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Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta que consiste em uma 
base de dados eletrônica para benchmarking entre pequenos negócios, aproveitando as 
características de Arranjos Produtivos Locais (APLs). Ela facilita as etapas de seleção de 
empresas e coleta de dados em estudos de benchmarking. Embora não sejam novidade, 
ferramentas desse tipo normalmente são voltadas para grandes empresas, com muitos 
indicadores de desempenho e com acesso pago. Neste artigo é apresentado o referencial 
teórico sobre benchmarking e arranjos produtivos locais, em seguida, são descritas as 
funcionalidades da base de dados e de sua interface web. Na seção seguinte, o APL de Jaú é 
descrito juntamente com o relato das etapas que já ocorreram da utilização da ferramenta 
neste contexto.Finalmente, são feitas breves considerações sobre a proposta de aplicação em 
Jaú e em outros APLs. 
Palavras-chave: Benchmarking; Pequenas e Médias Empresas; Arranjos Produtivos Locais; 
Setor Calçadista. 

1. Introdução 
O benchmarking, como comparação em relação a desempenhos superiores e adoção 

das práticas realizadas na obtenção desse desempenho superior é uma das técnicas para 
melhoria de desempenho mais antigas da humanidade. Mas foi a partir do final da década de 
1970 que recebeu esse nome e a atenção nos meios empresarial e acadêmico, com a 
divulgação dos excelentes resultados obtidos pela Xerox americana a partir do uso dessa 
prática. 

No entanto, entre as empresas pequenas, essa prática é muito pouco conhecida e 
utilizada, embora, como as grandes, elas têm sentido a necessidade de buscar novas formas de 
produzir e gerir seus negócios a fim de se manterem nesse mercado cada vez mais 
competitivo. 

Também convém ressaltar que as micro, pequenas e médias empresas têm estado há 
um bom tempo na pauta de pesquisas acadêmicas e de políticas públicas em virtude de seu 
potencial de geração de emprego e de renda. No Brasil, assim como em muitos países, 
especialmente os em desenvolvimento, um caminho que tem-se buscado trilhar na promoção 
dessas empresas é o dos Arranjos Produtivos Locais (APLs). Esse crescente interesse se deve 
à constatação de que esse tipo de organização (APL) é fonte de muitas vantagens competitivas 
para as empresas. As vantagens podem ser intencionais (ações coletivas) ou não 
(externalidades ou economias externas puras). 

Nesse contexto, este artigo apresenta: 

a) Uma base de dados para benchmarking com serviços gratuitos voltada para pequenas e 
médias empresas;  
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b) Um projeto, em andamento, da aplicação dessa ferramenta no Arranjo Produtivo Local de 
Jaú, estado de São Paulo, do setor calçadista. 

Por meio deste trabalho, espera-se poder contribuir para disseminar a prática do 
benchmarking e da medição de desempenho como formas de gestão da melhoria em pequenos 
negócios. 

Nas duas seções seguintes é apresentado o embasamento teórico, tratando de 
benchmarking e dos arranjos produtivos locais. Na seção 4, são apresentadas a ferramenta 
para benchmarking, que envolve uma base de dados, com sua interface web e suas 
funcionalidades. A seção 5 traz a apresentação do APL de Jaú e das etapas para a utilização 
da ferramenta nesse contexto, enfatizando o que já foi realizado até então. Na última seção 
são tecidas considerações sobre a aplicação da ferramenta e futuros usos. 

 

2. Benchmarking 
A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) define, de forma bastante completa, o 

benchmarking como um método para comparar o desempenho de um processo, prática de 
gestão ou produto da organização com outro similar, que seja executado de maneira mais 
eficaz ou eficiente, entender as razões do desempenho superior, adaptar à organização e 
implementar melhorias” (PAGLIUSO, 2005). 

Para ser eficaz, esta prática deve ser realizada de forma continuada e é facilitada se a 
organização já apresenta uma cultura de melhoria contínua. Também notamos que se trata de 
uma avaliação do desempenho comparada a uma referência, que pode ou não estar dentro da 
mesma indústria e também pode ou não ser a melhor em sua área. Além de desempenhos, 
podem ser comparados produtos, serviços, processos ou práticas de gestão.  

Outro aspecto a ser destacado é a importância de se adaptar as descobertas antes de 
implementá-las internamente. E para isso, antes de conhecer práticas externas à própria 
organização, é importante conhecer a realidade interna.  

Ramabadron, Dean Jr. e Evans (1997) diferenciam entre benchmarking competitivo e 
cooperativo. O primeiro se refere à comparação aos concorrentes. O segundo foca no 
compartilhamento de experiências e identificação das melhores práticas de organizações que 
desejam cooperar entre si. A FNQ chama estes últimos de benchmarking colaborativo.  

