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1. RESUMO 

As organizações precisam de um diferencial que as coloquem em destaque, para 

que possam permanecer e/ou aumentar a sua participação no mercado em que 

atuam. Pensando assim, as empresas fazem uso de diferentes ferramentas de 

gestão e uma delas é o benchmarking, objeto de estudo deste trabalho que buscou 

descobrir a relação entre esta ferramenta e o processo de inovação. A pesquisa é 

bibliográfica e de caráter qualitativo. Constatou-se que é preciso buscar, conhecer e 

analisar as melhores práticas do mercado para aplicá-las de maneira inovadora em 

uma empresa. Os resultados obtidos mostram que o benchmarking é uma 

ferramenta que contribui para a inovação empresarial, pois é utilizado pelos 

empresários que buscam aprender com as melhores empresas em seu ramo de 

atividade. Assim, as empresas conhecem umas às outras, efetuam trocas e agregam 

conhecimento, além de criar vínculos de cooperação entre elas. Tudo isso favorece 

as empresas para que tenham processos mais eficientes, produtos com mais 

qualidade e preços compatíveis e assim, possam alcançar seus objetivos, obter 

lucro, permanecer no mercado e superar os seus concorrentes. 

Palavras chaves: benchmarking, inovação, gestão. 

 

2. INTRODUÇÃO 

“Benchmarking é uma escola onde se aprende a aprender” (SORIO, 2006, p. 

02). Aprofundando o tratamento da questão, Sorio (2006) considera que para as 

organizações que procuram o benchmarking como uma ferramenta de melhoria, é 

preciso que as mesmas tenham postura de uma organização que anseia instruir-se 

com os outros. Isso, para que as organizações possam justificar o esforço investido 

no processo, pois a busca das melhores práticas é um trabalho intenso, consumidor 

de tempo e requer dedicação e disciplina (SORIO, 2006).  

Lima (2007) e Santos (2007) são unânimes em afirmar que benchmarking 

contribui para a melhoria das empresas e ambos enfatizam o seu uso como uma 

ferramenta de gestão, ou seja, um recurso que as empresas utilizam em busca de 

diferenciais inovadores para que possam sobreviver no mercado, enfrentando a 

concorrência. Lima (2007, p. 44) o coloca como uma ferramenta para “iniciar, 

orientar e despersonalizar o caminho para a melhoria contínua e alcançar o 

destaque no mercado”. E ainda acrescenta que a vantagem competitiva não é 

resultado de espionagem, mas de um processo competitivo que alinha o 



benchmarking ao “saber fazer” da empresa para que esta possa enxergar as 

oportunidades e ameaças competitivas.  

Abordando esta questão, Meneguelli et al (2007) destacam benchmarking 

como uma ferramenta que  possibilita às empresas aperfeiçoarem seus processos, 

buscarem novas ideias para que possam lançar novos produtos/serviços, se 

sustentarem e  ultrapassem seus concorrentes.  

Benchmarking consiste, portanto, em aprender com outras empresas, na 

busca de melhorias significativas, em um processo contínuo. Embora o tema não 

seja novo, o conceito de benchmarking ainda é entendido como um ato de imitar ou 

copiar, mas, na realidade o benchmarking prova ser um conceito que ajuda na 

inovação, em vez de imitação (DATTAKUMAR, JAGADEESH, 2003). Por isso, 

surgiu a pergunta norteadora desse trabalho de pesquisa: Qual a importância do 

benchmarking para as inovações empresariais? 

 

3. OBJETIVOS 

Mostrar a importância da ferramenta benchmarking para o desenvolvimento 

de inovações nas empresas, estabelecendo a relação entre benchmarking e 

inovação. 

 

4. METODOLOGIA 

De acordo com Cervo, Bervian e da Silva (2007), sendo a pesquisa um ato de 

investigação de problemas teóricos ou práticos por meio de processos científicos 

que buscam respostas ou soluções, legitima-se desenvolver este trabalho para 

descobrir a relação entre benchmarking e inovação.  

A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, onde foram utilizados 

artigos periódicos e livros. A abordagem é qualitativa, pois tem o intuito de qualificar 

os dados, avaliar a qualidade das informações e a percepção dos autores (SILVA; 

SILVA, 2001). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 



5.1. BENCHMARKING 

5.1.1. História 

Benchmarking nasceu na década de 70 e se destacou na empresa Xerox, que 

iniciou um processo de pesquisa sobre a gestão e produção aplicada pelas suas 

concorrentes e/ou organizações de destaque em determinadas áreas (SPENDOLINI, 

1993). Na década de 80, o conceito benchmarking se expandiu em todo mundo e na 

década de 90 o seu uso cresceu primordialmente em organizações norte-

americanas e europeias (CAMP 1993). 

