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Como fortalecer o movimento?

índice

+2.500 no mundo
+300 na América Latina
+100 no Brasil 
+50 Países e 150 Indústrias 

Estamos construindo uma comunidade 
poderosa e transformadora de 

Empresas melhores PARA o mundo. 
Você é parte do movimento e da 

construção de um futuro melhor, juntos.

Essa é a primeira versão de um material 
que precisamos da sua ajuda para 

convertê-lo em relações ainda mais fortes 
entre os negócios B do Brasil. 

Movimento Global de 
Empresas B



Usamos o poder dos negócios para solucionar os 
principais desafios da sociedade, construindo uma 
economia mais inclusiva, resiliente e compartilhada. 

A Comunidade Global de Empresas B
Como garantir que empresas possam gerar lucro e impactar positivamente as 
pessoas e os locais onde operam? E mais: como garantir que essas boas práticas 
sejam parte do propósito do negócio? Foi essa a motivação que, em 2006, levou à 
criação do movimento B.



2012

Movimento Global

2006



80+
FUNDOS CLASSIFICADOS GIIRS

50.000+
USUÁRIOS DA AIB

100+
PARCERIAS
MEDINDO O QUE IMPORTA

2500+
EMPRESAS B CERTIFICADAS

50
PAÍSES

130
INDÚSTRIAS

1
META UNIFICADORA

empresas 
B certificadas

medindo o 
que importa

nova 
legislação

3500+
EMPRESAS DE BENEFÍCIOS

33 LEIS APROVADAS

FORÇA-TAREFA

G8
REFORMA DO

ERISA

Números do Movimento B no mundo



Acredita que todas empresas devem trabalhar 
com o objetivo de serem melhores para o 
mundo, conquistando prosperidade 
compartilhada e duradoura.

Por meio de sua rede global de organizações 
associadas, B Lab é o catalisador da mudança de 
cultura desses desafiadores novos tempos.

B Lab é uma organização sem fins lucrativos 
que promove um movimento mundial de 

pessoas que utilizam os negócios como uma 
força para o bem. 



missão
Construir um ecossistema favorável para fortalecer empresas que utilizam a 
força do mercado para dar solução a problemas sociais e ambientais: as 
Empresas B.

valores
interdependência • cuidado • inovação

co-construção • paixão • diversidade

Visão
”Redefinir o conceito de sucesso nos negócios”
Uma economia na qual o sucesso seja  medido pelo 
bem-estar das pessoas, da sociedade e da natureza.



Desde 2013 no Brasil, o Sistema B é o parceiro latino-americano do B Lab, responsável 
pelo engajamento, divulgação e promoção local de todo o movimento. Mais do que a 
certificação, o Sistema B busca empoderar negócios: que as iniciativas se conheçam, 
compartilhem melhores práticas, construam novas redes e modelos de governança, 
melhorando a sociedade como um todo. Além disso, articula ações de influência em 
políticas públicas com o Grupo Jurídico B, e promove conhecimento através da 
Academia B, entendendo que mudanças institucionais são muito importantes para o 
fortalecimento do movimento no Brasil. 

Sistema B Brasil

http://www.sistemab.org/
https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/about-b-lab
http://academiab.org/


Associados

Curadores Efetivos Empresas B

1 B Lab
1 SB Internacional

1 SB Brasil

4 Empresas B 
eleitas por assembleia 

a cada 2 anos

Empresas B 
Certificadas que se 

associaram

Voz
Voto

Voz
Voto Voz

Jay Cohen, 
representado por

Ana Sarkovas
Gonzalo Muñoz
representado por
Tomás de Lara

Marcel Fukayama

Okena
Recicladora Urbana 

Aoka
Via Gutenberg

Conselho Deliberativo
• Marcel Fukayama (Din4mo)
• Daniela Lerario
• Ricardo Glass
• Alex Seibel
• Alexandre Borges
• Andre Biselli
• Camila Abigail de Almeida Salvador 

Storti
• Dario F Guarita Neto
• Isabela Pascoal Becker
• Paula Brandão
• Renata Puchala

Conselho Fiscal
• Marianne Costa (Raízes do Brasil)
• Alexandre Azevedo
• João Bernardo Valentin Casal
• Natalia Castan Xavier Augusto
• Rodolfo Witzig Guttilla

Governança
Sistema B Brasil

Toda Empresa B 
certificada pode se 

tornar uma associada. 
Caso tenha interesse, 
entre em contato com 
brasil@sistemab.org 



O que é ser B?
Combinar lucro com a solução de problemas sociais e ambientais. 
Empresas que desejem ser as melhores PARA o mundo e não só 
as melhores do mundo.

É uma certificação, mas ao invés de certificar seu 
produto (como Fair Trade, por exemplo), reconhece as 
boas práticas e os impactos do seu modelo de negócio.

Empresas B
• Estão comprometidas com a geração de impacto positivo na 

sociedade e no meio ambiente.

• Ampliam os deveres de acionistas e gestores para incluir 
interesses sociais e ambientais. 

• Comprometem-se em operar com altos padrões de gestão e 
transparência.

• Fazem parte do grupo de empresas e pessoas que usam os 
negócios para a construção de uma nova economia.

• Compartilham boas práticas e atraem profissionais que buscam 
empresas com propósito.



Sou B. E agora?
PASSO 1 { COMUNIQUE } Conte ao mundo, a gente ajuda você. Acesse o 
site das Empresas B e saiba como. 

PASSO 2 { NOSSO SELO } Utilize nossa marca conforme as regras do 
manual que está disponível no site das Empresas B.

PASSO 3 { SOMOS UMA SÓ VOZ } Compartilhar conhecimento e 
informações entre as empresas e parceiros é o que fortalece a nossa marca, 
o que nos torna reconhecidos. Conte-nos, sempre que possível, das suas 
novidades para que possamos manter nossa rede ativa.

PASSO 4 { NEGÓCIOS EM REDE CRESCEM JUNTOS } 
Dê preferência aos negócios certificados, todos evoluem juntos.



Nosso tom de voz

mensagens-chave
• Redefinir o conceito de sucesso nos negócios

• Nova maneira de fazer negócios

• Soluções de mercado para problemas sociais e 
ambientais

• Negócios como uma força para o bem

• Prosperidade compartilhada

• Melhores para o mundo

• Fazer a diferença

• Economia compartilhada, inclusiva  e resiliente 

A mensagem do Sistema B é objetiva e deve 

ser transparente e propositiva, mostrando 

que é possível alcançar os objetivos de uma 

nova economia. Sempre que falar do tema, 

aproprie-se dessas ideias. 

Como falar sobre Empresas B

USE
Empresa B Certificada

Empresa B

B significa ”Benefit”

Sistema B

EVITE CONFUSÕES: NÃO USE
B Company

B Lab Company

Empresa do Bem

B Corp

Empresa Sistema B

Negócios Sociais, Verdes ou Responsáveis





Dica
Compartilhe nossos guias de marca, disponíveis 
online, com sua equipe de marketing e agência de 
comunicação. O uso correto de nossas marcas 
fortalece o movimento global de empresas B.
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Um movimento é livre, não tem hierarquia, não tem um dono.

“Quem lidera uma organização hoje em dia sabe quais 
são os dilemas e dificuldades dessa empreitada. 

É basicamente uma jornada solitária. Construir uma 
comunidade forte e poderosa de Empreendedores 

para, juntos, enfrentarem diversas questões é uma das 
maiores missões desse movimento!”



Comunidade
•ENCONTROS GLOBAIS  
O Champions Retreat  é o encontro global das Empresas 
B organizado pelo B Lab para fomentar e fortalecer a 
comunidade internacional.

•ENCONTRO AMÉRICA LATINA
•Encontro anual do Sistema B Internacional que reúne as 
Empresas B e lideranças do movimento do Uruguai, 
Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru, Bolívia, 
Equador, Costa Rica, México e Brasil. 

•ENCONTROS DA COMUNIDADE BRASIL  
Mantemos uma relação próxima com a rede brasileira por 
meio de uma série de eventos, fique de olho na nossa 
agenda. 

•COMUNIDADE NO FACEBOOK 
Entre na comunidade - “Empresas B Brasil” -, fique por 
dentro das novidades e converse com as Empresas B. 
Convide seus funcionários, pessoas ativas em Redes 
Sociais que possam espalhar esse movimento!

•Benefícios
•Globalmente, o movimento busca parcerias e benefícios 
que auxiliem negócios em suas mais diversas 
necessidades. Confira, aproveite e faça parte.



Negócios em Rede • Busque outras Empresas B
•Você pode buscar por Empresas B no mundo todo e entrar em contato com elas para fazer 
negócios, trocar experiências, pedir indicações, sugestões, entre outras coisas! Acesse o link 
http://www.bcorporation.net/community/find-a-b-corp encontre uma Empresa B e entre em 
contato com brasil@sistemab.org para que façamos a ponte entre vocês!



O QUE É? O Global Impact Investment Rating System – GIIRS, é um 

Relatório de Impacto socioambiental para empresas e fundos de 

investimento que buscam uma análise comparativa dos impactos 

positivos de seus negócios. Esse relatório é uma das ferramentas mais 

utilizadas na seleção de empresas no mercado de investimentos de 

impacto e é cada vez mais popular no mercado financeiro. As Empresas 

B’s podem solicitar seu relatório após a certificação e utilizá-los como 

ferramenta para captação de recursos. 

Atualmente 115 investidores de impacto alocam $4.5 bilhões de 

dólares em ativos financeiros de impacto na nossa plataforma, 

sendo 07 fundos que direcionam capital para o Brasil com o total 

de $330 milhões já investidos.