Como em qualquer iniciativa para melhorias é fundamental o comprometimento da 
alta direção e a criação de uma cultura do benchmarking na organização (PAGLIUSO, 2005). 
Além disso, é importante adotar um dos vários métodos para realizar os estudos de 
benchmarking. Resumidamente, o benchmarking envolve os passos a seguir (CARPINETTI, 
2000): 

a) definir que tipo de benchmarking será realizado; 
b) decidir quais processos ou produtos serão comparados; 
c) identificar parceiros para o benchmarking; 
d) desenvolver indicadores de desempenho para comparação; 
e) coletar dados interna e externamente e analisar resultados; 
f) determinar a diferença de desempenho entre o melhor e o produto/ processo em estudo; 
g) desenvolver planos de ação, metas, e monitoramento de progresso; 
h) atualizar os dados de benchmarking. 

Outros aspectos muito importantes do benchmarking são as questões legais e de 
conduta. Boulter (2003), alerta para ficar atento às circunstâncias em que a propriedade 
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intelectual deve ser protegida para não sofrer prejuízos ou ser alvo de ações por infração da 
lei. Quanto ao relacionamento com parceiros de benchmarking, a American Productivity and 
Quality Center - APQC elaborou um Código de Conduta que contribui para um benchmarking 
eficiente, eficaz e ético (PAGLIUSO, 2005). Dentre os nove princípios, destacamos: 

a) Legalidade. Verificar aspectos legais do estudo, como questões antitruste e de propriedade 
intelectual, e se há pendências judiciais entre as partes envolvidas.  

b) Troca. A regra de ouro: não pedir informações que não estiver disposto a compartilhar. 
c) Confidencialidade. As informações obtidas sobre outras organizações no estudo são 

confidenciais, até que haja autorização para divulgá-las a outrem. 
d) Uso. As informações obtidas com os estudos de benchmarking devem ser utilizadas 

somente para aperfeiçoar produtos e processos internos. 
e) Conclusão. Dê seguimento aos estudos visando satisfação de todas as partes envolvidas. 

Uma dica é oferecer ao parceiro um relatório com as principais conclusões do estudo. 

Outra questão do benchmarking são as fontes de informação. Camp (1989) lembra que 
elas são extensas e devem ser exploradas antes das visitas (que nem sempre são necessárias) 
para reduzir o tempo das entrevistas e os custos do projeto. Lima Jr (2006) apresenta uma 
amostra de websites que fornecem serviços de benchmarking em todo o mundo. No Quadro 1 
encontram-se algumas iniciativas no Brasil. 

 
QUADRO 1 - Algumas iniciativas de benchmarking no Brasil 

Iniciativa  Alvo e abrangência Organização Forma de acesso Situação atual 
IBFA/ IBSA 
(IBFA/ IBSA, 2005) 

Médias e grandes 
empresas industriais e 
de serviço. 
Brasil e vários países 
do mundo todo. 

IBFA/ IBSA Participação do prêmio. 
Auto-avaliação e visita de 
auditores. 
Pago. 

Início em 2005 

Programa Melhores 
Práticas para 
Excelência 
Industrial  
(IEL-SC, 2005) 

Indústrias. 
Brasil e vários países 
do mundo todo. 

IEL-SC, 
FINEP, UFSC 
e instituições 
multiplicadoras
. 

Cadastramento Questionário e 
avaliação pelos 
multiplicadores. 

início em 2005 

Benchmarking QSP  
(QSP, 2005) 

Empresas  
América Latina 

QSP Associação ao QSP. - 

BENTEVI 
(ESALQ, 1991) 

Setor agrícola. 
Brasil. 

FEALQ e 
ESALQ-USP 

Cadastramento e 
preenchimento de formulário. 
Gratuito 

desativado 

 
 

3. Arranjos produtivos locais 
Conforme definido por Cassarotto Filho e Pires (2001), os APLs são aglomerações 

regionais de empresas atuando em um mesmo setor. Por atuar em um mesmo setor e 
desenvolver atividades semelhantes, as empresas possuem demandas parecidas por 
desempenho e, consequentemente, podem utilizar os indicadores de desempenho. Isso facilita 
a comparação entre elas e a escolha de áreas prioritárias para realizar ações de melhoria e 
mudança.  

No Brasil, os APLs vêm sendo objeto de várias políticas públicas e de ações para 
fomento a pequenos negócios. Esse crescente interesse se deve à constatação de que esse tipo 
de organização é fonte de muitas vantagens competitivas para as empresas. As vantagens 
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podem ser intencionais (ações coletivas) ou não (externalidades ou economias externas 
puras).  