CAMP (1993) e SPENDOLINI (1993) seguem a mesma linha de pensamento 

ao afirmarem que a origem do benchmarking parte da ideia japonesa dantotsu, em 

que o processo busca superar os pontos fortes dos concorrentes. E no ocidente 

essa ideia passou a ser vista como uma ferramenta estratégia competitiva, e foi 

aplicada primeiramente na Xerox (MENEGUELLI et al, 2007). 

De acordo Cupulille (2011) os primeiros a usarem a técnica benchmarking 

foram os japoneses, no final da Segunda Guerra Mundial, quando produtos 

americanos tomavam conta do Japão, e à medida que os produtos surgiam no país, 

os japoneses começaram a perceber que poderiam fazer o mesmo produto e de 

forma superior, em termos de qualidade, com isso iniciaram a fase de copiar as 

técnicas de produção americanas.  

Para elucidar o exposto, pode-se fazer referência ao posicionamento de 

Camp (1993), Spendolini (1993) e Fisher (1996) que descrevem os empresários 

japoneses como copiadores, imitadores, o que para Cupulille (2011) não é verdade, 

pois afirma que os japoneses aplicaram a técnica benchmarking para o 

desenvolvimento de produtos e processos, como método inovador na diminuição do 

tempo de aperfeiçoar os produtos e implementar os processos e, assim, o produto 

podia chegar ao mercado como mais rapidez.  

5.1.2.  Conceito 

Spendolini (1993) descreve benchmarking como um processo de investigação 

continua; um processo de aprendizado com os outros, que busca ideias pragmáticas 

e que leva tempo, mas, é viável e fornece informações úteis para a melhoria de 

qualquer atividade empresarial. Dessa forma, Spendolini (1993) deixa claro que 

benchmarking não é copiar, não é imitar, e, não é uma ferramenta que se aplica uma 

única vez e fornece respostas simples. 



Para Silva, Marchi e Rocha (2003) benchmarking é uma técnica que as 

organizações usam para comparar de modo contínuo seus processos e produtos 

com os das melhores organizações que desempenham as mesmas funções ou 

funções parecidas.  

Nesta visão, Meneguelli et al (2007, p. 04) definem benchmarking como  “um 

artifício que consiste em comparar qualquer empresa à melhor do mundo no ramo”, 

comparando situações, procedimentos que são analisados com o objetivo de trazer 

desenvolvimento por meio da aplicação da experiência de terceiros.  

Por isso Araújo (2009, p. 196 a 207) afirma que “benchmarking é uma das 

tecnologias de maior utilidade para a gestão organizacional”, pois oferece àqueles 

que acreditam em seu potencial, alternativas para o aperfeiçoamento de processos 

organizacionais, produtos e serviços. 

E assim, Cupulille (2011) complementa o conceito de benchmarking 

ratificando as afirmações dos autores citados como técnica de investigação e 

aprendizado que assegura que as supremas práticas sejam descobertas, 

analisadas, utilizadas e renovadas. Mas, ele ainda acrescenta que a aplicação desta 

técnica tem o objetivo de obter vantagem competitiva. 

5.1.3. Tipologias  

Há na literatura algumas divergências quanto à questão dos tipos de 

benchmarking existentes. Autores como Spendolini (1993) e Araújo (2009) afirmam 

haver apenas três tipos de benchmarking: o interno, o competitivo e o funcional ou 

genérico. Porém, autores como Camp (1993) e Dias (2008), concordam que existem 

quatro tipos: o interno, o competitivo, o funcional e o genérico. Na verdade, o ponto 

de divergência entre estes autores está entre o benchmarking funcional e o 

genérico, ou seja, uns classificam de forma separada e os outros como um tipo 

apenas. 

Camp (1993) usa a separação entre o funcional e o genérico, porque o 

primeiro refere-se às comparações das funções semelhantes dentro do mesmo tipo 

de indústria e o genérico compara as funções semelhantes, independente da 

indústria. 

Diferente de Camp (1993), o autor Spendolini (1993, p. 21) une o termo 

benchmarking funcional com o genérico, partindo do princípio de que a palavra 

“funcional é usada porque o benchmarking nesse nível quase sempre envolve 



atividades especificas de negócios dentro de uma determinada área funcional, como 

fabricação, marketing, engenharia ou recursos humanos”. 