GIIRS                                             { atração de investidores } 



•B Lab e Sistema B na mídia
•Aproveite a mensagem poderosa desse movimento e 

divulgue. Use sua Assessoria de Imprensa, redes sociais, 

site, e fale sobre a sua certificação!

•CONFIRA ALGUNS CANAIS ONDE O 

MOVIMENTO JÁ FOI CITADO.







100+
EMPRESAS B 
CERTIFICADAS

R$ 7.5bi
FATURAMENTO TOTAL 



Base: Março/2018



57 CERTIFICADAS 

9 PENDENTES

Base: Março/2018



Empresas B e os ODS

As Empresas B promovem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em seus negócios. 
Confira a seguir quais se relacionam com cada um deles.

https://nacoesunidas.org/pos2015/




Comunicação



A Araruna é uma produtora de filmes que faz conteúdo 
audiovisual para projetos voltados a educação, 
desenvolvimento humano, cultura e sustentabilidade. Fazem 
filmes de ficção e documentários ligados a estes temas e 
também vídeos institucionais e comerciais que divulgam e 
promovem iniciativas sociais.

produtos e serviços
• Produtora Audiovisual

Araruna Filmes

B2B

Comunicação - Educação e Cultura

01 a 09 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2014

www.araruna.net

facebook.com/ArarunaFilmes



Cause

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa - Comunicação

10 a 49 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2014

www.cause.net.br

facebook.com/CauseBrasil

A CAUSE é uma consultoria que apoia marcas e organizações 
na identificação e gestão de causas que as conectem com as 
demandas do nosso tempo. Criam estratégias de 
conscientização, engajamento e mobilização de diversos atores 
da sociedade por meio de ações integradas de comunicação, 
relacionamento e advocacy. Especializada na consultoria em 
comunicação, relacionamento e advocacy.

produtos e serviços
• Marcas & Causas 
• Advocacy & Engajamento de Stakeholders
• Comunicação & Gestão



A eCycle oferece informações sobre consumo sustentável, 
opções para o descarte adequado de objetos e produtos de 
baixo impacto ambiental a um público que cada vez mais se 
preocupa com a sustentabilidade. Mantém seu público 
atualizado sobre práticas que traduzem um comportamento 
ambientalmente responsável.

produtos e serviços
• Portal: editorial compreensivo sobre o consumo, suas 

práticas, externalidades e alternativas
• Geolocalizador: oferece milhares de opções para destinação 

de itens de consumo cotidiano
• eCommerce: produtos ambientalmente sustentáveis

eCycle

www.ecycle.com.br

facebook.com/eCycle.Portal

B2B - B2C

Comunicação*

01 a 09 funcionários

São Paulo

*Internet

EMPRESA B • 2016



A Indi.Us é uma comunidade de produtores de filmes 
engajados na tarefa de aumentar o impacto positivo das 
organizações. Estão comprometidos em traduzir a 
sustentabilidade em comportamentos e escolhas orientadas 
para o ideal de um mundo melhor. 

produtos e serviços
• Produtora Audiovisual

indi.us

B2B

Comunicação

01 a 09 funcionários

Rio de Janeiro

EMPRESA B • 2015

www.comunicaindi.us

facebook.com/indiusbrasil



A Maria Farinha Filmes acredita que uma história bem contada 
pode realmente fazer a diferença na forma como as pessoas 
veem o mundo: seja ficção, documentário, série ou outras 
formas de mídia, buscam contar histórias impactantes e 
inspiradoras, que provoquem transformação.

produtos e serviços
• Produtora Audiovisual

Maria Farinha Filmes

B2B - B2C

Comunicação

10 a 49 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2013

www.mff.com.br

facebook.com/mariafarinhafilmes



A Suindara Radar e Rede é especializada em construção de 

marcas e engajamento dos públicos de relacionamento. 

Tem um papel construtivo e propositivo em áreas como cultura, 

sustentabilidade e saudabilidade. Ajudam as marcas a 

dialogarem com esses temas, além de identificar e desenvolver 

projetos, que expressem as temáticas do séc. XX. Acreditam 

em um jeito novo de fazer negócios, que inclua questões 

sociais e ambientais, além do crescimento econômico. Querem 

fazer parte do movimento de pessoas e organizações dispostas 

a criar o novo, ser uma empresa B nos ajudará na construção 

desse caminho.

produtos e serviços
• Especializada na construção de marcas, branding, consultoria 

em leis dei incentivo, projetos de cultura e de 
sustentabilidade.

Suindara, Radar e Rede

B2B

Comunicação

01 a 09 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2017

www.suindara.net/

facebook.com/suindara.radar.e.rede/



A Unite é uma empresa de contact center que há 15 anos se 

dedica ao desenvolvimento da educação do País. Acredita que 

mais do que ser uma ponte, representa um elo, transformando 

o relacionamento entre instituições educacionais e alunos em 

resultados sólidos e efetivos para atender expectativas de 

crescimento e satisfação.

 produtos e serviços
• Call Center de capacitação e conversão de alunos, gestão de 

permanência de alunos, gestão de adimplência; 
• Programa de Mentoria para alunos conectando-os com 

pessoas com mais de 60 anos;
• Plataforma proprietária de Comunicação Digital Omnichannel.

Unite

EMPRESA B • 2015

www.grupounite.com.br

facebook.com/grupo-unite

B2B

Comunicação

50 a 249 funcionários

São Paulo



A Zebu é uma empresa que se dispõe a trabalhar com 
possibilidades infinitas de design e sustentabilidade, por meio 
de experiências, produtos, sistemas e histórias – de maneira 
integrada. E tem como principal objetivo construir marcas que 
aliem propósitos sociais e ambientais aos interesses 
econômicos.

produtos e serviços
• Responsável pela execução de mais de 60 projetos com 

inteligência de eco-design e design thinking, a empresa tem 
um portfolio amplo nas áreas de: comunicação visual, 
estratégia e criação de marcas, naming, planejamento de 
comunicação, cenografia, intervenção urbana, mobiliário 
urbano, brindes, móveis, embalagens, dentre outros projetos 
experimentais.

Zebu Mídias sustentáveis 

B2B

Comunicação*

1 a 9 funcionários

Rio de Janeiro

*Design / Sustentabilidade

www. zebumidias.com.br

facebook.com/zebumidias 

EMPRESA B • 2014



Construtora



A MagikJC Empreendimentos é uma empresa de Incorporação 
imobiliária que atua há 45 anos para construir uma cidade melhor. 
Desde 2008 seu foco é o Programa Minha Casa Minha Vida, que 
possibilita aquisição de apartamentos com juros e subsídios 
especiais por intermédio da Caixa Econômica Federal e o Governo 
Federal. A partir de 2016, passaram a repensar a forma de atuar, 
conscientizar e empoderar toda a cadeia produtiva. Para isso, 
escolheram a região do centro de SP para desenvolver um projeto 
piloto e possibilitar a aquisição de apartamentos dentro do MCMV 
em regiões de desejo da população da cidade. Buscam assim uma 
democratização e reurbanização da cidade, promovendo o convívio 
entre a comunidade e um approach diferenciado entre publico e 
empreendedor imobiliário. 

produtos e serviços
• Incorporação Imobiliária – venda de unidades habitacionais com 

foto no programa MCMV

MagikJC Empreendimentos

B2C

Construção

10 a 49 funcionários

São Paulo

Oferece serviços para base da pirâmide

EMPRESA B • 2017

www.magikjc.com.br/site/

facebook.com/BemViverCentro/



A New Inc contribui para a evolução de uma nova consciência 

aplicada na construção e incorporação de empreendimentos, 

influenciando a sociedade para ações ecologicamente corretas, 

economicamente viáveis e socialmente justas.

produtos e serviços
• Construtora

New Inc

B2B 

Construtora

50 a 249 funcionários

Goiás

EMPRESA B • 2014

www.newinc.net.br

facebook.com/newincterramundi



O Programa Vivenda tem o compromisso de fazer com que as 
pessoas possam morar bem e viver melhor. Sendo assim, 
desenvolvem uma solução completa em reformas habitacionais 
que, de forma rápida e não burocrática, possibilita que o cliente 
possa, em até 15 dias, ter seu projeto elaborado e sua reforma 
pronta.

produtos e serviços
• Kits de reformas residenciais de baixo custo.

Programa Vivenda

B2C

Construção

10 a 49 funcionários

São Paulo

Oferece serviços para base da pirâmide

EMPRESA B • 2017

www.programavivenda.com.br/

facebook.com/programavivenda/



Educação e Cultura



A 4YOU2 é um negócio social que proporciona experiências 
transformadoras de aprendizado e cultura por meio 
do ensino de idiomas.

produtos e serviços
•  Ensino de idiomas

4you2

B2C

Educação e Cultura

10 a 49 funcionários

São Paulo

Oferece serviços para base da pirâmide

EMPRESA B • 2014

www.4y2.org

facebook.com/4YOU2idiomas 



A Campus Brasil é uma empresa que tem orgulho de ser 

brasileira e ao mesmo tempo de estar bem conectada com o 

restante do mundo. Fundada por dois jovens empreendedores, 

viajantes e amigos, nossa organização surge como a primeira 

empresa brasileira especializada em intercâmbio acadêmico 

para grupos de universitários, sejam eles brasileiros indo para o 

exterior, ou estrangeiros vindo para a América do Sul.

produtos e serviços
•  Organização e operação de programas educacionais na 

América do Sul para universidades estrangeiras e no exterior 

para universidades brasileiras.