Entre as vantagens que as aglomerações podem gerar para as empresas, podemos citar: 

a) A concentração de fornecedores e mão-de-obra especializada, devido ao incremento de 
oportunidades de negócio;  

b) Redução de custos totais de transação, pois a proximidade de fornecedores e programas de 
compra e distribuição conjuntas podem reduzir as despesas decorrentes destas atividades; 

c) Atração de investimentos públicos; 
d) A motivação proporcionada pela concorrência e a maior facilidade de medição e 

comparação de desempenho; 
e) O efeito de transbordamento de conhecimento (spill over), ou seja, o conhecimento tácito 

(não explícito) se difunde informalmente entre as empresas, graças à proximidade 
geográfica e semelhança de cultura. Esse fenômeno é fortemente responsável por indicar a 
direção e ritmo de inovações. 

Um outro aspecto dos arranjos produtivos locais que tem sido objeto de estudos é a 
estrutura de governança. Para Lastres e Cassiolato (2005), governança refere-se às formas 
pelas quais indivíduos e organizações públicas e privadas gerenciam seus problemas comuns, 
acomodando interesses e realizando ações cooperativas. Diz respeito não só a instituições e 
regimes formais de coordenação e autoridade, mas também a sistemas informais. Segundo 
Sacomano Neto e Truzzi (2004), nas redes entre micro, pequenas e médias empresas, 
normalmente, a governança se apresenta simétrica, com tomada de decisão não centralizada.  

Em APLs mais estruturados, geralmente há instituições (sindicatos, consórcios etc) 
que atuam como agentes de governança e são importantes atores no desenvolvimento de ações 
conjuntas entre as empresas. 

A proposta deste trabalho vislumbra neste tipo de estrutura (APLs) e nestes atores 
(agentes de governança) um canal facilitador para a adoção da ferramenta proposta por parte 
das empresas. 

 

4. Apresentação da ferramenta 
A ferramenta é composta de uma base de dados e por sua interface web, que juntos, 

constituem no que chamamos de Portal de Benchmarking (PB). A base de dados foi 
desenvolvida em SQL Server e a interface, em ASP (Active Server Pages), ambos devido à 
disponibilidade dos recursos na instituição em que os pesquisadores estão. O acesso às 
informações de benchmarking no Portal é feito por meio de usuários cadastrados e senha e a 
ferramenta é disponibilizada sem custos para as empresas. Além dessa área restrita, há 
algumas áreas de acesso livre, com informações sobre benchmarking e sobre o Portal. 

A fim de melhor compreender as características da base de informações para 
benchmarking é necessário ressaltar que: 

a) Trata-se de uma base de dados cujo público-alvo são pequenas e médias empresas; 
b) A base permite o armazenamento e a recuperação de informações tanto sobre o 

desempenho de outras empresas, como de suas melhores práticas, ou seja, das causas dos 
melhores desempenhos; 

c) As empresas podem optar por se manterem anônimas, ou seja, não divulgar seu nome nos 
relatórios fornecidos pelo Portal; 

d) A forma escolhida para abordar as empresas foi por meio de Arranjos Produtivos Locais. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
5

A presente ferramenta teve or base o trabalho desenvolvido por Jair F. Lima Jr. (ver 
Lima Jr, 2006 e Oiko, Lima Jr. E Carpinetti, 2006), em que este desenvolve um protótipo da 
ferramenta, sem, no entanto, focar em PMEs. No trabalho atual, foram incorporadas novas 
funcionalidades, incluindo novos modelos de relatório. 

A primeira definição da ferramenta foram os grupos de informações (aqui usaremos 
informação e dados sem o rigor de suas acepções no ramo das ciências da computação) a 
serem armazenados: 

a) A tipologia das empresas - os dados gerais de cadastro das empresas, a serem utilizados 
para identificá-las e classificá-las. Aqui também as empresas optariam por manter seus 
dados em anonimato ou não; 

b) Os indicadores; 
c) As melhores práticas para benchmark. 

Na modelagem dos dados, os requisitos (tipos de dados, suas relações) são descritos a 
partir de simbologias convencionadas, que os representam (os requisitos), de maneira mais 
próxima à das linguagens computacionais. 

Aqui, optou-se por utilizar o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), que é 
composto por três abstrações para modelar o mundo: entidades, atributos e relacionamentos. 
“De maneira simples, as entidades representam as ‘coisas e conceitos’ do mundo; atributos 
representam as características dessas ‘coisas e conceitos’ e relacionamentos representam as 
relações existentes entre essas ‘coisas e conceitos’” (LIMA JR., 2006, p. 57). 

Quanto à alimentação das informações na base de dados, cada empresa usuária é 
responsável por inserir deus dados, por meio de identificação com senha, conforme já 
mencionado.  Serão elas também as responsáveis pela autenticidade das informações.  

