
Resumo 

Este trabalho aborda o benchmarking, focando em especial a sua vertente aplicacional. Em particular 

propõe-se uma metodologia com aplicação na indústria e dirigida para as PME’s metalúrgicas e 

metalomecânicas.  

Para concretizar este projecto, começou por analisar-se a evolução do benchmarking, bem como as 

condições necessárias para a sua aplicação e os benefícios daí resultantes. Procurou ainda 

caracterizar-se o seu estado de desenvolvimento na União Europeia, destacando-se a sua utilização 

no contexto da indústria nacional. Analisaram-se também características de algumas metodologias e 

modelos de avaliação de desempenho desenvolvidos nos últimos anos no âmbito de exercícios de 

benchmarking.  

Este projecto contou ainda com dois casos de estudo. No primeiro, designado “Benchmarking para a 

Metalomecânica”, e inserido na iniciativa nacional “Projecto de Apoio à Inovação Tecnológica das 

PME’s”, avaliou-se o desempenho de oito empresas fabricantes de louça metálica com base no 

modelo de diagnóstico UK BenchmarkIndex (UKBI), utilizando uma metodologia desenhada em 

colaboração com o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica. Estas empresas 

enfrentam a forte concorrência asiática, que coloca no mercado produtos a preços muito reduzidos. 

Estão por isso obrigadas a responder a este desafio, nomeadamente, acrescentando valor através do 

design, da gestão da marca ou do lançamento regular de produtos inovadores. A maioria não tinha 

experiência em benchmarking, alegando orçamentos reduzidos, informação limitada sobre os 

respectivos mercados, desconhecimento da metodologia e a tradicional falta de cooperação 

empresarial. Porém, 20% dos fabricantes associados da Associação dos Industriais Metalúrgicos, 

Metalomecânicos e Afins de Portugal manifestaram interesse em adquirir conhecimento sobre esta 

ferramenta de gestão e identificar oportunidades de melhoria nas áreas da “Satisfação dos Clientes” e 

da “Gestão dos Processos de Fabrico”, através do exercício de benchmarking.  

Relativamente ao modelo UKBI, foi possível constatar algumas limitações, designadamente, o facto 

de estar organizado em módulos (financeiro, gestão, e excelência) sem uma estrutura relacional entre 

factores críticos e indicadores de desempenho. Esta situação dificultou a acção de apresentação e 

discussão do projecto de benchmarking com as empresas, levando à reorganização dos indicadores 

da estrutura inicial. Esta etapa envolveu vários passos, nomeadamente, a redefinição de alguns 

indicadores e o desenvolvimento de outros, abordando de forma específica os processos e os 

produtos das empresas envolvidas. No final, agruparam-se os cento e dezassete indicadores numa 

estrutura idêntica à do modelo de excelência da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade.  

A informação necessária para o cálculo dos indicadores de benchmarking foi solicitada na forma de 

um inquérito, entregue em mão às empresas. Os dados recolhidos foram validados em reuniões e 

visitas realizadas às zonas fabris. Esta etapa foi dificultada pela considerável falta de informação 

(objectiva e quantitativa) empresarial. Os resultados dos indicadores foram ponderados com os 

respectivos níveis de relevância (atribuídos pelas empresas) para se identificarem as áreas 



prioritárias de melhoria. Nesta fase, pôde comparar-se a classificação da relevância dos indicadores 

atribuída por gestores de topo com a definida por directores e chefias intermédias, concluindo-se que 

a formação de equipas internas multidisciplinares para participar em exercícios de benchmarking é 

uma prática recomendável.  

No segundo caso de estudo, consideravelmente diferente do primeiro, desenvolveu-se um modelo de 

benchmarking específico para avaliar o desempenho de empresas do sector de fundição, utilizando 

uma metodologia estruturada de acordo com o ciclo de Deming (PDCA). O estado de 

desenvolvimento do benchmarking neste sector é muito embrionário. Refira-se que para a maioria 

das empresas seleccionadas (vinte e duas), este estudo constituiu a primeira experiência nesta 

matéria. As principais expectativas que levaram oito fabricantes de fundidos (ferrosos e não-ferrosos) 

a participar consistiram em conhecer o posicionamento relativamente a outras empresas do sector, 

reflectir sobre o modo como trabalham (identificando pontos fracos e fortes e oportunidades de 

melhoria) e identificar práticas bem sucedidas. Apesar da taxa de adesão (36,4%) não ser muito 

diferente das conseguidas em projectos europeus similares, a sua reduzida dimensão mostra a 

dificuldade que se teve em encontrar empresas interessadas em participar no desenvolvimento e 

validação de uma metodologia de benchmarking específica para o referido sector.  

A actividade de concepção e desenvolvimento do modelo de benchmarking foi, incontestavelmente, a 

mais exigente e consumidora de tempo face à necessidade de por um lado satisfazer, 

consensualmente, interesses e, por outro, atender às especificidades das diferentes empresas que 

constituem o grupo de benchmarking. O modelo desenvolvido assenta na convicção de que os 

factores que determinam o desempenho de uma empresa são, sobretudo, endógenos. A utilização da 

metodologia balanced scorecard na selecção dos processos–chave e dos factores mais críticos 

revelou-se uma ferramenta muito útil para a construção de um modelo de benchmarking equilibrado e 

efectivo.  