Campus Brasil

B2B

Educação e Cultura

10 a 49 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2017

www.campusbrasil.org

facebook.com/campusbrasil 



Fundada em 2013, a eduK é uma plataforma de educação 

on-line que oferece cursos de profissionalização e 

especialização em diversas áreas de aprendizado como 

Gastronomia, Confeitaria, Artesanato, Fotografia, Moda, Beleza, 

Negócios entre outras. As aulas são ministradas por grandes 

nomes do mercado, que compartilham suas experiências e 

ajudam os alunos a transformarem suas paixões em um 

negócio lucrativo ou uma fonte de renda extra.

produtos e serviços
•  Aulas e cursos online

EduK

B2B

Educação e Cultura

50 a 249 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2017

www.eduk.com.br

facebook.com/eduK 



A Geekie é uma empresa de inovação e tecnologia educacional. 
Oferece soluções educacionais inovadoras com o objetivo de 
democratizar o acesso à educação de qualidade por meio da 
tecnologia. Tem como missão levar a aprendizagem personalizada 
para estudantes de todo o Brasil, servindo de apoio para escolas, 
educadores e alunos.

produtos e serviços
• Geekie Teste – ferramenta de avaliação externa que auxilia as 

tomadas de decisões pedagógicas e na eficiência do ensino, 
gerando informações sobre desenvolvimento cognitivo de cada 
aluno.

• Geekie Lab – plataforma de apoio ao professor, que oferece 
videoaulas, resumos e exercícios para complementar o conteúdo 
da sala de aula e traçar trilhas de aprendizagem personalizadas 
para cada aluno. 

• Geekie Games – aplicativo de preparação para o Enem e 
vestibulares, utilizado por milhões de estudantes de todo o Brasil.

Geekie

B2B 

Educação e Cultura

50 a 249 funcionários

São Paulo

Oferece serviços para base da pirâmide

EMPRESA B • 2014

www.geekie.com.br

facebook.com/GeekieBrasil



É uma empresa que tem a missão de melhorar a qualidade de 

vida das famílias, propiciando momentos agradáveis de 

convivência à mesa, sempre aliados a uma alimentação e 

hábitos saudáveis, construídos desde a primeira infância. 

Acredita que o envolvimento da criança, através do apelo lúdico 

e do fortalecimento do vínculo afetivo, é determinante para o 

sucesso da alimentação infantil.

produtos e serviços
• Consultoria em alimentação infantil consciente

• Criação e curadoria de conteúdo

• Palestras, aulas e workshops

• Consultoria para escolas

• Oficinas criativas para pais e filhos

Mayra

B2B 

Educação e Cultura

01 a 09 funcionários

São Paulo

www.mayraa.com.br

facebook.com/mayraa.com.br 

EMPRESA B • 2015



A Quíron tem como missão desenvolver e tornar acessíveis 

soluções educacionais que inspirem um novo jeito de pensar e agir 

para a construção de uma sociedade protagonista, composta de 

pessoas que utilizem seu máximo potencial na concretização dos 

seus sonhos. Para isso, oferece formações complementares para 

jovens e professores, abordando temas como empreendedorismo, 

criatividade, autoconhecimento e sustentabilidade, atuando em 

parceria com Governos, Escolas, Empresas e outras instituições.

produtos e serviços
• Formações de: contra turno escolar, professores, jovens. 

• Projetos Sociais educacionais personalizados para empresas.

• Licenciamento: através deste modelo outras instituições têm a 

oportunidade de adquirir a licença de uso da metodologia 

Quíron e aplicar as formações de forma autônoma.

Quíron

EMPRESA B • 2016

www.quironeducacao.com.br

facebook.com/quironeducacao

B2B

Educação e Cultura

01 a 09 funcionários

Paraná

Oferece serviços para base da pirâmide



A Reconectta é um negócio social que leva os valores e a 

cultura da sustentabilidade para escolas por meio de 

experiências educacionais. Acreditamos na nossa reconexão 

com o meio ambiente, com os outros e com nós mesmos para 

a construção de um mundo mais justo, resiliente e sustentável e 

que a educação é o caminho da transformação.

produtos e serviços
• Formações especializadas para educadores, líderes escolares 

e equipe operacional; 

• Projetos socioambientais com alunos; 

• Programas institucionais de gestão sustentável

Reconectta

B2B

Educação e Cultura

01 a 09 funcionários

São Paulo

www.reconectta.com

facebook.com/reconectta 

EMPRESA B • 2017



A Spiral Criativa transforma boas ideias em projetos, negócios e 

instituições culturais e criativas com foco no impacto social, 

econômico e ambiental; contribui com empresas, governo e o 

terceiro setor a fazerem a diferença que queremos ver para o 

mundo. Enxerga que a sociedade do futuro será cada vez mais 

humana, colaborativa e interdependente, que nossa evolução 

nunca foi tão dinâmica e complexa, e os resultados de HOJE 

devem ser co-criados, extraindo ao máximo seu potencial 

social transformador.

São conectados e trabalham em rede, permitindo estruturar 

ideias distintas e reunir especialistas em diversas áreas e 

saberes; diferentes visões colaborando para a melhor solução.

produtos e serviços
• Projetos culturais em rede colaborativa

Spiral Criativa

B2B

Educação e Cultura

01 a 09 funcionários

Rio de Janeiro

www.spiralcriativa.com.br

www.facebook.com/spiralcriativa 

EMPRESA B • 2017



Energia



A Combio é uma empresa que tem como missão prover 

soluções de geração de energia com fontes renováveis, criando 

valor econômico crescente e de longo prazo. Proporciona 

ganhos financeiros e ambientais a empresas do segmento 

industrial, implementando projetos de geração de vapor 

sustentáveis e eficazes. 

produtos e serviços
• Outsourcing para indústria

Combio Energia

B2B

Energia

50 a 249 funcionários

São Paulo

www.combioenergia.com.br

não tem

EMPRESA B • 2014



Financeiro



A AZ Quest é uma empresa que oferece produtos de 

investimento de alta qualidade, nas diferentes classes de ativos, 

com resultados consistentes no longo prazo. Ao mesmo 

tempo, almejam contribuir com a sociedade através do 

engajamento em ações de impacto e desenvolvimento social.

produtos e serviços
• Gestora de recursos

AZ Quest

B2B

Financeiro

10 a 49 funcionários

São Paulo

www.azquest.com.br

não tem 

EMPRESA B • 2017



A Avante é uma empresa que oferece soluções financeiras 

voltada para o microempreendedor brasileiro. O Agente de 

Negócios da Avante vai até o local de trabalho do 

empreendedor e entende a sua história. Através do uso da 

tecnologia, realiza um atendimento personalizado, ágil, simples, 

respeitoso e humanizado. 

No Brasil os "players" são os grandes bancos de varejo e 

agências financeiras como a Avante. Com mais ou menos 27 

milhões de brasileiros sem acesso ao crédito e muitos até 

desbancarizados é importante ressaltar a necessidade de 

trabalhar junto com este setor para que o desenvolvimento 

econômico e social da nação seja garantido. 

produtos e serviços
• Serviços Financeiros que fortalecem os 

microempreendedores por meio de microcrédito, solução de 

meio de pagamento e banco digital.

Avante

B2B
Financeiro*

50 a 249 funcionários

São Paulo

Oferece serviços para base da pirâmide

*microcrédito

www.avante.com.vc     

facebook.com/AvanteComVc 

EMPRESA B • 2014



Kria é uma plataforma online de investimento para startups que 

une investidores, mentores e empreendedores. Através da Kria, 

qualquer um pode investir em organizações inovadoras e de 

impacto, a partir de R$1.000, e criar novas conexões com 

pessoas e negócios promissores.

produtos e serviços
• Plataforma online de investimento para startups 
• Rede social empreendedora 
• Educação sobre investimento anjo e startups

Kria

EMPRESA B • 2016

www.kria.vc

facebook.com/kria.vc

B2B

Financeiro

01 a 09 funcionários

São Paulo



O Grupo Gaia é um conjunto de empresas que atua nos 
setores financeiro, imobiliário, educacional, ambiental, 
esportivo e de qualidade de vida..

produtos e serviços
• Securitização imobiliária, securitização do agronegócio e 
securitização financeira. 

• Assessoria em operações imobiliárias e servicing, esportes, 
educação e saúde.

Grupo Gaia

B2B

Financeiro

10 a 49 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2014

www.grupogaia.com.br

facebook.com/ogrupogaia



A Kaeté Investimentos é uma gestora de private equity focada 

em investimentos de impacto, que oferecem retorno financeiro 

junto com impactos sociais e ambientais positivos.

A Kaeté foca em regiões fora dos principais centros de 

desenvolvimento do Brasil e em projetos que incentivem a 

utilização mais eficiente dos recursos naturais ou que tenham 

impacto social e econômico relevante nas famílias de renda 

mais baixa. Esses investimentos promovem o crescimento 

econômico e geração de emprego em regiões com baixa 

disponibilidade de capital para investimentos. Os investimentos 

nestas regiões criam oportunidades inovadoras, ajudam a 

diminuir a desigualdade e promovem o desenvolvimento 

sustentável.

produtos e serviços
•  Fundo de Investimento de Impacto que promove 
desenvolvimento sustentável.