Como forma de garantir isso, quando o usuário se cadastra, ele não tem acesso 
imediato às áreas restritas e à manipulação de dados da base, é necessária a aprovação do 
administrador. Após efetuado o cadastro, o usuário receberá um Termo de Uso, em que se 
compromete a fornecer apenas informações verdadeiras e não utilizá-las de forma irregular. O 
administrador somente autorizará o acesso do usuário às áreas restritas depois de receber esse 
Termo de Uso assinado pelo dirigente da empresa. Os Termo de Uso têm por base o Código 
de Conduta da APQC e os Termos e Condições do Business Link, uma página de serviços 
provida pelo Small Business Service (SBS), uma agência executiva do Departamento 
Britânico da Indústria e Comércio (UK Department of Trade and Industry, 2006). 

Na elaboração da interface web, uma das principais preocupações foi com a facilidade 
de localização e uso das informações. Considerando que, com o tempo e uso da base de 
dados, pode passar a existir um número muito grande de práticas e de indicadores 
cadastrados, a localização de informações relevantes pode ficar dificultada. Com o propósito 
de facilitar a inserção e visualização dos dados, criaram-se filtros que permitem visualizar 
todos os indicadores/ práticas, somente os preenchidos ou somente os não-preenchidos. 

Quanto às formas de busca e apresentação dos resultados, o problema que se 
apresentava era: Como resgatar as informações armazenadas na base de forma organizada e 
que possa ajudar as empresas a implantar melhorias? 

Considerando que em um estudo de benchmarking, é muito importante saber não 
somente qual é o melhor desempenho obtido pelas empresas, mas também, e principalmente, 
o que as empresas fazem (programas, processos) ou têm feito buscando melhorar seu 
desempenho, foram definidos quatro modelos de relatório, que permitem relacionar a 
execução de práticas ao desempenho: 
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a) Consulta de indicadores de desempenho. Neste relatório é possível identificar quais 
empresas utilizam determinado indicador e compara o próprio desempenho com o de 
outrem. Além das performances das empresas (que podem estar identificadas ou não, 
conforme sua opção), o relatório retorna a média de desempenho das empresas, os 
desempenhos mínimo e máximo e ainda a colocação da empresa com relação às outras. 

b) Consulta de práticas. Neste caso, o usuário seleciona uma prática e obtém como 
resultado uma lista de relatos de implementação da mesma prática em diferentes empresas 
(que podem estar identificadas ou não). 

c) Consulta de práticas associadas ao melhor desempenho. O usuário escolhe um 
indicador de desempenho e o número de posições (n) que deseja obter como retorno. 
Desta forma, o resultado é uma lista com as práticas relatadas pelas n empresas que 
apresentam melhor desempenho naquela métrica. Espera-se, com isso, conhecer a causa 
do melhor desempenho apresentado por estas empresas. 

d) Consulta de desempenho associado à existência da prática. Nesta forma de busca, o 
usuário seleciona um indicador e uma prática. Como resultado, obtém-se as médias de 
desempenho de dois grupos de empresas: as que possuem a determinada prática e as que 
não a possuem. Ainda, as médias dos dois grupos são comparadas, em uma tentativa de 
verificar se a adoção de determinada prática é responsável por um melhor desempenho. 
Finalmente, são disponibilizados links para os relatos das práticas nas empresas que a 
possuem. 

Para atender ao princípio da Reciprocidade em estudos de benchmarking, segundo o 
qual, não se deve perguntar nada que não se gostaria de responder, as consultas a indicadores 
de desempenho são bloqueadas às empresas que não possuem o indicador especificado. Ou 
seja, a um usuário só permitido conhecer informação de outras empresas, caso ele tenha 
disponibilizado a mesma informação para que outros vejam. Para a viabilização disso, foi 
necessário criar um filtro que apenas disponibiliza um indicador para consulta, caso este 
registro (do indicador) esteja preenchido pelo usuário. 

Considerando que a base de dados pode conter informações referentes a uma 
diversidade muito grande de empresas, nem todas as informações podem ser de interesse das 
empresas usuárias. Por isso, verificou-se a necessidade de desenvolver mecanismos para 
buscar empresas cujas informações sejam realmente relevantes para o estudo de 
benchmarking. Assim, optou-se por utilizar filtros que reduzissem e especificassem a 
população de empresas a ser consultada. 

Definiu-se, então, como filtros: 

a) Região geográfica (estado, cidade); 
b) Porte da empresa (determinado a partir do faturamento ou do número de funcionários); 
c) Setor de atuação (classificação CNAE - Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas) (CONCLA, 2006); 
d) Arranjo Produtivo Local a que a empresa pertence.  

Para possibilitar que a busca seja mais refinada, foi definido que será possível optar 
por até três filtros por consulta. Os filtros podem ser combinados por meio de relações do tipo 
E ou do tipo OU.   

