualmente se tornar necessária.

A etapa é necessária:

4. Normalmente precisa ser executada.

5. Geralmente precisa ser executada.

6. Sempre precisa ser executada.

A etapa é essencial para o sucesso do benchmarking:

7. Além de necessária, esta etapa proporciona uma vantagem útil.

8. Além de necessária, esta etapa proporciona uma vantagem importante.

9. Além de necessária, esta etapa proporciona uma vantagem fundamental.

5



6

Esta etapa é:

Desnecessária - Necessária - ESSENCIAL

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Para que se consiga ser bem
sucedido em uma iniciativa de
benchmarking é necessário
entender previamente os seus
principais conceitos e conhecer os
seus fatores críticos de sucesso.

2. Definir claramente o foco das
oportunidades de benchmarking e
priorizá-las considerando os
objetivos estratégicos da empresa e
a disponibilidade de recursos.

3. Sempre existe oportunidade de
trocar experiências dentro das
próprias empresas, principalmente
naquelas de grande porte. Portanto,
é conveniente se implementar um
processo de benchmarking interno
antes de comprometer os recursos
com iniciativas externas.

4. Nas empresas modernas os
processos operacionais estão cada
vez mais complexos, demandando
conhecimento . simultâneo de
muitas disciplinas. Portanto, as
iniciativas de benchmarking
precisam ser desenvol vidas por
equipes multidisciplinares
devidamente capacitadas nas
competências técnicas envolvidas
e treinadas no método de
benchmarking empregado.
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Esta etapa é:

Desnecessária - Necessária - ESSENCIAL

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Assim como qualquer outro
processo de mudanças, uma
iniciativa de benchmarking
precisa ser estruturada e planejada
previamente. Além disto, somente
conseguirá dispor dos recursos
necessários à sua implementação
eficaz se for patrocinada pela alta
administração e contar com o
comprometimento dos donos do
processo atingidos por ela.

6. Considerando que um processo de
benchmarking força as empresas a
buscarem a comparação com
outras empresas do seu ramo ou
mesmo fora dele, é necessário que
os profissionais designados para
conduzi-lo conheçam
detalhadamente o seu próprio
processo, ou seja, tenham domínio
do seu fluxo, dos recursos
necessários ao seu desempenho,
das necessidades de seus clientes,
da capacidade de suprimento pelos
seus fornecedores, aSSIm como
meçam e controlem as suas
variáveis principais.

7. Um dos riscos do benchmarking é
errar na escolha das empresas
parceiras. Neste sentido, é
fundamental que se invista tempo e
esforço na identificação das
empresas que sejam realmente
referenciais de excelência naquele
processo que foi escolhido como
alvo para a iniciativa de
benchmarking.
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Esta etapa é:

Desnecessária - Necessária - ESSENCIAL

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Trocar informações diretamente
com as empresas parceiras
escolhidas em cada iniciativa de
benchmarking, utilizando a
contratação de empresas de
consultoria como um recurso
adicional para facilitar o processo
de investigação e troca de dados,
mas não para substituir o papel da
própria empresa na descoberta das
melhores práticas.

9. O objetivo do benchmarking é
descobrir e implantar as melhores
práticas. Portanto, um método
eficaz deve prever uma fase em
que as práticas inovadoras que
forem descobertas se transformem
em projetos e desta forma sejam
integradas ao planejamento
institucional da empresa.

10. Considerando as características
inovadoras das ações de mudança
identificadas no processo de
benchmarking, a implantação
destas ações precisa ser feita
através do uso efetivo de
ferramentas de gestão de projetos.

11. À medida que as ações de melhoria
sejam implementadas, seus
resultados (custos e beneficios)
precisam ser divulgados e seus
agentes (responsáveis pelo
benchmarking) reconhecidos e
recompensados, de forma a
estimular novas iniciativas de
benchmarking.
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Esta etapa é:

Desnecessária - Necessária - ESSENCIAL

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Considerando a evolução contínua
das empresas que disputam cada
pedaço do competitivo mercado
global, os referenciais externos do
processo alvo do benchmarking
precisam ser sistematicamente
atualizados.

13. Assim como qualquer outro
processo, o benchmarking precisa
ser avaliado sistematicamente
através de métodos como o ciclo
PDCA. As melhorias devem ser
continuamente introduzidas em
paralelo à disseminação do
benchmarking pelo restante da
empresa.

Caso tenha alguma etapa ou atividade que considere importante para implementar um
processo de benchmarking eficaz e que não tenha sido listada anteriormente, fique à
vontade para acrescentá-la (s) a seguir e avaliá-la (s) segundo a sua percepção.

Esta etapa é:

Desnecessária - Necessária - ESSENCIAL

ETAPAS ADICIONAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.



SEGUNDA PARTE:

Instruções para avaliação do Desempenho:

Na sua percepção, qual o grau de Desempenho do nosso atual modelo de

benchmarking em relação a cada uma das etapas listadas a seguir?

( marcar com um " X " o campo escolhido)

Utilize a seguinte escala (crescente em atendimento):

Nosso atual Modelo não atende esta etapa:

1. Ela não é executada no nosso modelo

2. Ela raramente é executada no nosso modelo.

3. Usualmente ela não é prevista no nosso modelo, mas eventualmente é executada.

Nosso atual Modelo atende esta etapa de forma semelhante:

4. Ela é executada com uma ênfase levemente abaixo do que propõe o modelo de

referência.