Kaeté Investimentos

B2B

Financeiro

01 a 09 funcionários

São Paulo

Oferece serviços para base da pirâmide

EMPRESA B • 2017

www.kaeteinvestimentos.com.br

facebook.com/kaeteinvestimentos



Mais Fácil é uma administradora de cartões de crédito que se 

associa a marcas de varejistas e comunidades para operar 

cartão de crédito onde parte do valor transacionado é revertido 

para projetos sociais locais desenvolvidos pelo parceiro.

produtos e serviços
•  Cartão de Crédito

Mais Fácil

B2C

Financeiro

10 a 49 funcionários

EMPRESA B • 2017

www.cartaomaisfacil.com.br



A MOV é uma gestora brasileira de investimento de impacto. 

Investe e co-cria empresas inovadoras que ofereçam 

oportunidades a uma população menos favorecida e/ou 

promovam o uso sustentável de recursos naturais. 

 

produtos e serviços
• Fundo de Investimentos de Impacto

Mov Investimentos

EMPRESA B • 2016

www.movinvestimentos.com.br

facebook.com/movinvestimentos

B2B

Financeiro

01 a 09 funcionários

São Paulo

Oferece serviços para base da pirâmide



A Positive Ventures é uma investidora de impacto voltada 
para a aceleração de negócios positivos em estágio 
inicial. Tem como missão estar ao lado de 
empreendedores que criam negócios capazes de unir 
propósito e rentabilidade, buscando soluções inovadoras 
e exponenciais em sustentabilidade, empoderamento 
humano, saúde e bem-estar.

produtos e serviços
• Investimento de Impacto

Positive Ventures

B2B

Financeiro

01 a 09 funcionários

São Paulo

http://positive.ventures

facebook.com/wearepositiveventures 

EMPRESA B • 2016



A PRAGMA Gestão de Patrimônio é um "Independent 

Advisory Office" que tem como propósito auxiliar 

empresários e fundações na preservação e valorização de 

seus patrimônios ao longo do tempo.

produtos e serviços
• Gestão de Patrimônio

Pragma

B2C e B2B

Financeiro

10 a 49 funcionários

São Paulo

www.pragmapatrimonio.com.br

EMPRESA B • 2017



Fundada em 2009, a Vox Capital é a primeira e mais ativa 

gestora de investimentos de impacto no Brasil. Seu propósito é 

criar um mundo em que negócios são agentes de 

transformação social positiva. E faz isto através de 

investimentos em empresas, que incorporam tecnologias 

inovadoras com potencial de transformar a sociedade.

produtos e serviços
• Fundo de investimento de Impacto Social com foco em 

educação saúde e serviços financeiros

Vox Capital

B2B

Financeiro

01 a 09 funcionários

São Paulo

Oferece serviços para base da pirâmide

EMPRESA B • 2015

www.voxcapital.com.br

facebook.com/voxcapital 



A Wright Capital é uma gestora de patrimônio independente, 

que assessora famílias, indivíduos e instituições na preservação 

de seu patrimônio, gerindo recursos de forma técnica, isenta, 

transparente e diversificada no Brasil e no exterior. A Wright 

Capital foca na gestão de patrimônio com ênfase em três 

pilares: gestão dos ativos financeiros, planejamento patrimonial 

e sucessório e investimentos de impacto social e ambiental. 

Recomenda que pelo menos 1% do patrimônio seja investido 

em fundos de impacto social e/ou ambiental, sugerimos formas 

de atuação em iniciativas específicas e conectamos os clientes 

a projetos e causas.

produtos e serviços

Gestão de patrimônio financeiro, planejamento sucessório e 

patrimonial e conexão do cliente ao universo do impacto social 

e ambiental através de diversos mecanismos.

Wright Capital

B2B e B2B

Financeiro

10 a 49 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2018

www.wright.capital



A missão da Yunus Negócios Sociais é ser uma inspiração e 

uma ferramenta prática para pessoas e organizações no Brasil, 

interessadas em se engajar na construção de um país livre de 

seus maiores problemas utilizando os mecanismos de negócio 

social. A organização funciona como um negócio social, ou 

seja, caso tenha lucro, este é totalmente reinvestido no 

negócio, com o intuito de maximizar o impacto social. Atuando 

desde 2013 no Brasil, a Yunus tem como objetivo desenvolver 

o campo de negócios sociais pelo país.

produtos e serviços
Serviços de aceleração para empreendedores sociais e acesso 
a empréstimos de longo prazo a custos baixos (CDI + 2% ou 
IPCA + 8% por ano) por meio de nosso fundo de investimento. 
Além disso, oferecemos serviços de consultoria para empresas 
e workshops e cursos de negócios sociais.

Yunus Negócios Sociais

B2B

Financeiro

10 a 49 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2017

www.yunusnegociossociais.com

facebook.com/yunusnegociossociais 



Florestal



A Amata é uma empresa florestal brasileira que existe para 

manter as florestas nativas de pé, através da criação da 

economia da floresta em territórios sustentáveis. Faz a ponte 

entre a floresta e o mercado consumidor ao disponibilizar 

madeira certificada, produzida com responsabilidade 

socioambiental e garantia de origem. A madeira AMATA vem de 

florestas plantadas – de espécies nativas, eucalipto e pínus – e 

também de florestas nativas, com o manejo de baixo impacto.

produtos e serviços
• Madeira sólida, serrada, com certificado FSC e rastreada 

oriunda de florestas plantadas – de espécies nativas, como o 
paricá, e exóticas, como o pinus e o eucalipto, – e do manejo 
de baixo impacto de florestas nativas.

Amata

www.amatabrasil.com.br

facebook.com/tuamata

B2B - B2C

Florestal

250 a 999 funcionários

SP / MS / RO / PA / PR

EMPRESA B • 2016



Gestão, Estratégia e Pesquisa



A Aoka é um laboratório de inovação, ação coletiva e 

desenvolvimento de liderança, que existe para inspirar, 

empoderar e instrumentalizar líderes e organizações para 

realizarem transformações em suas realidades. Acreditamos 

que a transformação de realidades complexas só é possível 

através da ação coletiva e em rede. 

produtos e serviços
• Jornadas de exploração 

• Workshops e laboratórios de inovação coletiva e programas 
de desenvolvimento de liderança para transformar nossa 
sociedade, atuando em um sistema cada vez mais complexos 
e interdependente

Aoka

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa

01 a 09 funcionários

São Paulo

aokalabs.com.br

facebook.com/aokalabs

EMPRESA B • 

2013



A Asap quer revolucionar a educação corporativa através do 

desenvolvimento de comunidades de aprendizagem digitais. 

Acreditam na gestão contínua do conhecimento em rede como 

a melhor forma de ampliar a inteligência das organizações.

Seu sistema permite modelar, customizar e integrar ambientes 

digitais a partir das necessidades de colaboração de cada 

grupo. Dessa forma, estimulam a interação e cocriação dos 

funcionários para produzir e distribuir diferentes conteúdos 

através de uma navegação super intuitiva.   

Em paralelo, é possível acompanhar toda a performance da 

comunidade e qualificar os processos de gestão com 

mecanismos de metrificação, monitoramento e definição de 

indicadores para tomadas de decisão mais assertivas.

produtos e serviços
• Educação Corporativa 
• Gestão de Comunidades

Asap

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa

01 a 09 funcionários

Rio de Janeiro

EMPRESA B • 2017

www.plataformaasap.com.br/asap/



A Baluarte é uma empresa especializada em consultoria, gestão 

e capacitação cultural com mais de 80 projetos realizados no 

Brasil e exterior. Acreditamos que a cultura é um poderoso 

meio de transformação social e por isso buscamos um mundo 

com maior potência criativa. Pensamos a cultura de forma 

estratégica para gerar impactos positivos para a sociedade e 

empresas.

produtos e serviços
• Consultoria para implementação de plataformas de 

patrocínios (social, culturais e esportivos) 

• Gestão de patrocínios corporativos

• Assessoria em leis de incentivo para patrocínios

• Criação e Gestão de projetos socioculturais 

• Consultoria para projetos socioculturais 

• Capacitações para o mercado cultural

Baluarte Cultura

B2B

Gestão, Pesquisa e Estratégia – Educação e Cultura

01 a 09 funcionários

Rio de Janeiro

EMPRESA B • 2015

www.baluartecultura.com.br

facebook.com/baluartecultura



A Carioteca é uma empresa que estimula o comportamento 

colaborativo através de atividades e metodologias 

participativas. Tem como objetivo impulsionar o 

comportamento colaborativo por meio de experiências de 

co-criação e educação desenvolvidas com processos 

participativos e metodologias diversas.

produtos e serviços
• Consultoria: co-criação, facilitação e educação

Carioteca

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa

01 a 09 funcionários

Rio de Janeiro

www.carioteca.com.br

facebook.com/carioteca 

EMPRESA B • 2016 



A Casa do Futuro atua com tecnologia e sustentabilidade para 

a construção civil. Na área de sustentabilidade, presta serviços 

de consultoria para maximização de resultados técnicos, 

econômicos e ambientais dos projetos. Trabalha com 

certificações ambientais e outros serviços relacionados à 

eficiência e sustentabilidade. Na área de tecnologia, desenvolve 

e implanta projetos de eficiência energética, telecomunicações, 

segurança, automação e inteligência predial.

produtos e serviços
• Tecnologia e consultoria em construção civil

Casa do Futuro

EMPRESA B • 2016

www.casadofuturo.com 

facebook.com/casadofuturo

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa - Tecnologia  

10 a 49 funcionários

Rio de Janeiro



A Criando é uma empresa especializada em consultoria e 

capacitação na gestão de OSCs, na customização de projetos 

a patrocinadores e outras estratégias de captação de recursos. 