Para tornar a interface mais amigável e mais informativa, decidiu-se incluir nas 
páginas de exibição do resultado das consultas, as informações referentes aos filtros utilizados 
na consulta, bem como as informações a respeito da população consultada (população total 
que atende aos filtros e, dentro desta, a população que apresenta o indicador/ prática 
selecionado). 
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Entretanto, a utilização dos dados do cadastro da tipologia das empresas implicou em 
uma série de complicações na estrutura da base de dados. Para viabilizar isso, seria 
indispensável que não houvesse entradas diferentes se referindo à mesma coisa (ex: São Paulo 
e Sao Paulo). Por isso, foi necessária a criação de tabelas com os valores possíveis 
previamente cadastrados. Foram construídas e alimentadas tabelas com nomes de cidades, 
estado, classificação CNAE, porte e APLs existentes. Obviamente, também foi necessário 
alterar a interface das páginas de consulta (solicitação de relatórios).  

No que se refere a APL, para evitar que uma empresa sediada em uma cidade que 
pertence a um Arranjo, mas não a um setor de atuação que conste nesse APL se cadastre por 
engano como pertencente a ele, foram criadas tabelas e seus relacionamentos para associar os 
APLs a suas cidades componentes e aos setores que o compõem.  

Prevendo a possibilidade de que haja algum relacionamento não contemplado 
previamente (APL x Cidade ou APL x Setor), foram criadas páginas para que a empresa 
notifique o sistema de que seu caso não está contemplado. A partir daí, o administrador deve 
verificar se aquela situação é real e validar o relacionamento. 

Já quanto à inserção de relatos das melhores práticas, a empresa pode optar por inserir 
seu case a partir de uma das práticas de gestão já existentes na base (encontradas na literatura 
e aplicáveis a vários tipo de empresa, como ISO 9001:2000, plano de remuneração variada, 
etc.), ou ainda, é possível que a empresa insira seu relato de práticas que ainda não existem na 
lista da base de dados. 

Quanto aos indicadores de desempenho, eles são detalhados com nome, abreviação, 
perspectiva de desempenho; unidade de medida; breve descrição; fórmula para mensuração; 
freqüência de medição; e ordem (descendente ou ascendente, conforme um desempenho 
numérico maior seja melhor ou não, respectivamente). Um aspecto fundamental é que os 
Indicadores de Desempenho são gerados periodicamente e é fundamental que a base de dados 
armazene o histórico. De outra maneira, possibilitaria apenas comparações bastante pobres. 
Para isso, foi necessário estabelecer um mecanismo para definir periodicidades de inserção de 
dados diferentes para cada indicador. Essa informação também é necessária para definir que 
período comparar. 

Após os primeiros contatos com agentes de governança dos APLs, foi constatada a 
necessidade de que a ferramenta possibilitasse a definição de indicadores de desempenho 
como cálculo a partir de outros indicadores (por exemplo: Produtividade = Volume_Produção 
/ Nro_Funcionários). Isso permite uma variedade maior de relatórios sem a necessidade de 
esforço para alimentação de dados na mesma proporção.  

Como existem indicadores de desempenho com periodicidades de mensuração 
diferentes, fez-se necessário determinar que a freqüência do indicador resultado de cálculo de 
outros seja a menor freqüência (intervalo maior) dentre os indicadores envolvidos no cálculo. 
Tomemos o exemplo da Produtividade: suponhamos que se Volume_Produção seja trimestral 
e Nro_Funcionários, mensal, a freqüência de cálculo de Produtividade será trimestral. Nesse 
caso, além das quatro operações básicas, é possível utilizar funções de agregação (média, 
somatório, valor mínimo, valor máximo e contagem). Por exemplo, se for solicitado a 
Produtividade do primeiro trimestre, subentende-se que o valor a ser utilizado para 
Nro_Funcionários seja referente ao mês de março (que marca o final do primeiro trimestre). 
Com a função de agregação “média”, entretanto, o valor a ser utilizado no cálculo para 
Nro_Funcionários será a média dos valores referentes aos meses janeiro, fevereiro e março. O 
Portal de Benchmarking também permite que se defina um indicador como cálculo de outros, 
ainda que seja necessário utilizar registros de períodos diferentes (ex: Crescimento_vendas = 
(vendas_t1 / vendas_t0) – 1 *100). 
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Ao definir que um indicador seja cálculo de outros, incorremos no risco de, ao solicitar 
um relatório, termos valores para um dos indicadores e não de outros. Por exemplo, ao 
solicitar um relatório do indicador Produtividade, pode ocorrer de termos o registro para o 
Volume_Produção, para o período especificado, mas não o valor de Nro_Funcionários. Em 
uma tentativa de minimizar esse risco, definimos algumas informações das empresas que 
devem ser atualizadas com freqüência. Falamos de informações, pois se definiu o 
Volume_vendas e o Nro_Funcionários para que sejam atualizados mensalmente. Dessa forma, 
mantém-se atualizados os dados de classificação quanto ao porte. Para isso, quando a empresa 
fizer seu primeiro login no mês, a primeira tela disponível será de atualização desses dados. A 
mensagem aparece toda vez que o usuário fizer o login, até que esteja com esses dados 
atualizados.   

