DAC – 8700/14
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2014.

DECLARAÇÃO ABNT

Após minuciosa análise de toda a documentação e regulamentação que contempla o
Programa Benchmarking Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, representada
neste ato pelo seu Gerente de Certificação de Sistemas declara que:
Reconhece ser um Programa baseado em uma análise sistemática e contínua de avaliação
de produtos, serviços e processos de trabalho de organizações que fundamentam suas
práticas produtivas baseadas em ações organizadas e estruturadas em princípios de
sustentabilidade, e que propiciam benefícios ao meio ambiente e à comunidade, tendo plena
possibilidade de serem replicadas.
O Regulamento apresentado pelo Programa não apresenta características restritivas,
permitindo, desta forma, que qualquer empresa e/ou instituição possa se inscrever e participar
do processo seletivo.
As regras para a composição da Comissão Técnica garantem a participação de elementos
atuantes em segmentos representativos da sociedade que apresentam interface com a
temática socioambiental corporativa e que têm reconhecimento no cenário nacional e
internacional pela relevância de sua atuação. Foi evidenciado pela documentação
apresentada que os membros da Comissão não têm acesso às demais pontuações, havendo
condicionantes de sigilo aplicadas às instituições desclassificadas (a comissão técnica não
tem acesso ao nome da organização que está avaliando, apenas ao conteúdo da prática
inscrita).
Os quesitos específicos utilizados para a avaliação e pontuação da Comissão Técnica
apresentam conteúdos descritivos das práticas adotadas, e seus principais indicadores
quantitativos e qualitativos que conferem a formatação de resultados finais com total
integridade e aderência aos princípios propugnados pelo programa.
Ao longo de todo o processo, o Programa Benchmarking Brasil se reveste integralmente de
princípios elevados de isenção, imparcialidade, transparência e credibilidade, materializando
uma possibilidade efetiva para que as empresas e instituições partícipes possam demonstrar
para a sociedade que são detentoras e promotoras de boas práticas socioambientais.
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