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Os CASES vencedores
em gestão
socioambiental 2009

O

Dia Benchmarking é uma data especial
em que são conhecidos os cases
vencedores que apresentaram soluções
inovadoras e que irão integrar o
Ranking Benchmarking, Instituições e gestores que,
pela excelência de suas práticas de sustentabilidade,
são referências e exemplos a seguir. Para integrar o
Ranking Benchmarking, é necessário antes passar
pelo crivo de uma comissão técnica multidisciplinar,
formada por especialistas de vários países que
pontuam os cases sem ter acesso ao nome da

empresa. Em 2009, a comissão técnica contou com
16 especialistas de seis diferentes países. É também
necessário cumprir um regulamento conforme
determina o Programa Benchmarking que já se
encontra em sua 7a edição e já selecionou 171 cases de
mais de cem instituições nesse período.
As Instituições e os gestores apresentam
suas práticas nas várias vertentes da gestão
socioambiental, comprovando evidências do
compromisso da empresa com os princípios da
sustentabilidade, assegurando dessa forma real
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convergência entre discurso e prática. A partir de
agora, esses cases vencedores farão parte do maior
banco de boas práticas de sustentabilidade de livre
acesso do país com mais de 150 catalogadas até o
momento. Esse material será uma fonte de consulta
para universidades e mídias especializadas.
A metodologia do Programa Benchmarking
Ambiental compreende algumas regras e
fundamentos para a transparência e credibilidade
do processo. Foi sendo aprimorada a cada nova
edição por especialistas e integrantes da comissão
técnica. Compreende critérios para composição da
comissão técnica, para inscrições e avaliações dos
cases, para pontuações e definição do ranking das
empresas Benchmarking e para o compartilhamento
de todo esse conhecimento gerencial aplicado que é
selecionado e organizado.
Para total isenção, imparcialidade, transparência
e credibilidade, a metodologia do Programa
Benchmarking adota critérios únicos em seu modus
operandi: a Comissão Técnica não tem acesso
ao nome da instituição, recebendo e avaliando
exclusivamente o conteúdo do case. Cada integrante

da comissão avalia individualmente todos os cases
inscritos, e não tem acesso as pontuações dos
demais integrantes. Os cases que não atingem a
pontuação determinada (índice técnico 7,1) são
desclassificados e seus nomes mantidos em absoluto
sigilo. A classificação das empresas no Ranking
Benchmarking é divulgada apenas na solenidade
do anúncio do Ranking com a entrega dos troféus e
certificados, ou seja, a todos (jurados, participantes
e mídia) num único momento. A inscrição dos cases
é gratuita e on-line, e as empresas devem assinar
um termo de compromisso que devem cumprir
caso tenham um dos cases inscritos selecionados
para o Ranking Benchmarking. As instituições
podem inscrever quantos cases desejarem, mas
apenas um case por CNPJ poderá ser selecionado
por edição, aquele que obtiver a maior pontuação
entre eles. Os demais cases permanecem em sigilo
e poderão participar das próximas edições, se assim
suas organizações desejarem. O programa não tem
patrocinadores e é viabilizado economicamente
pelos próprios participantes que adquirem ingressos
para o seminário de apresentação e solenidade do
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anúncio do Ranking Benchmarking.
Desde que surgiu, em 2003, o Programa
Benchmarking só cresce e já se consolidou como
um dos mais respeitados selos de sustentabilidade
do país com reconhecimento internacional. Nesse
período, contou com 115 empresas ranqueadas e
mais de cem apoiadores institucionais. A comissão
técnica contabiliza mais de 80 especialistas de
nove diferentes países. Lançou o livro BenchMais,
as 85 melhores práticas em gestão socioambiental
do Brasil em 2007 com distribuição gratuita
de cinco mil exemplares, e em 2008, a Revista

Benchmarking, Aprendendo com os Melhores
nas versões eletrônica e impressa e também
com distribuição gratuita. O Dia Benchmarking
encerrou a 2a FIBoPS - Feira Internacional para
o Intercâmbio das Boas Práticas Socioambientais
que recebeu mais de 5 mil visitantes.
Essa foi a T Edição do Programa Benchmarking,
que apresenta anualmente a sociedade o Quem é
Quem da Sustentabilidade. Para concorrer ao Ranking
2010 da 8a Edição do Programa, as empresas devem
inscrever seus cases de fevereiro a junho do próximo
ano no site www.benchmarkingbrasil.com.br.
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