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O Benchmarking é outra ferramenta gerencial ainda bastante desconhecida das
organizações de ciência e tecnologia. Por mais incrível que isso possa parecer, as instituições
que ensinam e fazem avançar o conhecimento sobre as ferramentas gerenciais são as que
menos as utilizam, em flagrante paradoxo muito comum, ainda, nos nossos dias. Enquanto
ferramenta essencial para a consolidação das boas práticas gerenciais, o benchmarking não
pode mais deixar de fazer parte das agendas gerenciais das nossas organizações. Este artigo
tem como objetivo demonstrar formas criativas de alcançar objetivos através do
benchmarking tecnológico.
Uma indústria de Manaus viu-se, praticamente de uma hora para outra, diante de um
desafio inusitado e a decisão gerencial foi a de superá-lo. O problema é que a organização, e
isso era consenso de diretoria, não teria como alcançar seu objetivo contando unicamente
com os recursos disponíveis (por recurso entenda-se não apenas dinheiro, que talvez fosse o
único em abundância neste caso). Seu departamento de pesquisa e desenvolvimento tanto
não tinha experiência para tratar com o problema quanto não tinha sequer a mínima ideia
do escopo do impacto na organização, caso não fosse solucionado.
Mulher com alta capacidade de aprendizagem e profundo senso de observação, a gerente
de pesquisa e desenvolvimento da fábrica fez um levantamento na internet sobre o
problema, seus componentes e, principalmente, experiências brasileiras e internacionais de
como as organizações o superaram. Em menos de uma semana o problema foi
perfeitamente definido e delimitado o seu escopo, o que permitiu a elaboração de uma
agenda de trabalho que, em menos de um mês, culminou com a solução esperada. Fez parte
da agenda de trabalho, também, a visita a uma indústria do Nordeste para que fosse
compreendido, in loco, o procedimento adotado e os resultados obtidos.
Isso é benchmarking! Essa ferramenta se caracteriza pela observação cuidadosa
(preferencialmente observação com métodos científicos, o que implica na elaboração de um
protocolo de pesquisa) de como uma organização lida ou lidou com determinada questão. A
finalidade do benchmarking é aprender com a realidade alheia a maneira mais adequada

para lidar com determinada situação. E isso vale não apenas para situações delicadas; esse
procedimento é válido essencialmente para fazer expandir o conhecimento organizacional e,
com isso, alcançar desempenho superior. Na verdade, organizações profissionalmente
gerenciadas assentam a base de suas evoluções em mecanismos de benchmarking
contínuos.
Recentemente uma prefeitura se viu diante de um problema que, para seus dirigentes, foi
classificado como insolúvel. Aliás, esse problema vinha se arrastando há quatro mandatos ou
16 anos!!!Muitos ex-dirigentes tinham sido indiciados por “corrupção”, dado o extremo
amadorismo e infantilidade com que a situação tinha sido conduzida até então. Os
procedimentos feitos eram, do ponto de vista gerencial, tão inacreditáveis que, à primeira
vista, parecia que uma criança de cinco anos de idade era a responsável pela prefeitura!!!
Ocasionalmente (apesar de não haver acaso em nada), um dos secretários dessa prefeitura
assistiu a uma de nossas palestras e desconfiou quando explicamos que não há problemas
ou desafios organizacionais que não consigamos resolver ou vencer. E ele passou a relatar o
problema. No final, até os estudantes de administração que ouviam o relato sabiam qual o
procedimento mais adequado. Diante da incredulidade do secretário, fizemos um
benchmarking em várias situações parecidas de outras prefeituras brasileiras e
internacionais. O problema que iria completar 20 anos de existência desapareceu em menos
de uma semana.
A experiência com o benchmarking mostra que quanto mais precária e improvisada é a
gestão de organizações de tecnologia menos se conhece da realidade das outras
organizações. Quem não faz benchmarking vive em um mundo do eu-sozinho, como se a
realidade e as outras organizações não existissem. Fazer o que os outros fazem de forma
superior é um dos requisitos essenciais da competitividade. Tudo bem, não quer competir,
então que se tenha atitude de comprometimento consigo mesmo em busca de se melhorar
sempre. E o benchmarking é a ferramenta gerencial por excelência para isso.
Ultimamente temos insistido com dezenas de diretores de escolas, de campus universitários
e de unidades de pesquisa e desenvolvimento no conhecimento e uso do benchmarking. Por
exemplo, as escolas no Amazonas não têm aula de matemática. O que estão chamando de
matemática por aqui nada mais é do que ensinar a fazer contas. E matemática não é isso.

Matemática é a ferramenta que faz aumentar as conexões neuronais para resolver
problemas. E resolver problemas é muito diferente de fazer contas.
Se as escolas amazonenses fizessem benchmarking no caso do ensino de matemático
descobririam que os professores que verdadeiramente entendem de matemática são todos
bem sucedidos. Isso quer dizer que usam a matemática em seu favor, formulando
adequadamente e resolvendo seus problemas. Não têm, por exemplo, problemas
financeiros, não devem para ninguém, têm os bens materiais de que precisam e gozam
excelente padrão de vida. Muitos deles poderiam até ser tomados como ricos. O que eles
fazem? Benchmarking!