Para Andersen e Pettersen (1995) o benchmarking interno compara unidades, 

fábricas ou departamentos de uma mesma organização, enquanto benchmarking 

competitivo compara empresas diretamente concorrentes. Por esse motivo, a grande 

preocupação com o sigilo gera dificuldade de obter informações relevantes dos 

concorrentes, configurando-se aí o grande desafio deste tipo de benchmarking.  

5.1.4. Aplicação 

As organizações usam o benchmarking com vários propósitos, algumas 

posicionam o benchmarking como parte de um processo geral de solução de 

problemas e aprimoramento organizacional. Outras colocam o benchmarking como 

um mecanismo proativo para mantê-las informadas das práticas modernas de 

negócio que surgem no mercado (SPENDOLINI, 1993). 

De acordo com Cupulille (2011, p. 14) a aplicação do benchmarking é a busca 

do “atendimento de todas as exigências de seus clientes e a garantia de que a 

empresa está usando as melhores práticas em seus processos de trabalho”. Pois, o 

benchmarking permite que a empresa examine com atenção, instituindo 

semelhanças, diferenças ou relações com outras, do mesmo ramo ou setor, 

podendo obter ideias inovadoras para melhoria de seus processos e alcançar o 

patamar no mercado ficando a frente do concorrente, e assim lançando novos 

produtos ou serviços, ou até mesmo melhorando naquilo em que as outras 

empresas ainda tenham desvantagem (MENEGUELLI et al, 2007).  

 

5.2. BENCHMARKING E INOVAÇÃO 

De acordo com o Manual de Oslo da OCDE/OECD – Organização para o 

Desenvolvimento e Crescimento Econômico: 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing ou um novo método organizacional nas práticas de negócio, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas” OCDE/FINEP 
(2005, p.55). 

 

A partir dessa definição fica claro que a inovação não se restringe a introduzir 

uma novidade apenas em bens, mas também em serviços, seja ele público ou 

privado, como o caso de hospitais, escolas, universidades, etc. 



Tigre (2006) diz que inovação é a aplicação prática de uma invenção, ou seja, 

é criar soluções comercialmente relevantes. Prahalad e Krishnan (2008) 

compartilham da necessidade que as empresas têm de alteraram, 

significativamente, a maneira de criarem valor para seus clientes e consumidores. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) acrescentam que a inovação é movida pela 

habilidade de detectar oportunidades e tirar proveito delas, seja na abertura de 

novos mercados ou na manutenção dos já existentes.  

Scherer e Carlomagno (2009) complementam afirmando que para manter 

uma empresa no mercado, crescer continuamente e vencer os concorrentes é 

preciso inovar.  Seguindo esta mesma linha de pensamento, Dal Forno et al (2012, 

p. 31) afirmam que “além da importância estratégica, o benchmarking, quando 

alinhado ao sistema de gestão, possibilitará o acesso das pessoas de todos os 

níveis organizacionais permitindo que todos possam contribuir com ideias”. 

Portanto, inovar é introduzir algo novo ou significativamente melhorado no 

mercado ou nas operações da empresa e, ter a percepção e aceitação dos clientes 

e, o retorno financeiro para a empresa, isto é, aumentando o faturamento, os lucros 

e/ou abrindo novos mercados, entre outros. E, o benchmarking é a ferramenta que 

auxilia na busca pelo desenvolvimento organizacional com o aperfeiçoamento de 

seus processos, produtos ou serviços (ARAUJO, 2009). 

5.2.1. Benchmarking e inovação de processo  

A inovação de processo é a “implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares” (OCDE/FINEP, 2005, p. 

58). 

A definição de inovação de processo remete às definições de benchmarking 

interno, pois ambos estão relacionados com a melhoria dos processos internos de 

uma organização, conforme esclarece Spendolini (1993): 

“Faz-se o benchmarking dos processos num esforço para estabelecer uma 
compreensão dos processos de projeto, das práticas de P&D, dos 
processos de produção, do projeto do local de trabalho, do equipamento 
usado para fabricação e testes, dos métodos de trabalho, da aplicação de 
tecnologias especificas, da distribuição” (SPENDOLINI, 1993, p. 31). 

 

O benchmarking do processo é um assunto de investigação quando se 

examina as organizações fora de sua área competitiva. Quando uma organização 

forma uma reputação de produzir bens e serviços com nível mundial de qualidade, 



provoca-se muita curiosidade e interesse com relação em como essa reputação 

surgiu e por que determinada organização a adquiriu (SPENDOLINI, 1993). A 

maioria desses interesses vem das organizações que se engajam em tipos 

totalmente distintos de negócios.  

