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A importância do Benchmarking

O que define o benchmarking

� Engloba num mesmo processo dois tipos de informação: resultado absoluto e 
relativo. 

� Fornece a uma empresa o seu resultado num dado Indicador e, em paralelo, 
permite que ela possa comparar esse resultado em relação aos resultados de 
outras empresas, suas potenciais concorrentes.

Designação do 
Indicador

Valores do 
indicador

Universo 
analisado Benchmark

0-100%

Valor obtido e 
benchmark respetivo

Curva de 
benchmarking 
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A importância do Benchmarking

Técnica reconhecida de forma transversal na indústria e como área 
científica 
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A importância do Benchmarking

Na estratégia europeia
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A importância do Benchmarking

Nas estratégias para o setor da construção
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Benchmarking na Construção

EUA (2000 �)

Brasil (2003 � 2005) Dinamarca (2003 �)
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Benchmarking na Construção

Reino Unido (1999 �)
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Radiografias de indústria - Construtores

Benchmarking na Construção
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Radiografias de indústria - Consultores

Benchmarking na Construção
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A representatividade do campo de análise: radiografia da indústria ou apenas de 
uma parte?

?

Benchmarking na Construção
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icBench – Nível 1

Radiografia do desempenho económico-financeiro do setor dos construtores

� TODAS as empresas estão 
representadas.

� Dados e resultados obtidos sem 
necessidade de intervenção por 
parte destas.

� Total confidencialidade.

� Indicadores económico/financeiros.
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icBench – Destinatários do Nível 2

Uma ferramenta ao dispor das empresas key-players do setor

As empresas das classes 
5-9 são apenas cerca de 
7,5% em número mas 
representam mais de 
60% do Volume de 
Negócios do setor.
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Classe 1

Classe 7

Evidente redução da 
Rentabilidade nas 
empresas de menor 
dimensão, enquanto as 
das classes mais altas 
demonstram resistir 
melhor à contração do 
mercado.

Razões?
� Melhor gestão e 

organização
� Melhor estrutura 

produtiva
� Melhor qualificação dos 

RH

Evolução do mercado (icB Nível 1)

icBench – Destinatários do Nível 2
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Além da sua maior resiliência, as empresas das classes 5-9 são também 
fundamentais para a sobrevivência e reestruturação das empresas mais 
pequenas com perfil e ambição em manter-se na indústria.

Uma parcela importante do VN das 
empresas mais pequenas provém de 

subcontratos (Fornecimentos e Serviços 
Externos FSE) realizados para as 

empresas de maior dimensão

Estes são dados macro, que retratam a indústria no seu conjunto. As empresas 
deste grupo necessitam de informação mais concreta, precisa e ligada à 
realidade de cada obra, de cada operação produtiva. Para isso, é necessário 
recolher outro tipo de informação que apenas cada empresa conhece.

icBench – Destinatários do Nível 2

Classes VN FSE

1 a 4 9 940 145 546 € 2 772 676 741 €

5 a 9 16 831 301 775 € 8 740 801 078 € equivalente a 87,9% do VN das cl. 1 a 4

2011
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icBench – Nível 2

Novos indicadores e novos perfis - Atividade e Operação

� Atividade – dados que descrevem um 
resultado anual da empresa

Produtividade
Crescimento das Vendas
Pessoal Permanente
Incidência de Acidentes

Origem dos dados:

� IES
� RELATÓRIO ÚNICO/BALANÇO 

SOCIAL

� Operação – dados associados à execução de 
um trabalho em particular

Satisfação do Cliente
Satisfação da Empresa
Desvio de Custo e Prazo
Consumos
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Através das opções do menu lateral pode encontrar-se diversa informação sobre 
benchmarking, fichas de definição dos indicadores, resultados globais do N1 
(acesso livre) e documentação.

icB_N2 – Menu
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O acesso ao N2 é realizado em www.icbench.net, utilizando as credenciais 
enviadas pelo InCI quando do lançamento da plataforma N1.

icB_N2 – Validação e Acesso

A permissão para utilizar esta área da plataforma deve ser solicitada através de e-mail 
para o endereço geral@icbench.net ou preenchendo o formulário entregue nesta 
sessão. A respetiva confirmação será enviada por e-mail.
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Os dados a inserir, sob o campo Inquéritos, estabelecem-se em dois patamares:

icB_N2 – Inserir informação - Dados

ANUAIS - dados relativos à atividade da empresa durante um ano civil relacionados, 
nomeadamente, com os seus resultados Económico/Financeiros, ações no campo da Inovação, 
Ambiente e Segurança, perfil de Recursos Humanos.