Para melhor adequação do Portal de Benchmarking às necessidades das empresas 
participantes e, portanto, para que os benefícios percebidos por essas empresas sejam maiores, 
considera-se essencial que os indicadores a serem usados para cada APL sejam definidos 
conjuntamente com as empresas e os agentes locais de cada Arranjo. A fim de evitar que os 
usuários se percam em uma diversidade enorme de indicadores gerais e específicos de outros 
setores de atuação, e também para facilitar a comparação entre empresas dentro de um 
Arranjo Produtivo Local, optou-se por relacionar indicadores específicos para cada APL.  

Desta forma, foi criada tabela que relaciona os indicadores aos APLs. Por meio de 
páginas da interface criadas para esse fim, é possível criar esses relacionamentos. Assim, 
quando uma empresa se cadastra como pertencendo a um APL, ela tem a opção de visualizar, 
na página de indicadores, apenas as métricas vinculadas ao Arranjo a que pertence. 

Uma outra funcionalidade a ser destacada é a função de mailing, por meio de método 
similar ao do correio eletrônico, que proporciona maior interação entre as empresas usuárias 
do PB. Quando uma empresa identifica, por meio de relatórios, um caso de prática bem-
sucedido e deseja maiores detalhes sobre esse caso, a fim de que possa implementá-lo, é 
possível entrar em contato com a empresa benchmark. Basta clicar sobre o nome da empresa 
(ou o “apelido”: Empresa 3, por exemplo), que se abre uma janela de composição de 
mensagem cujo destinatário é a “Empresa 3”. O destinatário recebe a mensagem em sua área 
de acesso restrito. Não é possível enviar mensagens de outra forma, nem escolher outro 
destinatário. A opção da empresa em se manter anônima é respeitada, mesmo no caso de 
receber mensagem (a menos que não esteja cadastrada como “anônima”), mas por isso, há 
certo risco em entrar em contato com outra empresa, pois pode ocorrer de entrar em contato 
com uma empresa não desejada. Contudo, aconselha-se que a empresa, ao enviar mensagem a 
outra, identifique-se e forneça opções de contato, a fim de que possa receber retorno (embora 
seja possível continuar o contato a partir da opção “Responder”, similar à de correios 
eletrônicos). 

Na seção seguinte, faz-se uma breve descrição do APL de Jaú, em que a aplicação da 
ferramenta descrita está sendo realizada, e das atividades já desenvolvidas nesta aplicação. 

 

5. Caracterização do APL de Jaú 

Jaú é um dos maiores pólos calçadistas do País, contando, atualmente, com 180 
indústrias registradas, que juntas produzem uma média de 70 mil pares por dia, podendo 
chegar a 120 mil. (CÂMARA MUNICIPAL DE JAÚ, 2006) 

Segundo um estudo do SEBRAE-SP (2005), sobre a atividade empresarial do setor 
calçadista de Jaú, o setor de calçados é responsável por 65% da economia local, com 6000 
empregos diretos nas fábricas, 4500 terceirizados e 8000 indiretos, sem contar os outros elos 
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da cadeia. Sua produção está voltada principalmente para o calçado feminino (95%) e está 
quase toda direcionada para o mercado interno, em especial para o estado de São Paulo, e as 
exportações correspondem a 5% da produção anual do pólo de Jaú. O pólo responde por 2% 
da produção nacional e menos de 0,5% das exportações totais de calçados. Os principais 
setores de atuação do pólo (segundo classificação CNAE) são 1931-3 (Fabricação de calçados 
de couro) e 1939-9 (Fabricação de calçados de outros materiais). A maioria das empresas é de 
pequeno porte, produzindo até 200 pares por dia e apenas 13% produzem mais de 1000 
pares/dia, ainda segundo o mesmo estudo. 

Atualmente, sua estrutura de governança é constituída por um Conselho Técnico 
(composto pelo SEBRAE, SESI, SENAI, SENAC, FATEC, FIESP, CIESP, UFSCAR, IPT, 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Empretec, as Faculdades Integradas 
de Jaú e a Assintecal), e por um Conselho Deliberativo, composto por empresários, 
responsáveis pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pólo Calçadista de Jaú 
(Programa APL). A instituição que atua como principal elo entre todas as partes envolvidas é 
o Sindicato das Indústrias de Calçados de Jaú - o Sindicalçados. 

O Programa APL já desenvolveu no pólo diversas ações no sentido de fortalecer as 
empresas como individualidades e também o comportamento cooperativo. Entre estas ações, 
podemos mencionar a formatação da estrutura local; estudos setoriais; as consultorias 
disponibilizadas, mediante uma contribuição simbólica das empresas, nas áreas de 
administração geral e finanças, produção, e marketing; o programa de manejo 
comportamental; e articulações para aproximação do APL a lideranças estaduais e nacionais. 

