
BENCH LEARNING

Definição

O principal objectivo para desenvolver

actividades de bench learning e /ou bench-

marking é o de encontrar melhores formas

de fazer as coisas, com a finalidade de me-

lhorar o desempenho global da organiza-

ção, tendo por base geralmente melhores

resultados alcançados por outras organiza-

ções. De forma simples, o benchmarking é

um processo pelo qual uma organização

encontra outras organizações com as quais

pode comparar, ou benchmark, o desem-

penho da sua organização. Esta técnica

pode ser uma ferramenta poderosa e eficaz

para o progresso da organização, pois

explora princípios básicos como «não rein-

ventar a roda» e «aprender com os outros».

A CAF, bem como outras ferramentas de

análise organizacional, pode ser utilizada

com esta finalidade.

Contrariamente ao benchmarking clássico,

o bench learning não inclui necessaria-

mente a procura de organizações com-

paráveis e a utilização de indicadores para

estabelecer comparações directas. O bench

learning enfatiza mais o processo de apren-

dizagem do que o estabelecimento de

comparações com outras organizações. O

objectivo do bench learning é aprender

com os pontos fortes de outras organiza-

ções, aprender com estas aquilo que fazem

bem, é procurar inspiração para o seu

próprio trabalho e aprender com os erros,

evitando os erros cometidos pelas outras

organizações. É um processo activo e con-

tínuo e não apenas uma comparação de

indicadores: factos e medidas.

As boas práticas estão frequentemente
associadas, de modo intrínseco, ao bench

learning. Os parceiros escolhidos para o
bench learning devem ser organizações
que têm boas práticas que — quando
adaptadas e implementadas na organiza-
ção — conduzem à melhoria do desem-
penho. É importante notar que quando se
procura um parceiro para bench learning, a
escolha não se deve limitar a organizações
similares. Na verdade, a inovação é inspira-
da frequentemente através da aprendiza-
gem com parceiros de outros sectores. Ao
implementar, na organização, aquilo que
aprendeu através do processo de bench

learning, está inevitavelmente a criar as
suas próprias boas práticas.

CAF e Bench learning

A auto-avaliação é o primeiro passo para o
processo de bench learning e para as
mudanças subsequentes a serem imple-
mentadas, que resultaram do diagnóstico
da organização o qual permite compreender
e conhecer os pontos fortes e as áreas a
melhorar. Antes de introduzir o bench

learning é importante ter uma visão clara
do desempenho geral da organização de
modo a decidir as áreas /critérios que serão
utilizados como base para o processo de
melhoria.

O bench learning através da CAF implica
que uma organização tenha avaliado o seu
desempenho em pelo menos quatro áreas-
-chave:

1. As pessoas da organização;

2. Os clientes;

3. O ambiente no qual a organização
actua;

4. O desempenho total da organização.
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Uma avaliação dos resultados nestas áreas-

-chave dar-nos-á uma visão detalhada

sobre o que a organização está a alcançar e

fornecerá dados e indicadores de desem-

penho apropriados.

No entanto, e tendo em vista aproveitar

todos os benefícios que podem ser obtidos

através da actividade de bench learning, é

também necessário considerar a questão

da governação e a forma como é gerida a

organização. Estas questões estão reflecti-

das nos critérios de Meios do modelo CAF,

que descrevem a abordagem da organiza-

ção relativamente a estas questões, desig-

nadamente a definição de objectivos, o

desenvolvimento dos recursos humanos, as

funções da liderança, a gestão de recursos

e processos, entre outros.

Todas as funções, processos e actividades

de uma organização podem ser objecto de

bench learning. A vantagem de fazer a liga-

ção entre as iniciativas de bench learning e

a CAF reside no facto da estrutura da CAF

com 9 critérios e 28 subcritérios poder ser

utilizada para identificar as áreas pro-

blemáticas da organização e para procurar

parceiros de bench learning adequados que

tenham tido um bom desempenho nas

áreas em causa.

A utilização da auto-avaliação através da

CAF deve conduzir à elaboração de um

plano de acção que incida nas áreas que

requerem melhorias. O bench learning com

outras organizações é apenas uma das for-

mas de realizar essas acções de melhoria. É

inerente ao bench learning, assim como à

auto-avaliação, a ideia de continuidade e

de melhoria do desempenho a longo

prazo.

Dado o crescimento da utilização da CAF

na Europa, tornou-se mais fácil encontrar

parceiros para bench learning com a CAF. O

Centro de Recursos CAF do EIPA, com a

ajuda dos correspondentes nacionais e as

respectivas redes de organizações, segue os

passos dos utilizadores da CAF no espaço

europeu e convida a introduzir as suas boas

práticas na base de dados especialmente

criada para os casos de aplicação da CAF.

Quando as organizações se registam como

utilizadores da CAF no sítio Web do Institu-

to Europeu de Administração Pública (EIPA)

— www.eipa.eu — têm a possibilidade de

registar informações detalhadas sobre a

organização, as pontuações da auto-ava-

liação (opcional e confidencial) e infor-

mações acerca das suas boas práticas.

Através da cedência da informação-chave a

base de dados pode ajudar as organizações

públicas a identificar possíveis parceiros de

bench learning, como por exemplo permite

a pesquisa de utilizadores da CAF num país,

sector ou actividade em particular, ou por

áreas de boas práticas.