Transforma sonhos em realidade.

produtos e serviços
• Plano de mobilização de recursos para OSCs 

• Elaboração de projetos culturais e socio-ambientais

• Planejamento na co-criação de novas ONGs e OSCs

• Criação de indicadores de resultados e impacto

Criando Consultoria

EMPRESA B • 2016

http://www.criando.net

facebook.com/criandoconsultoria

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa

01 a 09 funcionários

São Paulo



Din4mo

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa - Financeiro

01 a 09 funcionários

São Paulo

din4mo.ning.com

facebook.com/ddin4mo 

EMPRESA B • 2015

A Din4mo é uma empresa que empodera empreendedores 

para desenvolverem negócios que resolvam problemas sociais. 

Através de seus programas inovadores de impacto e inovação 

social para organizações sociais. Apoia empreendimentos em 

Governança, Gestão, Capital, Networking.

produtos e serviços
• Programa de Aceleração: estratégia, modelo de negócios, 

marketing, desenvolvimento de produto, funil de vendas, 

finanças e governança.

• Investimento de Impacto: capital para estruturação de 

operações através de financiamentos via equity e dívida 

conversível.

• Ecossistema: estratégias voltadas para a ampliação de 

impacto e escala de organizações sociais.



A Ecosocial é uma consultoria que trabalha com pessoas e, 

consequentemente, em como apoiá-las nas suas 

transformações e dos ambientes em que atuam (grupos, 

organizações e/ou sociedade). Acreditam na essência do Ser 

Humano e de como ele é capaz de transformar sua própria 

realidade, de forma consciente e com protagonismo. Trabalham 

processos de desenvolvimento - individuais, de grupos, 

organizacionais e da sociedade – por meio de serviços de 

consultoria, coaching e treinamento.

produtos e serviços
• Vivências e Cursos de Desenvolvimento Humano

Ecosocial

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa

10 a 49 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2017

www.ecosocial.com.br/ 

facebook.com/ecosocialdesenvolvimentohumano/



A Matéria Brasil é uma empresa de Design e conhecimento que 

gera valor através de projetos de impacto sócioambientais 

positivos. Atua compartilhando e produzindo conhecimento 

sobre materiais, processos e tecnologias responsáveis, 

orientando os clientes a desenhar de forma mais consciente 

seus produtos e serviços.

produtos e serviços
• Desenvolvimento de soluções em processos, produtos e 

serviços focados no consumo consciente e economia circular 

• Consultoria de materiais e processos produtivos / Rotulagem 
ambiental

• Design Thinking e Design humano centrado 
• Catalogação e compartilhamento de informações sobre 

soluções para sustentabilidade (materiabrasil.com/explore)

Matéria Brasil

EMPRESA B • 2016

www.materiabrasil.com.br

facebook.com/MateriaBrasil

B2B

Gestão, Pesquisa e Estratégia

01 a 09 funcionários

Rio de Janeiro



A Move é uma empresa especializada em soluções para 

impacto social positivo. Atendem empresas, fundações, 

institutos, ONGs e governos.

produtos e serviços
• Avaliação de resultados e impacto

• Monitoramento

• Planejamento estratégico

• Teorias de Mudanças

• Diagnósticos sociais

• Pesquisas

• Cursos e Palestras

Move Social

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa

10 a 49 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2015

www.movesocial.com.br

facebook.com/movesocial



A Oficina da Sustentabilidade é uma empresa que ajuda 

outras empresas a se tornarem resilientes, principalmente 

no que tange ao seu relacionamento com seus 

stakeholders. Planejar coletivamente, criar projetos em 

mutirão nas comunidades e desenvolver uma forma de se 

relacionar que use a ação como base. Além disso, usa seus 

produtos, como diagnósticos, planejamento de 

investimento, avaliação de projetos e impactos, para 

regenerar os sistemas sociais. 

produtos e serviços
• Diagnóstico Social 

• Programa Agentes de Mudanças 

• Metodologia sistêmica 3ws

Oficina da Sustentabilidade

B2B

Gestão, Pesquisa e Estratégia – Educação*

10 a 49 funcionários

São Paulo

Oferece serviços para base da pirâmide

   *Suporte para regeneração de sistemas de empresas
EMPRESA B • 2015

www.oficinadasustentabilidade.com.br

facebook.com/Oficinada-Sustentabilidade



A Pecsa é uma empresa de gestão e parceria agropecuária 

localizada na região norte do estado do Mato Grosso, que tem 

como missão transformar a pecuária na Amazônia em um 

negócio sustentável. Reformam fazendas degradadas e 

implantam um sistema de produção intensificado, além de 

recuperar os passivos florestais de acordo com a legislação. 

Dessa forma, essas fazendas se tornam áreas altamente 

produtivas e rentáveis, onde garantem uma produção 

sustentável e sem desmatamento.

produtos e serviços
• Oferecem aos pecuaristas da Amazônia uma parceria rural 

para a reforma, intensificação sustentável e adequação 

ambiental de suas fazendas. O modelo de parceria é flexível, 

permitindo ao parceiro participar do investimento de acordo 

com a sua disponibilidade financeira.

Pecsa

www.pecsa.com.br

facebook.com/pecsamazonia

B2B

Gestão, Pesquisa e Estratégia

50 a 249 funcionários

Mato Grosso

EMPRESA B • 2017



A Plano CDE auxilia seus clientes e parceiros a entender a 

lógica de vida dos brasileiros de classes C, D e E. Essas 

informações ajudam a desenvolver produtos, serviços e novos 

modelos de negócios que atendam às necessidades e 

transformem a realidade da vida dessa população e, além 

disso, potencializa a presença e o impacto social nesse 

mercado.

produtos e serviços
• Pesquisa

Plano CDE

B2B 

Gestão, Estratégia e Pesquisa

10 a 49 funcionários

São Paulo

Oferece serviços para base da pirâmide

EMPRESA B • 2014

www.planocde.com.br

facebook.com/Plano-CDE



A PARES é uma empresa de consultoria, assessoria e 

capacitação que, desde 2010, vem assessorando líderes e 

empreendedores em suas estratégias e processos de 

desenvolvimento organizacional, integrando perspectivas e 

ações de pares estratégicos internos e externos na construção 

de caminhos, soluções e impacto positivo. Nos diversos 

projetos realizados com empresas, grupos empresariais, 

institutos, federações e conselhos, a inteligência coletiva, de 

stakeholders internos e externos, é o principal insumo, 

adotando como foco os desafios estratégicos de gestão e de 

desenvolvimento organizacional, numa abordagem sistêmica, 

intersetorial, participativa e colaborativa

produtos e serviços
Consultoria em projetos e programas de conscientização, 

inovação e desenvolvimento organizacional sistêmico

Pares

B2B

Gestão, Pesquisa e Estratégia

01 a 09 funcionários

Rio de Janeiro

   

EMPRESA B • 2018

www.pares.etc.br

facebook.com/PARESemrede/



A Raízes é um negócio social que busca diminuir as 

desigualdades sociais e o desequilíbrio de gênero com 

soluções de sustentabilidade no turismo e sua produção 

associada: gastronomia, artesanato, cultura e agroecologia. A 

empresa atua na co-criação de soluções para comunidades em 

conjunto com empresas, governos e ONGs interessados em 

fortalecer o capital social e valorizar os ativos culturais dos 

territórios em que estão inseridos.

produtos e serviços
•  Consultoria em projetos de desenvolvimento local

•  Consultoria em projetos de governança coletiva 

•  Consultoria em projetos de turismo sustentável

Raízes Desenvolvimento Sustentável

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa

01 a 09 funcionários

São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte

Oferece serviços para base da pirâmide

EMPRESA B • 2014

www.raizesds.com.br

facebook.com/RaizesDS



A ResolvJá é uma plataforma eletrônica que promove a 
comunicação entre câmaras, partes, advogados, mediadores e 
árbitros, para resolver conflitos de baixo custo. Tudo online. 
Assim os problemas podem ser resolvidos de forma rápida com 
poucos cliques, aumentando a satisfação de todos os usuários. 

produtos e serviços
•  Sistema para mediação e arbitragem online
•  Soluções digitais para resolução de conflitos – negociação, 
mediação/conciliação e arbitragem

ResolvJá

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa

01 a 09 funcionários

São Paulo

Oferece serviços para base da pirâmide

EMPRESA B • 2017

www.resolvja.net.br/ 

facebook.com/resolvja/



A TcUrbes é uma empresa de planejamento urbano que busca 

transformar as cidades através de serviços que geram alto 

impacto socioambiental. Propondo soluções de planejamento 

completas, que entrelaçam a construção da identidade local 

com a infraestrutura urbana, desenha projetos integrados, 

unidos por soluções complexas.

produtos e serviços
• Estratégia Urbana: consultoria, planejamento urbano, planos 

de mobilidade; 

• Desenho urbano: projetos de acessibilidade, cicloviários, 
sinalização, parques e praças; 

• Bicicletas Compartilhadas: estudos de demanda e 
planejamento; 

• Engajamento: processos participativos, palestras e 
workshops.