Das ações promovidas pelos agentes locais, a mais significante para o 
desenvolvimento deste trabalho é, sem dúvida, o acompanhamento do desempenho das 
empresas por meio de indicadores.  Esse acompanhamento é parte da metodologia de Gestão 
de Projetos Orientada para Resultados, o GEOR, desenvolvido pelo SEBRAE. Nessa 
metodologia, o acompanhamento do desempenho das empresas é uma forma de avaliar a 
eficácia das demais ações promovidas por esses agentes de governança local. Vinculado a 
isso, existe o Sistema para Gestão de Projetos Orientada para Resultados – SIGEOR, que 
disponibiliza na internet, também com acesso por meio de senha, o acompanhamento de ações 
segundo esse método em diversos APLs em que o SEBRAE atua. Em Jaú, até o momento, o 
Sindicalçados tem acompanhado três indicadores desde o ano passado. Esses indicadores 
estão ilustrados no quadro 2 e são separados com relação à coleção a que pertencem: 
Primavera/ Verão e Outono/ Inverno. 

 
QUADRO 2 - Indicadores de desempenho de Jaú 

  Primavera / Verão Outono / Inverno 

1 Pares de calçados produzidos e 
comercializados na coleção PCPV PCOI 

2 Produtividade do funcionário do 
setor produtivo na coleção PFPCPV PFPCOI 

3 Preço médio de vendas dos  pares 
de calçados na coleção PMVPV PMVOI 

 
 

Para a utilização do Portal de Benchmarking pelas empresas de Jaú, as ações 
realizadas até o momento foram: reuniões com agentes locais, definição de indicadores de 
desempenho a serem utilizados nesse primeiro momento, a definição de uma lista de empresas 
com maior potencial para utilizar a ferramenta e de uma estratégia de abordagem das mesmas, 
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envio de correspondência eletrônica apresentando a proposta da ferramenta, contatos 
telefônicos, reuniões com estas empresas e visitas in loco.  

Os indicadores escolhidos foram os que já estão sendo utilizados pelo Programa de 
Desenvolvimento Sustentável do Pólo (ainda que sejam poucos). Como sugestão dos próprios 
empresários, houve um acordo em alimentar na base esses indicadores mensalmente e não por 
coleção (semestral). Isso foi interpretado com um fato bastante positivo, pois demonstra que 
estes empresários perceberam a importância de ter informações freqüentes de seus negócios, 
inclusive para comparar ao de outros. Apesar de também ter havido sugestões de empresários 
para utilização de outros indicadores, optou-se por utilizar, inicialmente, este grupo reduzido 
de dados a fim de se criar o hábito nas empresas, de reunir essas informações mensalmente e 
cadastrá-las na base até que elas percebam que essas operações despendem muito pouco 
tempo. Já no curto prazo, espera-se aumentar esse grupo de indicadores seguindo sugestões 
dos consultores que o Programa APL disponibiliza para as empresas.  

O grupo de empresas convidado a participar da aplicação piloto foi definido como 
sendo de empresas que possuem relações mais fortes com o Programa APL e o sindicato, 
contando com cerca de 25 empresas. Embora deste grupo inicial nem todas tenham assentido 
em participar, outras, além destas também vêm sendo convidadas. Essas empresas, em geral, 
já estão integradas às ações promovidas pelo Programa APL, assim elas já estão coletando os 
indicadores que serão inicialmente utilizados. Elas também já possuem algumas práticas 
diferenciadas de gestão, implantadas muitas vezes pelas consultorias promovidas pelo 
Programa APL. Mais importante do que isso é que estas empresas já apresentam uma 
preocupação com a melhoria de suas operações e de seus negócios. Assim, além da 
comparação de desempenho, será possível a comparação e difusão de práticas. Outro ponto 
bastante importante para os agentes de governança, é que a ferramenta possui relatórios que 
relacionam os indicadores e as práticas. Dessa forma, será possível fazer uma avaliação do 
impacto das ações desenvolvidas no APL no desempenho das empresas. 

Quanto à abordagem às empresas, utilizou-se bastante o know-how do Sindicalçados. 
Como mencionado, foi enviado um e-mail (pelo gestor do Programa APL, funcionário do 
sindicato) apresentando a proposta. Alguns dias depois, foi realizada a primeira reunião, nas 
dependências do sindicato, com poucas empresas (devido à dificuldade em reunir muitos 
empresários em um mesmo horário), em que se solucionaram dúvidas quanto ao projeto e 
formalizou-se o compromisso com a assinatura das primeiras adesões (Termos de Uso). Nesta 
ocasião foi ressaltada a importância de fornecer informações verdadeiras e do 
comprometimento na cooperação. Seguindo-se a essa primeira reunião, foram realizadas 
outras com o mesmo fim (às vezes com apenas um empresário e, inclusive na própria 
empresa). Simultaneamente, foram realizados contatos telefônicos e pessoais com a finalidade 
de orientar mais diretamente a operacionalização (cadastramento na base de dados, inserção 
de dados e consulta de relatórios).   

