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A Sociedade em que vivemos torna-se cada vez mais exigente e competitiva. A cada dia 

que passa, as empresas estão mais dispostas a investir no desenvolvimento e otimização dos seus 

processos e recursos para se destacarem face à sua concorrência.  

O “Benchmarking” representa um dos instrumentos de gestão mais úteis na melhoria do 

desempenho das empresas face aos restantes players do mercado. Este instrumento consiste na 

análise das melhores práticas de empresas concorrentes através de um método de pesquisa, 

incessante e sistemático, para avaliar produtos, serviços e métodos de trabalho, com o objetivo de 

melhoria organizacional, procurando obter vantagem competitiva face à sua concorrência. 

 

O benchmarking ajuda as empresas em aspetos como: 

 Obtenção de uma perspetiva independente sobre o seu nível de execução em comparação 

com outras empresas; 

 Identificação clara de áreas específicas de oportunidade; 

 Priorização de oportunidades de melhoria; 

 Definição de expectativas de desempenho; 

 Monitorização do desempenho da empresa.  
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O Benchmarking pode ser dividido em 5 fases que ocorrem de forma cíclica:  

 Fase de Planeamento: Identificação do produto, serviço ou processo que será alvo de 

benchmarking dentro da empresa; 

 Recolha de Informação: Comparação entre a performance da empresa e a performance a 

empresa alvo do benchmarking. Projeção de níveis futuros de performance; 

 Análise de Dados: Comunicação dos resultados obtidos e estabelecimento de objetivos 

operacionais; 

 Implementação: Desenvolvimento de Planos de Ação e implementação de ações 

específicas; 

 Monitorização: Integração da prática como um processo e monitorização de Resultados. 

Principais Vantagens do Benchmarking: 

 Introdução de novos conceitos de avaliação; 

 Melhoria do conhecimento da própria organização; 

 Identificação e priorização das áreas que devem ser objeto de melhorias; 

 Estabelecimento de objetivos viáveis e realistas; 

 Criação de um critério de prioridade no planeamento; 

 Geração um melhor conhecimento dos concorrentes e do nível competitivo do mercado; 

 Atingir maiores níveis de eficácia na orientação para os clientes. 

No entanto, deve-se ter em conta que: 

 Limitar-se apenas à cópia de sistemas implementados poderá levar a fracos resultados; 

 Excesso de concentração na concorrência pode levar a falhas internas; 

 Possível distorção de dados das empresas a estudar; 

 Comparações mal realizadas podem ser prejudiciais à própria empresa. 

Posto isto, o Benchmarking não se trata apenas de discutir e adaptar as ideias de outras 

empresas, mas sobretudo em criar um esforço para melhorar continuamente. A IMBS como 

empresa especializada na melhoria de processos e aumento da produtividade dos seus clientes, 

acredita que todas as podem empresas podem tornar a sua gestão cada vez mais eficiente e 

objetiva, sendo este um instrumento que irá com certeza potenciar o crescimento das empresas e 

o aumento da sua competitividade no mercado. 

“Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there”. 

Will Rogers. 