Inovar no processo não gera percepção do cliente, mas altera as operações 

da empresa que visa aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e reduzir os 

custos de produção e distribuição do produto novo ou melhorado. 

5.2.2. Benchmarking e inovação de produto 

Vale lembrar que produto é tanto um bem ou serviço que a empresa oferece 

e, inovar no produto é introduzir melhorias que possam ser percebidas pelos seus 

consumidores e/ou clientes, no uso ou nas características funcionais desses bens e 

serviços. 

Spendolini (1993) é comum aplicar benchmarking em produtos e serviços 

acabados, no seu estado de varejo, isto é, na forma que são oferecidos no mercado 

a clientes externos e não no processo de produção. Segundo o autor, nessa 

situação, produtos ou serviços de um concorrente é comparado aos mínimos 

detalhes com o produto ou serviço da companhia que executa a análise.  

Confirma-se a ligação entre benchmarking e inovação, pois, em poucas 

palavras Tidd, Bessant, e Pavit (2008, p. 30) resumem a inovação em produto como 

sendo a  “mudanças nas coisas (produtos/serviços) que uma empresa oferece.”  O 

que para Spendolini (1993) e Camp (1993) o benchmarking de produtos e serviços 

se aplica bem. 

5.2.3. Benchmarking e inovação organizacional 

A inovação organizacional é “a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de 

trabalho ou em suas relações externas” (OCDE/FINEP, 2005, p. 61).  

Uma inovação organizacional visa reduzir custos administrativos, melhorar a 

organização do local de trabalho para melhorar a produtividade das pessoas que ali 

executam suas funções, além de buscar melhorias nas rotinas e procedimentos para 

a condução do trabalho e, também, na relação da empresa com seus fornecedores 

ou parceiros de negócios e no estabelecimento de parcerias com órgãos de 

pesquisa ou consumidores. 

De acordo com Spendolini (1993), algumas organizações aplicam o 

benchmarking para aprender como determinadas companhias alcançam a vantagem 



competitiva. A ideia de compreender as estratégias de um concorrente é muito 

comum, é uma forma de analisar as atividades dos concorrentes, dentro de uma 

situação vasta, e depois definir suas atividades futuras como base nesse 

entendimento. Em outras palavras, aplica-se o benchmarking para aprender como 

inovar nos métodos organizacionais. 

Santos (2007, p. 30) confirma essa ideia dizendo que a prática de técnicas de 

benchmarking “pode permitir a antevisão de oportunidades e também ameaças 

competitivas, sendo uma ferramenta indispensável para a excelência, por meio das 

melhores técnicas desenvolvidas por outras organizações”. 

 

6.  RESULTADOS 

Os resultados apresentados a partir da pesquisa bibliográfica mostram que o 

benchmarking é uma ferramenta que contribui para a inovação empresarial, pois é 

utilizado pelos empresários que buscam aprender com as melhores empresas em 

seu ramo de atividade. Assim, as empresas conhecem umas às outras, efetuam 

trocas e agregam conhecimento, além de criar vínculos de cooperação entre elas. 

Verificou-se também que o benchmarking incentiva a competitividade, pois faz 

com que as empresas encarem o mercado de forma inovadora e tenham vontade de 

realizar melhorias significativas nos seus produtos, processos e também na forma de 

gerir e de se mostrarem para o mercado.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mercado empresarial está sempre à procura de melhorar o seu 

desempenho e por isso busca ferramentas estratégicas que possam ajudar a ganhar 

do concorrente e, principalmente, a permanecer no mercado. Contudo, quer seja 

para sobreviver ou para superar os seus concorrentes, as empresas precisam 

inovar.  

Inovar é promover melhorias significativas no processo de produção ou 

comercialização de um produto; ou no próprio produto; ou na forma de organizar e 

gerir uma empresa. Para fazer tudo isso, é preciso buscar, conhecer e analisar as 

melhores práticas do mercado para aplicá-las de maneira inovadora na sua 

empresa, isto é benchmarking. 

Inovar é observar os próprios concorrentes e aprender com eles para que 

uma organização possa fazer melhorias significativas em seus produtos, serviços, 



processos e também na sua forma de se comunicar com fornecedores, funcionários 

e clientes. Por isso, as empresas devem fazer uso do benchmarking como uma 

ferramenta de gestão que impulsiona o processo de inovação empresarial. 
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