TcUrbes

B2B

Gestão, Estratégia e Tecnologia* 

10 a 49 funcionários

São Paulo

          * Mobilidade Urbana / Transporte

EMPRESA B • 2014

www.tcurbes.com.br

facebook.com/tcurbes 



A Tecvolt é especializada em assessorar empresas quanto ao 

uso econômico e sustentável de energia e utilidades com uso 

de soluções avançadas para monitoramento, performance 

energética e gestão eficiente.

produtos e serviços
• Consultoria em eficiência energética

Tecvolt

B2B

Gestão, Estratégia e Tecnologia* 

10 a 49 funcionários

Goiás

*Eficiência Energética

EMPRESA B • 2016

www.tecvolt.com

não tem



A The Key é uma consultoria fundada em 2000, com a missão 
de ajudar organizações a migrar para a Nova Economia com 
eficiência e geração de valor compartilhado. Atua na elaboração 
sob medida, implantação e gestão de projetos especiais nas 
áreas de cultura, educação e investimento social estratégico, 
com grande expertise em incentivos fiscais. Em gestão, atua 
com o conceito de inovação sustentável, trabalhando também 
com gestão energética. Em inovação, a The Key atua como 
consultoria parceira da Kaleydos, plataforma de incubação e 
educação de negócios de impacto. 

produtos e serviços
•  Projetos especiais com ou sem o uso de incentivos fiscais, 
nas áreas de educação, investimento social estratégico e 
relacionamento comunitário; 
•  Inovação e Negócios de Impacto: Corporate Venture; 
Laboratório de Inovação e -> Intraempreendedorismo; Gestão 
da Performance em Sustentabilidade e Investimento Social
•  Gestão Sustentável e Gestão Energética

The Key

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa

01 a 09 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2017

www.thekey.com.br/

facebook.com/thekeyconsultoria/ 



Desde 2003, a Via Gutenberg desenvolve inovações que 

fomentem impacto positivo nas causas de Longevidade e 

Sustentabilidade. Provém consultoria e incuba organizações que 

busquem incorporar essas causas em seus modelos de negócio, 

estratégias e práticas de gestão. Sua abordagem fundamenta-se 

em framework próprio, que viabiliza o desenvolvimento de 

soluções em rede que articulam stakeholders múltiplos e geram 

resultados compartilhados no curto e longo prazo.

produtos e serviços
• Consultoria: integração de causas nas organizações;

• Incubadora: suporte a novos negócios de impacto em 

longevidade;

• Tecnologia social: desenvolvimento de plataformas de impacto 

social.

Via Gutenberg

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa

01 a 09 funcionários

São Paulo

www.viagutenberg.com.br 

facebook.com/viagutenberg 

EMPRESA B • 2014



Recursos Humanos



A 99jobs é uma plataforma de relacionamento com o trabalho 

criada pra ajudar na tomada de decisões profissionais, 

apresentando e aproximando pessoas e organizações com 

valores em comum.

produtos e serviços
• Plataforma de recrutamento e seleção de funcionários

99jobs

B2B

Recursos Humanos

10 a 49 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2014

www.99jobs.com

facebook.com/99jobs



Resíduos



A Boomera trabalha com tecnologia de ponta e conecta toda a 

cadeia produtiva para transformar resíduo em matéria-prima 

novamente. Os recursos naturais não renováveis são só 

abastecedores da cadeia e não fonte principal da 

matéria-prima.

A Boomera desenvolve e opera novos produtos a partir da 

reciclagem. É assim que eles voltam às empresas fabricantes 

como soluções e novos materiais que agregam na produção ou 

para o consumidor como um novo produto durável.

Boomera

B2B

Resíduos

50 a 249 funcionários

São Paulo

www.boomera.com.br

facebook.com/boomerabr 

EMPRESA B • 2017



A CBPAK é uma empresa nacional de tecnologia, focada na 

pesquisa, desenvolvimento, industrialização e comercialização 

de embalagens biodegradáveis e compostáveis, térmicas, 

rígidas (descartáveis), utilizando matéria-prima de fonte 

renovável - fécula de mandioca.

produtos e serviços
• Embalagens descartáveis e biodegradáveis de mandioca

CBPAK

B2B

Resíduos

10 a 49 funcionários

Rio de Janeiro

www.cbpak.com.br

facebook.com/cbpakembalagens 

EMPRESA B • 2016



A  Eu Reciclo conecta empresas de bens de consumo com a 

cadeia de reciclagem através de tecnologia. Esse é o jeito mais 

fácil de se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos 

graças ao certificado de reciclagem. Ao mesmo tempo as 

empresas comunicam aos seus consumidores o seu 

comprometimento com a cadeia de reciclagem através do selo 

nas embalagens.

produtos e serviços
• Certificação de reciclagem pós consumo.

Eu Reciclo

B2B

Resíduos

01 a 09 funcionários

São Paulo

www.eureciclo.com.br

facebook.com/seloeureciclo 

EMPRESA B • 2016



A Okena é uma empresa de coleta e tratamento de efluentes 

industriais e resíduos líquidos contaminados, que reconhece a 

interdependência do mundo de hoje e acredita no poder 

transformador do ser humano.

produtos e serviços
• Coleta, transporta, recebe, armazena, trata e destina 

efluentes industriais contaminados com resíduos perigosos.

Okena 

B2B 

Resíduos

10 a 49 funcionários

São Paulo

www.okena.eco.br

facebook.com/okenaeco 

EMPRESA B • 2014



A Recicladora Urbana foi certificada em 2014, Membro da Ellen 

MacArthur Foundation, ABRIN e do Conselho das Empresas B - 

Brasil. Especializada em Logística Reversa no descarte e 

remanufatura de equipamentos eletrônicos e resíduos 

eletroeletrônicos (EE e REEE) de TI e Telecomunicações. “Best for 

The World” com melhores práticas 

em comunidades (2015)  e meio ambiente (2016).

produtos e serviços
• Gestão no Descarte Correto de EE e REEE, com certificação 

ambiental (CETESB e IBAMA)

• Remanufatura e Recondicionamento de Equipamentos de TI

• Venda de Equipamentos de TI Remakker®

• Relatório de Impacto Socioambiental

• Atuação no Terceiro Setor através de parcerias com RECODE e 

ATN/ Techsoup Brasil.

Recicladora Urbana

B2B

Resíduos

10 a 49 funcionários

São Paulo

www.recicladoraurbana.com.br 

facebook.com/recicladoraurbana 

EMPRESA B • 2014



A Retalhar é um negócio de impacto socioambiental, o que 

significa que a empresa foi criada para gerar soluções com 

valor compartilhado, muito além do lucro. O modelo de 

negócios cria alternativas aos processos degradantes de 

incineração e aterragem de resíduos têxteis, promovendo a 

circularidade do material, além de inclusão social e 

desenvolvimento humano em todas as ações geradoras de 

retorno financeiro.

produtos e serviços
• Logística reversa de resíduos têxteis.

Retalhar

B2B

Resíduos  - Indústria Têxtil 

01 a 09 funcionários

São Paulo

www.retalhar.com.br

facebook.com/retalhar 

EMPRESA B • 2017



TriCiclos

B2B 

Resíduos

50 a 249 funcionários

São Paulo

www.triciclos.net

facebook.com/TriCiclosBrasil 

EMPRESA B • 2012

A TriCiclos busca soluções inovadoras para reduzir a geração 

de resíduos e o impacto ambiental. Utiliza todo o 

comportamento em relação ao lixo e à reciclagem para 

promover uma consciência em torno de toda a cadeia, desde o 

momento do desenvolvimento do produto até o descarte, 

destinando- o corretamente na rota de reciclagem.

produtos e serviços
• Reciclagem

• Logística reversa

• Educação ambiental



Cooperativa de catadores que realiza o trabalho de coleta 

seletiva, triagem, conscientização, diagnóstico e logística 

reversa de resíduos recicláveis. Tem como missão elevar a 

qualidade de vida e renda dos trabalhadores por meio da 

gestão cooperativa e prestação de serviços à sociedade 

com parcerias e alianças que compartilhem dos 

mesmos valores, contribuindo com o desenvolvimento 

de outros grupos de catadores.

produtos e serviços
• Gestão Integrada de resíduos

• Coleta Seletiva

• Logística Reversa 

• Diagnóstico e conscientização

You Green

B2B

Resíduos

10 a 49 funcionários

São Paulo

Oferece serviços para base da pirâmide

EMPRESA B • 2015

www.yougreen.com.br

facebook.com/yougreen.coop



Saúde



Fundada no início do ano de 2015, o Moved by Mindfulness é 
uma empresa de cursos, palestras e treinamento de 
mindfulness, para público geral e empresas.
Inauguraram o primeiro Estúdio de Meditação do Brasil, com 
sessões guiadas da prática durante todo o dia.
Estúdio Moved by Mindfulness foi fundado em agosto de 2017 
por Moira Malzoni, formada pela UCLA (Universidade da 
California, Los Angeles), e professora afiliada do programa de 
mindfulness da UCLA chamado MAPs (Mindful Awareness 
Practices), e Marcelo Maia, formado pela UNIFESP 
(Universidade Federal de São Paulo).
Sua missão é apresentar os fundamentos do mindfulness com 
a máxima qualidade e excelência e fazer com que o primeiro 
contato com a técnica seja positivo e inspirador.

produtos e serviços
• Estúdio de meditação e treinamentos em mindfullness

Moved by Mindfulness

B2C e B2B

Saúde

01 a 09 funcionários

São Paulo

www.movedbymindfulness.com.br

facebook.com/movedbymindfulness 

EMPRESA B • PENDENTE



Transporte



A Courrieros realiza entregas utilizando somente 

bicicletas como meio de transporte. Os entregadores são 

atletas treinados para realizar suas funções de maneira 

segura e rápida, sempre respeitando a legislação de 

trânsito aplicável. Busca uma sociedade mais harmônica, 

eficiente e igualitária, acreditando na força de projetos 

sociais e da difusão do esporte.

produtos e serviços
• Entregas (delivery)

Courrieros 

B2B - B2C

Transporte

10 a 49 funcionários

Rio de Janeiro e São Paulo

www.courrieros.com.br

facebook.com/courrieros 

EMPRESA B • 2014



Turismo



A Alaya é uma empresa que incentiva a cultura da vida 

ao ar livre e proporciona encontros inesquecíveis consigo 

e com a Natureza, em uma experiência autêntica 

para famílias, empresas e escolas, pessoas de

todas as idades e todos os níveis.

produtos e serviços
• Turismo de Aventura

Alaya

B2C - B2B

Turismo

10 a 49 funcionários

São Paulo

www.alaya.com.br

facebook.com/AlayaBrotas 

EMPRESA B • 2016



A Aniyami atua em todo o território do Brasil desde 2003. São 
um DMC (Destination Management Company) que oferece 
serviços de receptivo para operadores de turismo 
internacionais. Proporcionam conhecimento avançado do 
destino Brasil através de experiências de viagens criativas, de 
qualidade e responsabilidade socioambiental, fomentando a 
valorização das culturas locais nos destinos onde operam.

produtos e serviços
• Oferecem experiências de viagens criativas, responsáveis e 

de qualidade no Brasil em parceria com agências turísticas.

