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Benchmarking 

O Benchmarking foi introduzido em 1979, pela Xerox. Segundo a Xerox, 
Benchmarking é um processo contínuo de avaliar produtos, serviços e 
práticas dos concorrentes mais fortes e daquelas empresas que são 
reconhecidas como líderes empresariais. O Benchmarking é um processo 
contínuo e sistemático de pesquisas para avaliar produtos, serviços, 
processos de trabalho de organizações que são reconhecidas como 
representantes das melhores práticas, com o propósito de aprimoramento 
organizacional. Isto permite comparações de processos e práticas 
administrativas entre empresas para identificar o “melhor do melhor” e 
alcançar um nível de superioridade ou vantagem competitiva.  
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O Benchmarking procura desenvolver a habilidade dos administradores 
de visualizar no mercado as melhores práticas administrativas das 
empresas consideradas excelentes (benchmarks) em certos aspectos, 
comparar as mesmas práticas vigentes na empresa focalizada, avaliar a 
situação e identificar as oportunidades de mudanças dentro da 
organização. 
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O projeto de Benchmarking exige que a organização defina três 
objetivos: 

  

1. Detectar e conhecer suas operações e avaliar seus pontos fortes e fracos. 
Para tanto, deve documentar os passos e as práticas dos processos de 
trabalho, definir as medidas de desempenho e diagnosticar fragilidades. 

2. Localizar e conhecer os concorrentes ou organizações líderes do 
mercado para poder diferenciar as habilidades, conhecendo seus pontos 
fortes e fracos e compará-los com seus próprios pontos fortes e fracos. 

3. Incorporar o melhor, adotando os pontos fortes dos concorrentes e, se 
possível, excedendo-os e ultrapassando-os. 
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ATENÇÃO 

Benchmarks = melhores práticas administrativas das empresas consideradas 
excelentes. 

 

Benchmarking:  

 Identificar 

 Copiar 

 Comparar 

 Ultrapassar... 

 

...os benchmarks 
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O Benchmarking requer comprometimento e consenso das pessoas.  

 

Principal benefício: competitividade, pois ajuda a desenvolver um 
esquema de como a operação pode sofrer mudanças para atingir um 
desempenho superior e excelente. 

 

Principal barreira: reside em convencer os administradores de que seus 
desempenhos podem ser melhorados e excedidos. 

 

 

 


