COMISSÃO TÉCNICA - OPERACIONALIDADE
Operacionalidade: A Comissão Técnica avalia e seleciona os projetos
inscritos para o Ranking da edição mediante pontuação (notas de 0 a
10 com base na escala Likert) de 07 quesitos básicos.
Abaixo resumo da operacionalidade de inscrição e seleção dos Projetos
para concorrer ao Ranking do VII Benchmarking Junior, edição 2018.
Período de avaliação: 23 a 30 de maio de 2018.
1. Cada Projeto é descrito em 11 quesitos, sendo 04 deles introdutórios (resumo) não
passíveis de pontuação, cujo objetivo é apenas fornecer contextualização do projeto ao
jurado.
2.

A inscrição do projeto é também realizada pela internet em texto descritivo, e com
quantidade determinada de caracteres. Esta metodologia permite que o jurado tenha uma
panorâmica com os pontos principais do projeto.

3. A Comissão recebe orientação sobre cada quesito e pontua em sistema restrito da internet
com login e senha personalizados. A pontuação final do Projeto é a somatória de todos os
jurados (média aritmética).
4. Após finalizar a avaliação, o jurado deve imprimir sua planilha de notas que foi
automaticamente gerada após suas pontuações, assinar e enviar scaneada para o email
bench@maisprojetos.com.br e o documento original pelo correio para auditoria e arquivo,
no seguinte endereço:
Benchmarking Junior 2018
Att. Marilena Lino de A. Lavorato
Rua Herculano de Freitas, 307/155
01308-020 – São Paulo/SP
5. Caso aconteça empate técnico (pontuação identica para 02 ou mais projetos diferentes), o
critério de desempate automático será em favor do projeto que registre maior nota no
quesito “atributos”. Caso persista o empate, os jurados reavaliam os projetos dando nota
única a cada um deles. Ainda assim, se persistir o empate, a organização decidirá.
6. Não há reunião presencial entre os integrantes da comissão. O contato (virtual ou
presencial) entre seus integrantes fica a critério dos mesmos.
7. Os integrantes da comissão técnica são convidados para o evento de apresentação e
certificação dos projetos selecionados com maiores pontuações (28 de junho de 2018, em
São Paulo/SP). Caso haja algum impedimento para comparecimento presencial, poderá
enviar representante. Todos os integrantes enviam uma foto digital ou impressa, e uma
frase alusiva ao Programa para constar no site www.benchmarkingbrasil.com.br
8. As inscrições passam por um filtro da organização antes de serem enviadas para análise da
comissão de forma a melhorar o aproveitamento dos selecionados.

9. Caso surjam situações em que o regulamento não seja claro, comissão e organização
decidem em conjunto. A decisão será soberana não caberá recursos.
10. O resultado final (Classificação/Ranking) é sigiloso e será informado apenas no XVI Bench
Day (28/06/2018), quando ocorrerá a entrega dos troféus e certificados. Veja programação
preliminar compacta no final deste documento.
Quesitos a serem avaliados dos projetos inscritos:
Quesitos Introdutórios:
O projeto apresenta 04 quesitos introdutórios que não são pontuados e tem por função a
contextualização junto aos jurados. Outra função destes quesitos introdutórios, é servir de resumo
para publicação no Banco Digital de Inovações em Sustentabilidade que tem livre acesso na
internet. Os quesitos introdutórios são:
1. Descrição: apresentação geral do projeto com suas principais características
2. Motivação: O que fez você se dedicar a este projeto?
3. Vivencia: Qual o aprendizado que o Projeto trouxe?
4. Fatores de Sucesso: A visão do (s) autor (es) referente ao seu projeto. O que faz seu projeto
ser considerado sucesso?
Quesitos de Fundamentação:
Estes 07 quesitos de fundamentação é o descritivo do Projeto em si. Serão pontuados pelos jurados
com notas de 0 a 10 para cada um deles, conforme a escala Likert (*)
Diferenciais Competitivos: Em análise as características que tornam o projeto vantajoso
Demanda de Mercado: Em análise os fatores de demanda para o projeto.
Inovação: Em análise a inovação e diferencial competitivo do projeto.
Performance: Em análise o desempenho do projeto (Resultados esperados ou reais)
Atributo de Sustentabilidade: Em análise o(s) atributo(s) de sustentabilidade do projeto.
Público Alvo: Em análise o apelo e planejamento mercadológico do projeto
Relevância: Em análise o alinhamento do projeto em relação aos 5 Ps dos ODS (Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável) da ONU: Planeta, Pessoas, Paz, Prosperidade e Parcerias.
TABELA DE VALOR - (Likert)
As notas de 0 a 10 se baseiam na escala de valor:
0 - Péssimo
1 a 3 - Muito Ruim
3,1 a 5 - Ruim
5,1 a 7 - Razoável
7,1 a 8 - Bom
8,1 a 9 - Muito Bom (Ótimo)
9,1 a 10 - Excelente
VII Benchmarking Junior - 28 de junho de 2018 - Programação
5ª feira – Bench Day – Local, Horário e participação - a definir