Aniyami DMC

B2C

Turismo

10 a 49 funcionários

Rio Grande do Norte

EMPRESA B • 2017

www.aniyami.com/en/index.html

facebook.com/AniyamiDMC/



O Lagoa Termas Parque é um dos pontos mais bonitos de 

Caldas Novas, com bosques, piscinas termais, sauna, camping, 

brinquedos radicais, piscinas infantis, áreas de descanso e um 

belo paisagismo. Suas águas podem chegar a 50º e fica a 6 km 

do centro de Caldas Novas. Dentro do Lagoa Termas Parque 

encontra-se a Lagoa do Pirapitinga, ou Lagoa Quente, lugar 

onde as águas termais de Caldas Novas foram descobertas. 

Fica no Lagoa Termas Parque a única nascente de água termal 

de Caldas Novas, a qual protegemos com carinho.

produtos e serviços
• Parque Aquático.

Lagoa Thermas

B2C - B2B

Turismo

250 a 999 funcionários

Goiás

www.lagoatermasparque.com.br

facebook.com/LagoaQuente 

EMPRESA B • 2017



Varejo



A Brilia é uma empresa pioneira no desenvolvimento e 

comercialização de lâmpadas, fitas e acessórios LED no Brasil, 

desenvolve novas tecnologias, sempre pautada nos pilares de 

design, durabilidade e sustentabilidade.

Por acreditar que “Luz Muda Tudo”, a Brilia tem como objetivo 

oferecer produtos inovadores, capazes de garantir emoção em 

cada momento vivido. Com mais de 4 mil pontos de venda pelo 

Brasil, a empresa garante soluções completas e inteligentes 

para projetos de iluminação. 

Sediada em São Paulo, a empresa possui uma área dedicada 

ao design e desenvolvimento de produtos e conta com um 

moderno centro logístico em Itajaí, além de subsidiária própria 

em Hong Kong, responsável pela gestão da cadeia de 

suprimentos e controle de qualidade. Atualmente é uma das 

principais marcas no setor de iluminação nacional.

produtos e serviços
• Lâmpadas, luminárias, fitas e acessórios LED

Brilia

B2C e B2B

Varejo - Energia

50 a 249 funcionários

São Paulo

www.brilia.com

facebook.com/brilia.led 

EMPRESA B • 2017



Meu Copo Eco, o produto é inspirado em um modelo de 

sucesso utilizado na Europa há mais de 20 anos: os copos de 

“plástico inteligente”, mas que se tornaram populares durante a 

Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Em Santa Catarina, a 

empresa tem forte atuação em casas de shows, festas 

universitárias e eventos da região. Feito com poliprofeno, o 

copo é resistente, totalmente reciclável e uma ferramenta de 

conscientização ambiental. 

A empresa tem como missão substituir os descartáveis e 

contribuir para uma nova cultura de consumo acessível a todos, 

incentivando o uso dos nossos produtos reutilizáveis e 

oferecendo consultoria para um evento limpo.

produtos e serviços
• Copos de Polipropileno de: 330 ml, 400 ml e 550 ml 

• Taças de espumante 

•  Porta copos

Meu Copo Eco

B2B

Varejo 

10 a 49 funcionários

Santa Catarina

www.meucopoeco.com.br

facebook.com/meucopoeco

EMPRESA B • 2017



A Papel Semente produz papel artesanal e ecológico que 

recebe sementes de plantas e flores no processo de 

fabricação. Pode ser usado para os mais diversos impressos e, 

após a utilização pode ser descartado na terra para dar origem 

à temperos ou outras plantas.

produtos e serviços
• Papel com semente para indústria gráfica e de embalagens

Papel Semente

EMPRESA B • 2016

www.papelsemente.com.br

facebook.com/papelsementes

B2B

Varejo 

10 a 49 funcionários

Rio de Janeiro



A Positiv.A pretende ajudar as pessoas a ter um estilo de vida 
mais positivo, isso passa pela adoção de hábitos de consumo 
mais saudáveis e conectados a uma nova forma de viver. A 
Positiv.A quer ser útil para essa mudança de hábito. Na 
medida em que passamos a captar água de chuva, usar 
energia solar, produzir alimentos orgânicos dentro da nossa 
própria casa, compostar nosso resíduo orgânico e usamos 
produtos de limpeza que não poluem o meio ambiente, 
estamos adotando um estilo de vida mais positivo. Dessa 
forma, geramos menos resíduo, utilizamos água e energia 
com mais inteligência e melhoramos o solo e a biodiversidade 
local através do plantio de orgânicos por meio de técnicas 
agroflorestais. 

produtos e serviços
• Soluções ambientais integradas

• Ecobox, limpeza consciente

   

Positiv.a

B2B - B2C

Varejo 

01 a 09 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • 2017

www.positiva.eco.br

facebook.com/positivaconsultoriapermacultura



A Rede Asta é um negócio social que leva produtos de design 

feitos à mão por grupos produtivos de artesãs localizados em 

regiões de baixa renda. Há 11 anos atua no empoderamento 

da mulher artesã e de seu pequeno negócio por meio de 

treinamentos, formação de redes de produção, 

reaproveitamento de resíduos e criação de canais de venda.

produtos e serviços
• Upcycling: criação e venda de produtos sustentáveis 

desenvolvidos à partir de reaproveitamento de resíduos de 

empresas.

Rede Asta

B2B - B2C

Varejo

10 a 49 funcionários

Rio de Janeiro

Oferece serviços para base da pirâmide

www.redeasta.com.br

facebook.com/redeasta 

EMPRESA B • 2015



A TOBASA BIOINDUSTRIAL é pioneira no processamento integral 

do coco de babaçu – tendo desenvolvido tecnologias e processos 

inovadores para a sustentabilidade da cadeia. Fundada há 50 

anos, está instalada em uma área de florestas nativas onde 

predominam 250 mil hectares de palmeiras de babaçu. Sua 

cadeia de suprimento é feita pelo extrativismo sustentável. 

O modelo de negócios está baseado na fabricação e 

comercialização de carvões ativados – para filtros industriais e de 

purificadores residenciais de água. Ainda conta com produtos que 

abastecem os mercados de higiene e limpeza, ração animal e 

biomassas energéticas.

produtos e serviços
• Carvão Ativado Granulado e Pulverizado

• Carbon Block

• Óleo de Babaçu

• Torta Proteica, Biomassas Energéticas e Farinhas Amiláceas

• Álcool Amiláceo

Tobasa

B2B 

Varejo

50 a 249 funcionários

Tocantins

www.tobasa.com.br 

EMPRESA B • 2017



Varejo • Alimentícios



A Amma produz seus chocolates com amêndoas de cacau da 

mais alta qualidade, cultivados à sombra da Mata Atlântica, ao 

Sul da Bahia. É considerado um dos melhores chocolates do 

mundo, resultado da combinação de cuidados que começam 

desde o plantio do cacau, o ritual da colheita, a fermentação 

dos grãos, a torra das amêndoas e, finalmente, a alquimia que 

transforma o fruto em chocolate. 

produtos e serviços
• Chocolates

Amma Chocolate

B2C

Varejo - Alimentícios

10 a 49 funcionários

Bahia e São Paulo

www.ammachocolate.com.br

facebook.com/AMMAChocolate

EMPRESA B • 2016



A Daterra é uma empresa que produz, por meio de agricultura 

sustentável, cafés especiais e premiados no mundo todo. Foi 

concebida nos anos 80, quando o termo sustentabilidade nem 

era tão popular como hoje. Ainda assim, desde seu projeto, foi 

planejada para produzir café de qualidade, fundamentado em 

preservação ambiental e desenvolvimento social. 

produtos e serviços
• Café

Daterra Coffee

B2C

Varejo - Alimentícios

250 a 999 funcionários

Minas Gerais

www.daterracoffee.com.br

facebook.com/daterracoffee 

EMPRESA B • 2016



A Fazenda da Toca tem como base a regeneração dos 

sistemas por meio de um processo de produção orgânica, de 

uma abordagem educativa e de um portfólio de produtos que 

busca o desenvolvimento e aceleração do movimento no 

Brasil. Tem como propósito conectar e co-criar iniciativas que 

regenerem o ambiente. Faz isso atuando em educação e em 

pesquisa agrícola, bem como nos produtos que oferece ao 

mercado nacional: sucos, ovos e molhos.

produtos e serviços
• Alimentos Orgânicos

Fazenda da Toca

B2C

Varejo - Alimentícios

50 a 249 funcionários

São Paulo

www.fazendadatoca.com

facebook.com/fazendadatoca

EMPRESA B • 2016



A Juçaí é uma indústria de alimentos focada na fabricação de 

alimentos orgânicos. Ela tem raízes e essência carioca, nascida 

entre mares e montanhas, na relação e respeito com a 

natureza, o que faz parte do estilo de vida da marca. São 

obstinados em criar um modelo de negócio sustentável, 

simples, inovador, que pensa no futuro, nas relações humanas.

produtos e serviços
• Alimento gostoso, saudável, orgânico e que possui o sabor 

puro do fruto da Palmeira Juçara, nativa da Mata Atlântica. 

