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A busca pelas melhores práticas
Processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, o benchmarking

é uma ferramenta que utiliza indicadores quantitativos e qualitativos

para ajudar as empresas a conquistar um desempenho superior e agregar

valor ao cliente. Por Loraine Calza

No mundo corporativo, o benchmarking é

uma ferramenta de gestão conhecida e usual,

utilizada por organizações, públicas ou pri-

vadas, com ou sem fins lucrativos, de diferentes seg-

mentos, áreas de negócio ou staff. Seu objetivo não é

simplesmente copiar ou imitar as melhores práticas

de um concorrente ou de uma própria unidade da

organização, mas identificar essas melhores práticas

para conquistar um desempenho superior. Em resumo,

o que se busca com o benchmarking não é a melhoria

do processo em si, mas o valor agregado ao cliente.

"Sem as referências —benchmarks—, os gestores ten-

dem a descrever as mu-

danças nos padrões re-

queridos pelos clientes

baseados em históricos ou

sensações, em vez de ter

como base a realidade de

mercado ou avaliações

objetivas", explica a pes-

quisadora Rugenia Maria

Pomi, diretora executiva

da Sextante Brasil, consul-

toria que realiza há onze anos a Pesquisa Brasileira em

Gestão do Capital Humano - Benchmarking, atualmente

com cerca de 450 empresas de 18 ramos de atividade.

"O benchmarking gera conhecimento sobre a empresa

e seu mercado, por meio da obtenção de informações

sobre resultados dos negócios e gestão de pessoas, den-

tro de critérios objetivos e confiáveis, ao longo do tem-

po. É, portanto, um processo de autoconhecimento e

autodesenvolvimento, direcionado e fundamentado em

indicadores qualitativos e quantitativos."

Os indicadores são essenciais em um processo de

benchmarking, mas o mesmo pode e deve ser comple-

mentado por outros estu-

dos e instrumentos como

pesquisa de clima e com-

prometimento, estudos de

melhores práticas, mapea-

mento cultural, pesquisa

de satisfação dos clientes

internos, pesquisa de mer-

cado e de satisfação dos

clientes e usuários finais,

dentre outros.
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O cliente da Sextante, conta Rugenia, é estimulado a

definir claramente que valor será agregado para a orga-

nização e para o cliente final do processo pesquisado.

Uma vez lançado o projeto, é solicitado que ele responda

às seguintes perguntas: Como o processo foi melhorado?;

Qual foi o resultado?; O resultado final é positivo para o

cliente externo e interno? Quais são os benefícios

tangíveis para a empresa? No final das contas, os re-

sultado alcançados com a

melhoria dos processos X, Y

e Z potencializaram a em-

presa tanto financeira como

socialmente?

NO TURISMO

O entendimento dos benefí-

cios do benchmarking e a

necessidade de aprender e

adaptar para a nossa rea-

lidade as grandes tendên-

cias ou práticas do turismo

mundial, como destinos de sucesso, programas de qua-

lidade, políticas bem-sucedidas, novas gerações de

turistas e o impacto das tecnologias no setor, levaram o

Departamento de Relações Internacionais do Ministério

do Turismo (Mtur) a criar o i9 Brasil - Programa de Bench-

marking para o Turismo.

Lançado em agosto último, o programa terá como

uma de suas atividades a realização de Oficinas de Co-

nhecimento, programadas para acontecer a cada 40 dias.

Em sua primeira edição, a oficina apresentou um novo

modelo de negócios no turismo: o cinema. "O setor ainda

não enxerga esse filão, mas na França, por exemplo,

agências de viagem tinham pacotes especiais ofereci-

dos no dia do lançamento do filme Código da Vinci,

com passeios pelas locações, ou até mesmo dando a

possibilidade ao turista de dormir na suíte onde o per-

sonagem protagonizado pelo ator Tom Hanks ficou hos-

pedado durante as filmagens", compara o diretor de

Relações Internacionais do

Mtur, Pedro Wendler.

Por sua vez, o Núcleo de

Prospecção e Difusão do pro-

grama vai oferecer conheci-

mento para todos os setores

do Ministério do Turismo. "Já

realizávamos informalmente

essa tarefa. Em 2004 fomos

para a Tianguis, Feira de Tu-

rismo do México, pegar in-

formações e inspirar a forma-

tação do Salão do Turismo,

lançado pelo MTur em 2005", exemplifica Wendler.

Para Rugenia, qualquer programa de benchmarking

deve ter claro que a busca por práticas de excelência

tem como ponto fundamental o processo de aprendiza-

gem e compartilhamento de ações inéditas para ins-

piração, nunca para imitação. "Tentativas de se adotar

soluções encontradas por outros grupos, quase sempre

falham; benchmarking não é um exercício de imitação;

ele fornece dados, referências e jamais se propõe a dar

soluções, por si só."

OS BENEFÍCIOS DO BENCHMARKING

• Gera autoconhecimento e autodesenvolvimento orga-

nizacional por meio do diagnóstico e acompanhamento/

monitoramento da evolução dos resultados da empresa;

• Constrói indicadores tangíveis e objetivos que alavan-

cam e valorizam as ações da empresa;

• Traça índices de comparações com o mercado de atuação,

mercado geral, mercado local, regional e internacional;

• Prove, através dos indicadores, a análise das possibi-

lidades de melhoria;

• Estabelece metas de desempenho;

• Dá sustentação e fundamento nos processos de tomada

de decisão;

• Permite a tomada de ações estratégicas alinhadas à visão

e ao planejamento organizacional; e

• Viabiliza e permite a construção de melhores práticas,

com impacto, por exemplo, na retenção de pessoas, e a

gestão do conhecimento, um dos desafios mais críticos para

as empresas, atualmente.
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