5. Ela é executada de forma mais ou menos igual ao modelo de referência.

6. Ela é executada algumas vezes marginalmente melhor do que propõe o modelo de

referência.

Nosso atual Modelo atende melhor esta etapa:

7. Ela é executada no nosso modelo marginalmente melhor do que propõe o modelo de

referência.

8. Ela é executada no nosso modelo claramente melhor do que propõe o modelo de

referência.

9. Ela é executada no nosso modelo consideravelmente melhor do que propõe o

modelo de referência.

10
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Com relação a esta etapa o nosso atual modelo de benchmarking:

Não atende - É igual - É MELHOR

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Para que se consiga ser bem
sucedido em uma iniciativa de
benchmarking é necessário
entender previamente os seus
principais conceitos e conhecer os
seus fatores críticos de sucesso.

2. Definir claramente o foco das
oportunidades de benchmarking e
priorizá-las considerando os
objetivos estratégicos da empresa e
a disponibilidade de recursos.

3. Sempre existe oportunidade de
trocar experiências dentro das
próprias empresas, principalmente
naquelas de grande porte. Portanto,
é conveniente se implementar um
processo de benchmarking interno
antes de comprometer os recursos
com iniciativas externas.

4. Nas empresas modernas os
processos operacionais estão cada
vez mais complexos, demandando
conhecimento simultâneo de
muitas disciplinas. Portanto, as
iniciativas de benchmarking
precisam ser desenvolvidas por
equrpes multidisciplinares
devidamente capacitadas nas
competências técnicas envolvidas
e treinadas no método de
benchmarking empregado.
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Com relação a esta etapa o nosso atual modelo de benchmarking:

Não atende - É igual - É MELHOR

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Assim como qualquer outro
processo de mudanças, uma
iniciativa de benchmarking
precisa ser estruturada e planejada
previamente. Além disto, somente
conseguirá dispor dos recursos
necessários à sua implementação
eficaz se for patrocinada pela alta
administração e contar com o
comprometimento dos donos do
processo atingidos por ela.

6. Considerando que um processo de
benchmarking força as empresas a
buscarem a comparação com
outras empresas do seu ramo ou
mesmo fora dele, é necessário que
os profissionais designados para
conduzi-lo conheçam
detalhadamente o seu próprio
processo, ou seja, tenham domínio
do seu fluxo, dos recursos
necessários ao seu desempenho,
das necessidades de seus clientes,
da capacidade de suprimento pelos
seus fornecedores, aSSlffi como
meç<im e controlem as suas
variáveis principais.

7. Um dos riscos do benchmarking é
errar na escolha das empresas
parceiras. Neste sentido, é
fundamental que se invista tempo e
esforço na identificação das
empresas que sejam realmente
referenciais de excelência naquele
processo que foi escolhido como
alvo para a iniciativa de
benchmarking.
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Com relação a esta etapa o nosso atual modelo de benchrnarking:

Não atende - É igual - É MELHOR

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Trocar informações diretamente
com as empresas parceiras
escolhidas em cada iniciativa de
benchrnarking, utilizando a
contratação de empresas de
consultoria corno um recurso
adicional para facilitar o processo
de investigação e troca de dados,
mas não para substituir o papel da
própria empresa na descoberta das
melhores práticas.

9. O objetivo do benchrnarking é
descobrir e implantar as melhores
práticas. Portanto, um método
eficaz deve prever urna fase em
que as práticas inovadoras que
forem descobertas se transformem
em projetos e desta forma sejam
integradas ao planejamento
institucional da empresa.

10. Considerando as características
inovadoras das ações de mudança
identificadas no processo de
benchrnarking, a implantação
destas ações precisa ser feita
através do uso efetivo de
ferramentas de gestão de projetos.

11. À medida que as ações de melhoria
sejam implementadas, seus
resultados (custos e beneficios)
precisam ser divulgados e seus
agentes (responsáveis pelo
benchrnarking) reconhecidos e
recompensados, de forma a
estimular novas iniciativas de
benchrnarking.



14

Com relação a esta etapa o nosso atual modelo de benchmarking:

Não atende - É igual - É MELHOR

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Considerando a evolução contínua
das empresas que disputam cada
pedaço do competitivo mercado
global, os referenciais externos do
processo alvo do benchmarking
precisam ser sistematicamente
atualizados.

13. Assim como qualquer outro
processo, o benchmarking precisa
ser avaliado sistematicamente
através de métodos como o ciclo
PDCA. As melhorias devem ser
continuamente introduzidas em
paralelo à disseminação do
benchmarking pelo restante da
empresa.

Caso tenha alguma etapa ou atividade que considere importante para implementar um
processo de benchmarking de forma eficaz e que tenha sido acrescentada anteriormente
na avaliação da importância, favor repeti-la (s) a seguir e avaliá-la (s) segundo a sua
percepção.

Com relação a esta etapa o nosso atual modelo de benchmarking:

Não atende - É igual - É MELHOR

ETAPAS ADICIONAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.
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