O modelo incide na avaliação de factores críticos da fabricação (eficiência e eficácia, ambiente, 

segurança, inovação e motivação dos colaboradores). Por outro lado, presumindo que as vantagens 

de se possuir um bom sistema de fabricação podem ficar comprometidas se não se desenvolverem 

acções de focalização no cliente, este modelo também procura avaliar o empenhamento das 

empresas em manter os seus clientes satisfeitos e em assegurar o futuro através da angariação de 

novos clientes e do lançamento de novos produtos. Pressupõe-se que o desempenho das empresas, 

segundo estas duas perspectivas (fabricação e focalização nos clientes), afecta significativamente o 

desempenho global avaliado com base em resultados financeiros e de retenção de clientes. Os 

factores críticos são avaliados com base em indicadores que se complementam: enquanto que uns 

avaliam resultados do desempenho, outros dão indicação sobre as acções que supostamente ajudam 

a melhorar esses resultados.  

O modelo foi colocado à disposição da Associação Portuguesa de Fundição, que passou a dispor de 

uma ferramenta capaz de apoiar projectos de melhoria, promover a cooperação entre empresas do 

sector e melhorar a informação empresarial disponível. O interesse deste modelo torna-se maior se 

se atender ao facto de na Europa, e particularmente em Portugal, não estarem publicados estudos de 



benchmarking realizados na indústria de fundição e, consequentemente, não existirem modelos de 

avaliação específicos disponíveis para serem utilizados de uma forma apropriada e útil naquele sector 

de actividade.  

A estrutura de indicadores foi testada e validada com dados recolhidos num exercício–piloto de 

benchmarking. Este exercício foi também utilizado para as empresas identificarem os indicadores que 

não acrescentassem informação relevante (pouco importantes) ou que fossem de difícil obtenção. A 

informação disponível foi analisada em reuniões plenárias com as empresas.  

Para apresentar os resultados, os dados recolhidos foram agrupados em função de critérios de 

segmentação baseados em características tecnológicas (tipo de material, processo de fusão, 

processo de moldação). Os resultados dos indicadores foram convertidos em valores percentuais e 

representados em gráficos de amplitude. Para compensar os desfasamentos verificados, o passo 

seguinte consiste no desenvolvimento de um plano de acções de melhoria. Para hierarquizar as 

áreas a intervir prioritariamente, as empresas atribuíram níveis de importância aos factores e 

indicadores de desempenho (recorrendo ao método de análise hierárquica) que, por sua vez, foram 

utilizados na ponderação dos resultados desses indicadores.  

Em jeito de balanço, foram delineadas quatro condições fundamentais para implementar o 

benchmarking nas PME’s: assegurar a cooperação entre empresas, precaver a disponibilização de 

recursos, criar uma metodologia aceite por todos e garantir a utilização de sistemas de informação 

nas empresas que permitam obter com facilidade os indicadores. Foram também identificados alguns 

caminhos para a continuação da investigação no sector de fundição, designadamente, o 

desenvolvimento de uma base de dados de benchmarking acessível através da internet, a expansão 

do exercício de benchmarking a nível internacional e a avaliação da adopção das práticas com 

impacto nos indicadores de resultado e de desempenho global, cuja concretização passa, 

incontornavelmente, pela aplicação do modelo desenvolvido a um grupo de empresas de maior 

dimensão.  

Abstract 

This thesis focuses on the benchmarking application process. Particularly, it is proposed a specific 

benchmarking methodology for the metalwork and metallurgic SME’s. For this purpose, the evolution 

of benchmarking, as well as the required conditions for its application and the outcoming benefits were 

first analysed. Then, the state of the art inside the European Union was characterized, detaching its 

development inside the portuguese industry. Characteristics of some benchmarking methodologies 

and models were, also, analysed.  

Two case studies were conducted in this research. The first one, entitled “Benchmarking para a 

Metalomecânica”, was developed within the scope of the national initiative “Projecto de Apoio à 

Inovação Tecnológica das PME’s ”. The performance of eight cookware manufacturers was assessed 

using the UK BenchmarkIndex (UKBI) model. In this case study, the methodology was designed in 



cooperation with the Portuguese Technological Center for the Metalworking Industry (CATIM). The 

information needed for computing the performance indicators was obtained by an inquiry, handed to 

the eight manufacturers. Visits to manufacturing facilities were important for data validation. The 

performance results were analysed and improvement areas were identified.  

In the second case study, a specific assessment performance benchmarking model was developed for 

the foundry industry. The methodology followed the stages of the Deming cycle (PDCA). The 

benchmarking model underlying idea is that consistent manufacturing performance is a basic condition 

for the survival and success of an industrial company: understanding in full detail and improving 

continuously the “manufacturing critical factors” seems to be a good and feasible strategy. However, 

implementing improvement strategies that only include, for instance, “efficiency and effectiveness”, 

“environment”, “safety” and “innovation” (of the manufacturing processes), doesn't drive, necessarily, 

to positive outcomes in the long term. Other functional capacities, such as “employee motivation” and 

“customer focus”, are also crucial for the success of the organisations and should be explored. The 

assessment model and the indicators’ structure were tested and validated through a pilot 

benchmarking exercise.  

To successfully implement the benchmarking within SME’s, four fundamental conditions were pointed 

out: to ensure the cooperation among benchmarking partners, to obtain top management commitment 

and resources, to design a methodology accepted by all and to maintain an information system easily 

providing data for computing the performance indicators.  