No momento, ainda estão sendo realizados esforços para a adesão de mais empresas e, 
mesmo dentre as que aderiram ao grupo, nem todas disponibilizaram os dados referentes ao 
primeiro período de vigência (T0). Para os próximos períodos, planeja-se fazer contato 
telefônico e eletrônico a fim de lembrar as empresas de inserir suas informações e 
acompanhar de perto a utilização da ferramenta por elas. Há também a expectativa em 
acordar, com as empresas, novos indicadores para serem acompanhados, já que é uma 
necessidade já percebida por alguns dos empresários. 

Vale ressaltar que a utilização da ferramenta não se restringe a um APL, sendo 
aplicável a qualquer PME, de qualquer setor, mas uma boa utilização desta ferramenta 
depende da existência de empresas que possam se comparar umas às outras. Mesmo assim, 
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são possíveis, algumas comparações, principalmente de práticas de gestão, entre empresas de 
setores completamente diferentes. 

 

6. Considerações finais 
Tendo em vista a importância das MPMEs, idealizou-se uma ferramenta (já disponível 

em muitas versões para grandes empresas) que ajude a disseminar o benchmarking e a 
medição de desempenho entre essas empresas e facilite para elas a execução de estudos de 
comparação. 

Essa ferramenta desenvolvida tem por diferencial seu público-alvo nos pequenos 
negócios. Isso se traduz em redução no número de indicadores de desempenho e o acesso sem 
custo. Outro diferencial é a possibilidade de armazenar também relatos de práticas (de gestão 
e processo). Ainda, um outro diferencial que surgiu posteriormente é a possibilidade de 
customizar o uso, definindo, por exemplo, indicadores específicos para certos APLs. 

Inicialmente, pensou-se que esta seria uma ferramenta voltada a micro, pequenas e 
médias empresas. Entretanto, com o decorrer dos estudos necessários para levar isso a cabo, 
espera-se que o foco se fixe naturalmente nas pequenas e médias empresas. Isso porque as 
micro empresas apresentam a prática da medição de desempenho muito menos desenvolvidas 
do que as demais consideradas. 

Uma preocupação corrente durante o desenvolvimento da base de dados e da interface 
web foi a questão de segurança e uma boa conduta por parte dos usuários. Tendo isso em 
vista, foi estabelecido o acesso a informações por meio de senha e foram desenvolvidos 
mecanismo que ajudem a garantir o princípio da troca e um documento de Termos de Uso, a 
que as empresas estarão sujeitas, que procura assegurar os princípios da confidencialidade e 
do uso.  

Como resultado final, pretende-se que a avaliação da implementação, com os 
primeiros resultados observados pelas empresas usuárias seja positivo. Ainda assim, acredita-
se que serão necessários alguns ajustes para tornar a ferrementa um aliada valiosa de PMEs na 
busca por melhorias em suas organizações. 

Um aspecto bastante importante para o sucesso da aplicação desta ferramenta de 
benchmarking está no alinhamento da ferramenta com a estratégia e as ações que já estão 
sendo desenvolvidas no APL pelos agentes de governança local.  

A partir dessa aplicação piloto, poderá ser feita uma avaliação da utilidade de uma 
ferramenta deste tipo para pequenas e médias empresas e avaliar necessidades para melhorá-la 
ou mesmo para torná-la viável. De maneira geral, espera-se que, a partir da utilização do 
Portal algumas empresas possam, de fato, implantar melhorias, o que é o principal indicador 
de sucesso da ferramenta.  

Como resultados esperados da utilização desta ferramenta entre as empresas tem-se o 
estímulo à utilização de indicadores de desempenho e à colaboração entre empresas de APLs.  

Além da aplicação descrita neste artigo, há outra, em estágio semelhante, no APL de 
Ibitinga (confecções de bordados).  

Para maior enriquecimento da ferramenta, seria interessante a utilização da ferramenta 
por APLs dos mesmos setores, como Birigui (calcados infantis) e Franca (masculinos), no 
estado de São Paulo, e mesmo em outras regiões do  país, como os aglomerados calçadistas 
do Sul do Brasil. Como sugestão para trabalhos futuros, seria interessante agregar novas 
funções ao portal de benchmarking para que a ferramenta possa servir de apoio a troca de 
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experiência entre diferentes agentes de governança para arranjos produtivos locais, e não 
somente entre as  empresas. 
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