OPERAÇÕES - dados relativos a trabalhos específicos (obras), nomeadamente identificação dos 
intervenientes, dados técnicos e económicos de execução, inquéritos de satisfação.
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O separador Anuais permite aceder às seguintes opções:

icB_N2 – Dados: Inquéritos Anuais

SELECIONAR ANO – em estado de 
“NÃO PREENCHIDO”, “GUARDADO” ou 
“TERMINADO”.

ATIVIDADE - dados relacionados com a 
organização e atividade operacional da 
empresa.

IES - dados obtidos da declaração anual de 
rendimentos da empresa.
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O separador Anuais permite aceder às seguintes opções:

icB_N2 – Dados: Inquéritos Anuais
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O separador Operações permite aceder às seguintes opções:

SELECIONAR NOVA OPERAÇÃO – criar 
novo registo.

SELECIONAR OPERAÇÃO – em estado de 
“GUARDADO” ou “TERMINADO”.

icB_N2 – Dados: Inquéritos - Operações
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No interior de uma Operação, tem-se acesso às seguintes opções:

DADOS GERAIS – identificação da Operação, 
tipo de contrato, custos e prazos, consumos. Para 
diversas opções surgem ajudas de contexto 
explicando a origem e conceitos que devem ser 
seguidos na seleção dos dados a inserir.

icB_N2 – Dados: Inquéritos - Operações
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icB_N2 – Dados: Inquéritos - Operações

CLIENTE – identificação do representante do 
Cliente que irá receber e-mail solicitando resposta 
ao inquérito de satisfação respetivo. Inquérito de 
satisfação da Empresa em relação à participação 
do Cliente. 
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icB_N2 – Dados: Inquéritos - Operações

E-mail e Inquérito de Satisfação de 
Cliente - este envio é automático, a partir da 
plataforma, após a finalização de uma operação. 
Caso a empresa não pretenda que o Cliente seja 
inquirido, bastará omitir os campos relativos ao 
“Contacto” (no separador “Cliente”).
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PARCEIROS – identificação dos intervenientes 
na operação CONTRATADOS PELO CLIENTE 
(Coordenador de Equipa de Projeto, Fiscalização, 
outros) e apreciação da Empresa em relação à 
sua colaboração.

icB_N2 – Dados: Inquéritos - Operações
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icB_N2 – Dados: Inquéritos - Operações

SUBEMPREITEIROS – identificação dos 
subempreiteiros CONTRATADOS PELA EMPRESA 
durante a operação e apreciação em relação à 
sua atividade. 
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A informação tratada, sob Resultados, estabelece-se em três patamares:

AVALIAÇÃO INTERNA - análise comparativa, dos resultados obtidos pela Empresa nos 
diversos indicadores, ao longo dos diversos anos (dados anuais) ou operações.

BENCHMARKING - comparação com os resultados das restantes empresas (mercado): 
comparação com todas as empresas com alvará InCI para o caso dos Indicadores Nível 1, e 
comparação com as empresas das classes 5-9 que tenham introduzido informação, para o caso dos 
Indicadores Nível 2.

EVOLUÇÃO - variação dos resultados N1 sobrepostos com as curvas de benchmarking anuais.

icB_N2 – Resultados
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icB_N2 – Resultados: Avaliação Interna

O separador Av. Interna permite aceder às seguintes opções /1:

N1 – INDICADORES ECONÓMICOS – resultados dos indicadores de Nível 1 da empresa, 
calculados com base na informação disponibilizada pelo InCI a ela correspondente.
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icB_N2 – Resultados: Avaliação Interna

O separador Av. Interna permite aceder às seguintes opções /2:

N2 – DESEMPENHO – resultados de indicadores de Nível 2 relativos a um desempenho anual 
objetivo (por exemplo Produtividade) ou média dos resultados obtidos nas Operações de cada ano.
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icB_N2 – Resultados: Avaliação Interna

O separador Av. Interna permite aceder às seguintes opções /3:

N2 – OPERAÇÕES – resultados dos indicadores de Nível 2 relativos a operações específicas de um 
dado ano, devidamente identificadas.
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icB_N2 – Resultados: Benchmarking

O separador Benchmarking permite aceder às seguintes opções /1:

N1 - INDICADORES ECONÓMICOS - resultados dos indicadores de Nível 1, calculados com 
base na informação anual de todas as empresas construtoras disponibilizada pelo InCI.