Ciclo e projecto bench learning

Esquematicamente, o bench learning pode

ser apresentado como um ciclo de 5 pas-

sos:

1. Planeamento

2. Recolha, medição e comparação

3. Análise

4. Adaptação

5. Avaliação e repetição
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1. Planeamento

No primeiro passo dos projectos bench

learning – o planeamento – a organização
tem de procurar, identificar e contactar os
possíveis parceiros. Os projectos bench

learning podem ser desenvolvidos por dois
ou mais parceiros. É muito importante desig-
nar, em cada organização, um gestor do
projecto. Entre os vários participantes no
projecto deve ser escolhido um coorde-
nador. Os parceiros devem chegar a acordo
sobre as áreas e/ou resultados em que
incidirá o projecto tendo em conta os
papéis e os contributos dos vários par-
ceiros. Devem ter sempre em mente o equi-
líbrio entre os contributos dados e os bene-
fícios recebidos pelos parceiros, de modo a
criar situações win-win (vencer-vencer) para
todos os participantes. Os parceiros devem

também elaborar um código de conduta
que pode incluir acordo sobre os prazos,
regras de confidencialidade, gestão e segu-
rança de informação. 

2. Recolha, medição

e comparação

Durante a segunda etapa, recolhem-se pro-
cedimentos e sugestões importantes das
organizações parceiras para colmatar os
problemas identificados, assim como os
resultados alcançados em áreas relevantes.
Esta recolha pode ser feita através de ques-
tionários, reuniões e consulta de websites.
Toda a informação recolhida — informação
acerca dos sucessos e fracassos — deve ser
comparada e/ou medida, e devem ser iden-
tificadas as diferenças e os requisitos para o
sucesso.

1. IDENTIFICAR AS
ÁREAS A MELHORAR E
PLANEAR O BENCH
LEARNING

2. RECOLHER, MEDIR
E/OU COMPARAR
procedimentos
interessantes, pontos
fortes e resultados3. ANALISAR

as causas dos
problemas e as
soluções para o sucesso

4. ADAPTAR E
IMPLEMENTAR
boas práticas na
organização

5. AVALIAR OS
RESULTADOS E
REPETIR A
AUTO-AVALIAÇÃO

CICLO DE BENCH LEARNING



3. Análise

O terceiro passo é a análise. É solicitado às
organizações participantes que definam as
causas dos problemas que ocorreram em
cada área. É também solicitado às organi-
zações que, na medida do possível, deter-
minem a origem desses problemas e perce-
bam como essas razões podem ser a chave
para o sucesso dos primeiros passos na reso-
lução dos problemas. Uma vez determi-
nadas as causas dos problemas, é neces-
sário escolher ou adaptar boas práticas ou
identificar outras soluções possíveis para o
sucesso. É, também, recomendado que os
participantes no projecto determinem o
porquê de alguns procedimentos, resulta-
dos e métodos serem mais apropriados e
mais bem sucedidos do que outros, deven-
do registar as conclusões.

4. Adaptação e implementação

A quarta etapa é a implementação. Inclui a
selecção de boas ideias, sugestões, proce-
dimentos, soluções e a sua adaptação e
introdução nas práticas diárias da organiza-
ção. O acordo total, envolvimento e parti-
cipação dos colaboradores nesta fase é cru-
cial para o sucesso da implementação. Os
colaboradores devem igualmente ter o co-
nhecimento acerca do progresso do projecto
durante todas as fases, através dos canais
de comunicação existentes na organização.

Deve ser redigido um relatório final que
inclua uma lista com as sugestões de boas
práticas, a sua implementação e os resulta-
dos /impactos esperados.

5. Avaliação e repetição

A última etapa consiste na avaliação dos
resultados do projecto. Procede-se a uma

avaliação dos resultados do projecto bench

learning e tomam-se decisões sobre os pas-
sos seguintes. Estes passos podem incluir a
melhoria de processos em curso, incluindo
novas sugestões e ideias. A questão funda-
mental, nesta fase, é que a melhoria con-
tínua é um processo dinâmico que afecta
— e por isso necessita do seu envolvimen-
to — todas as partes interessadas. Para
fazer o acompanhamento das melhorias
alcançadas é importante avaliar o progres-
so, pelo que se recomenda que as organi-
zações repitam a auto-avaliação com base
no Modelo CAF.

6. Potenciais armadilhas

• Procurar parceiros de bench learning

apenas no sector da organização.
Alguns processos, tais como a avalia-
ção da satisfação dos clientes ou dos
colaboradores — apesar de diferentes
sectores — são comuns e podem
efectivamente ser comparados com
diferentes tipos de organizações. É
como «alargar os horizontes».

• Focalizar apenas as medidas de com-
paração do desempenho, sem ter em
conta os processos e as actividades
que levam à realização de boas práti-
cas.

• Esperar que o bench learning seja
rápido e fácil.

• Despender demasiado tempo e recur-
sos numa fase específica do processo.

• Ter a expectativa de que todas as áreas
da organização podem ser compara-
das com outras organizações.

• Solicitar informações e dados sem
estar preparado para partilhar as suas
próprias informações com os outros,
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e, inversamente, esperar que as outras
organizações vão partilhar aberta-
mente a informação que lhes é
valiosa. De acordo com a nossa expe-
riência, a maioria das organizações
deseja partilhar a maior parte da
informação quando é estabelecida
uma verdadeira parceria desde o iní-
cio. O respeito pelos outros e o traba-

lho com um verdadeiro espírito de

parceria é fundamental para o suces-

so dos projectos bench learning.

• Quanto mais longos forem os proces-

sos de bench learning, mais difícil é

manter o entusiasmo e o compro-

misso das pessoas responsáveis pela

sua promoção e implementação.
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