N1 - SÍNTESE - resultados de benchmarking N1 - Indicadores Económicos representados num 
gráfico de radar.
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icB_N2 – Resultados: Benchmarking

O separador Benchmarking permite aceder às seguintes opções /2:

N2 - DESEMPENHO - resultados dos indicadores de Nível 2, relativos à atividade e às operações 
de um dado ano.

N2 – OPERAÇÕES - resultados dos indicadores de Nível 2, relativos a uma dada operação, face a 
todas as operações introduzidas por empresas que cumprem os critérios de filtragem.
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icB_N2 – Resultados: Evolução

O separador Evolução permite aceder à seguinte opção:

N1 - INDICADORES ECONÓMICOS – tendências plurianuais dos Indicadores de Nível 1, sendo 
assinalados com pontos coloridos os correspondentes resultados de benchmarking da empresa.
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icB_N2 – Formulários de apoio

Para auxiliar a recolha da 
informação a inserir na 
plataforma foram criados 
diversos formulários para 
preenchimento manual. Após a 
receção das opiniões dos 
utilizadores, será equacionada a 
possibilidade de preenchimento 
em ficheiro com upload para a 
plataforma.
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icB_N2 – Formulários de apoio

Formulário - Atividade

Formulário - IES

Formulário – Operação – Dados Gerais
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icB_N2 – Formulários de apoio

Formulário – Operação – Cliente - Dados e Inquérito de 

Satisfação

Formulário – Operação – Parceiros - Dados e Inquérito de 

Satisfação
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icB_N2 – Formulários de apoio

Formulário – Operação – Subempreiteiros - Dados e 

Inquérito de Satisfação

Formulário – Satisfação dos Trabalhadores

Folha de Cálculo para obtenção dos resultados finais 

de Satisfação dos Trabalhadores
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icB_N2: Rigor dos Resultados

� A atual implementação do Nível 2 fornece, desde já, resultados totalmente 
rigorosos. Deverá recordar-se, no entanto, o seguinte:

i. Os resultados obtidos em Avaliação Interna  têm em conta, unicamente, 
a informação da própria empresa. Isto é, não dependem de uma 
adesão mais ou menos alargada das empresas.

ii. Por outro lado, em Benchmarking, a representatividade da 
Comparação com o Mercado obtida depende, naturalmente, do 
número de empresas que esteja a contribuir para a base de dados.

� Uma das questões frequentemente levantadas consiste no efeito que possa ter 
a introdução de dados errados, por lapso ou de forma deliberada. Esta 
situação leva a resultados incorretos de Avaliação Interna e de Benchmarking da 
empresa, ou seja, a empresa estará a enganar-se a si própria. 

� O impacto nos resultados das restantes empresas será tão menos relevante 
quanto maior for a dimensão da base de dados, pelo que conseguir criar-se uma 
representatividade alargada do universo dos construtores é essencial.
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icBench – Nível 2: Acesso livre

� Durante cerca de 6 meses (indicativamente até Outubro de 2013, as empresas 
das classes 5-9 poderão ter acesso ao Nível 2 da plataforma, de forma livre e 
sem qualquer custo. Para isso, deverão efetuar um pedido para 
geral@icbench.net ou entregando o formulário distribuído nesta sessão.

� Durante este período a plataforma manter-se-á inalterada, de modo a assegurar 
um ambiente estável para os utilizadores.

� Na página icBench está disponível um 
módulo para recolha de todas as 
sugestões que as empresas considerem 
importantes para uma melhor 
funcionalidade e organização da 
ferramenta, bem como outros 
indicadores ainda não contemplados
mas que sejam considerados relevantes. 
Estas serão selecionadas para 
implementação após o final desta fase.
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icBench – Nível 2: Acesso livre

� Conforme já se referiu, as potencialidades do benchmarking como suporte a 
uma gestão empresarial mais eficiente dependem, em larga medida, da 
representatividade da base de dados utilizada. Assim, a FEUP e o InCI
esperam que esta iniciativa encontre recetividade alargada entre as empresas 
convidadas e que a sua adesão tenha continuidade na efetiva utilização da 
plataforma e na partilha dos seus pontos de vista e sugestões, de modo que o 
icBench evolua para uma ferramenta à qual as empresas reconheçam 
efetivo valor.

� Destaca-se, mais uma vez, que os resultados são totalmente confidenciais. 
Através da plataforma, nenhuma empresa pode visualizar os resultados 
de qualquer outra.

� O icBench permite a cada empresa efetuar uma avaliação do seu 
desempenho, em anos e obras diversas, e saber como esse desempenho se 
posiciona no conjunto da indústria.
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icBench – Nível 2: Acesso livre

� Destaca-se, mais uma vez, que os resultados são totalmente confidenciais. 
Através da plataforma, nenhuma empresa pode visualizar os resultados 
de qualquer outra. 

� Mesmo estando garantida essa confidencialidade, será de salientar que os dados 
com que o icBench opera não se enquadram no contexto dos dados recolhidos 
por plataformas de contratação eletrónica. Nestas, o nível de confidencialidade 
deve ser levado ao nível da própria equipa que lida com o backoffice da 
plataforma, uma vez que se trata de informação sensível e privilegiada, com 
impacto no resultado de consultas em curso.

� A plataforma icBench não lida com informação deste tipo. Trata informação 
relativa a exercícios empresariais ou obras já fechadas, procurando 
encontrar conexões que possibilitem aos gestores avaliar os resultados das suas 
opções, a nível interno e em comparação com os seus concorrentes. Não se 
pretende classificar as empresas mas, exclusivamente, criar um processo de 
análise mais detalhada que lhes é disponibilizado. Aqueles poderão retirar 
as suas próprias conclusões, função dos contextos em que as suas empresas 
atuam e que conhecem, complementadas por estudos que a equipa de I&D 
desenvolverá, ligando várias dimensões das medidas de desempenho.



ICBENCH – NÍVEL 2        SESSÕES DE APRESENTAÇÃO LISBOA 18.04.2013 / PORTO 23.04.2013 43

icBench – Nível 2: Boas Práticas

� A conjugação da radiografia global da indústria com o conhecimento mais 
profundo do nível de desempenho - e razões que o explicam - das empresas 
líderes do setor criará as condições necessárias para a disseminação de 
boas práticas.

� Empresas eficientes, empreiteiros gerais ou seus subcontratados, poderão 
partilhar as suas experiências em workshops, reunindo à sua volta os que 
entendem que a sua manutenção na indústria depende de uma aposta genuína 
num maior profissionalismo, numa maior qualidade do trabalho prestado 
e numa maior atenção à satisfação dos seus clientes.
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icBench – Outras áreas

� Embora a plataforma icBench tenha sido desenvolvida com o enfoque nas 
empresas construtoras, a Equipa de I&D tem todo o interesse em poder 
ampliá-la a outros setores da IC, nomeadamente Consultores. 

� Assim, esperamos poder, num futuro próximo, contar com a colaboração dos 
representantes e empresas deste subsetor para o desenvolvimento e 
estudo do modo de implementação de um ICBENCH - CONSULTORES que 
possibilite às muitas organizações com enorme capacidade técnica e 
profissional, e que se deparam com dificuldades similares aos construtores no 
momento atual, terem acesso a uma ferramenta que as auxilie a melhor 
identificar – e demonstrar – as boas práticas e aumentar a sua 
competitividade.

� Se o icBench foi criado na construção, muito do que envolve é aplicável a 
outros setores e indústrias. É um potencial que pode ser explorado e, 
eventualmente, permitir uma análise de desempenho transversal e a troca de 
boas práticas entre diferentes áreas industriais e de serviços.
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INDICADORES DE NÍVEL 2

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Muito Obrigado