Escolhidos a dedo, os ingredientes que compõem nossa 

fórmula são orgânicos e de alta qualidade.

Juçaí

B2B

Varejo - Alimentícios

10 a 49 funcionários

Rio de Janeiro

www.jucai.com.br

facebook.com/jucaiorganico 

EMPRESA B • 2016



A Mãe Terra é uma empresa que busca oferecer alimentos 

que estejam mais próximos do seu estado encontrado na 

natureza, na sua forma integral. Os produtos são 

minimamente processados para garantir sua energia vital e 

para não terem alterações provocadas por aditivos, corantes, 

conservantes e adoçantes artificiais. Surge em meio a uma 

época na qual as pessoas se veem obrigadas a ingerir 

alimentos desvitalizados e desequilibrados.

produtos e serviços
• Produtos Orgânicos

Mãe Terra

B2C

Varejo - Alimentícios

50 a 249 funcionários

São Paulo

www.maeterra.com.br 

fb.com/maeterraprodutosnaturaiseorganicos 

EMPRESA B • 2016



O objetivo da empresa é o desenvolvimento aquícola 

sustentável de 3 espécies nativas da Amazônia,  através de 

um moderno complexo industrial que opera dentro de um 

sistema fechado de produção, garantindo boas praticas de 

manejo, controle, rastreabilidade e  qualidade, desde a 

produção dos alevinos até a comercialização final.

A empresa atua com uma rede de produtores com 

predominância de pequenos produtores rurais.

Peixes da Amazônia

B2C

Varejo - Alimentícios

50 a 249 funcionários

Acre

www.peixesamazonia.com.br

facebook.com/peixesdamazoniaonline

EMPRESA B • 2016



Varejo • Cuidado Pessoal



Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira de 

cosméticos e produtos de higiene e beleza. Líder no setor de 

venda direta no Brasil, registrou R$ 7,9 bilhões de receita 

líquida em 2016, possui mais de 7 mil colaboradores, 1,8 

milhão de consultoras e operações na Argentina, no Chile, no 

México, no Peru, na Colômbia e na França. Foi a primeira 

companhia de capital aberto a receber a certificação B Corp 

no mundo, em dezembro de 2014, o que reforça sua atuação 

transparente e sustentável nos aspectos social, ambiental e 

econômico. 

produtos e serviços
• Cosméticos

Natura

B2C

Varejo - Cuidado Pessoal

1000+ funcionários

São Paulo

www.natura.com.br

facebook.com/natura.br

EMPRESA B • 2014



Varejo • Moda



Marca brasileira preocupada com o desenvolvimento 

sustentável da moda e do meio em que está inserida. 

Busca criar uma rede de fornecimento humanizada, que 

valoriza todos os elos da cadeia produtiva: da matéria 

prima ao consumidor final. Também visa estimular o 

desenvolvimento e autonomia de grupos produtores, 

cooperativas e artesãos com os quais trabalham de modo 

a valorizar seus conhecimentos, técnicas e tradições.

produtos e serviços
• Vestuário

Flavia Aranha

EMPRESA B • 2016

www.flaviaaranha.com

facebook.com/flaviaranha.loja

B2C

Varejo - Moda

10 a 49 funcionários

São Paulo



A Insecta Shoes produz sapatos veganos e ecológicos a 

partir de roupas vintage e tecidos de garrafas pet recicladas. 

Tem como palavra-chave o reaproveitamento: aumentar a 

vida útil do que já existe pelo mundo. Através de um 

processo artesanal, transforma roupas antigas e recicla 

materiais em oxfords e botas veganas. Além disso, todos os 

sapatos são produzidos no Brasil por trabalhadores em 

condições dignas de trabalho.

produtos e serviços
• Calçados e acessórios

Insecta Shoes

EMPRESA B • 2016

www.insectashoes.com

facebook.com/insectashoes

B2C

Varejo - Moda

01 a 09 funcionários

São Paulo



A Movin oferece produtos sintonizados ao lifestyle 

contemporâneo, focados em um bem viver funcional, 

esportivo e descomplicado. A partir de desenhos 

atemporais, produz vestuário masculino e feminino 

utilizando-se de matérias-primas orgânicas, recicladas, 

alternativas e tecnológicas.

produtos e serviços
• Vestuário

Movin

EMPRESA B • 2016

www.startmovin.com

facebook.com/startmovin

B2C

Varejo - Moda

01 a 09 funcionários

Rio de Janeiro



Vanessa Montoro é uma empresa que está há 13 anos fazendo 

a bossa entre Sofisticação e Sustentabilidade no mercado de 

moda brasileira. 

produtos e serviços
• Peças feitas à mão em crochet de seda 100% brasileira.

Vanessa Montoro

www.vanessamontoro.com.br

facebook.com/Vanessa-Montoro

B2C

Varejo – Moda*

01 a 09 funcionários 

São Paulo

* Têxtil / Artesanal

EMPRESA B • 2016





Um canal para pais e cuidadores que oferece conteúdo 

científico e prático sobre o Desenvolvimento Socioemocional na 

Primeira Infância.

A missão da empresa é criar um círculo virtuoso: adultos mais 

informados e conscientes criam crianças emocionalmente mais 

saudáveis, que se tornarão adultos mais realizados e engajados 

com a transformação do mundo à sua volta – e com o 

desenvolvimento dos seus próprios filhos.

Canal Bloom

B2C

Educação

01 a 09 funcionários

São Paulo

www.canalbloom.com/

facebook.com/canalbloom

EMPRESA B • PENDENTE



A Dengo é a ponte entre o consumidor e o produtor, entre o 

cacau e o chocolate, entre o grão e a xícara. Promovem uma 

rede de pequenos e médios produtores de cacau e café de 

qualidade que vive do cultivo e do consumo consciente.

produtos e serviços
• Chocolate e Café

Dengo

B2C

Varejo - Alimentícios

01 a 09 funcionários

São Paulo

www.dengo.com

EMPRESA B • PENDENTE



A in3citi acredita que ideais convergentes multiplicam 
oportunidades de viver plenamente. Tem o objetivo de enfrentar 
os grandes problemas sociais e ambientais dos adensamentos 
urbanos e tem como premissa o uso da pesquisa científica e da 
inovação em seus projetos de financiamento. É uma investidora 
social que fomenta a inovação [tecnológica e social] e a gestão 
do investimento, bem como do retorno social.
Promover soluções e transformações na melhoria de vida das 
pessoas é seu propósito, ou seja, Bem para Bem Viver. A 
criação de planos integrados e indicadores-chave para 
investimentos no desenvolvimento urbano, com foco na 
mobilidade urbana e na gestão de resíduos sólidos, são 
produtos da in3citi.

 produtos e serviços
•  A criação de planos integrados e indicadores-chave para 
investimentos no desenvolvimento urbano, com foco na 
mobilidade urbana e na gestão de resíduos sólidos.

In3citi

EMPRESA B • PENDENTE

www.in3citi.com

facebook.com/in3citi

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa

01 a 09 funcionários

São Paulo



Integrow

B2B

Gestão, Estratégia e Tecnologia 

01 a 09 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • PENDENTE

www.integrow.com.br

facebook.com/integrowbn

A Integrow aplica os conhecimentos das ciências do 

comportamento (ética, psicologia, sociologia e economia) para 

aprimorar os ambientes de trabalho e de negócios, enraizando 

na cultura o hábito de usar diretrizes éticas nos processos 

decisórios da empresa.

produtos e serviços

• Consultoria em Gestão



O JUMPARK, centro de eventos e parque de entretenimento 

proativo com apelo sócio ambiental, é um parque de trampolins 

interconectados, paredes angulares, plataformas e variados 

circuitos, destinados a todas as faixas etárias. Na área 

socioambiental, possui um sistema de captação de água 

pluvial, um gerador eólico e uma usina solar de 7KW no 

Sistema Carport no estacionamento interno e gratuito. 

O parque atuará ainda em parceria com outras entidades que 

serão responsáveis pela coleta de material reciclável. 

Paralelamente, promoverá doações de ingressos a regiões 

carentes do município de Jundiaí e doará ingressos a AACD, 

propiciando assim a diversão e acesso as crianças portadoras 

de necessidades especiais.

 produtos e serviços
•  Centro de Eventos e entretenimento
•  Festas final do ano, team building
•  Festas de aniversário e diversão proativa

Jumpark

EMPRESA B • PENDENTE

www.jumpark.com.br

facebook.com/jumparkjundiai

B2C

Turismo

10 a 49 funcionários

São Paulo



A MOBDIQ é uma empresa desenvolvedora de uma plataforma 

mobile que facilita os processos de vendas, com isso viemos 

revolucionar os processos de venda estabelecidos, 

transformando pessoas comuns em agentes comerciais, por 

meio de recompensas em dinheiro, podendo ajudar aos 

brasileiros desempregados a conseguir uma renda para se 

manter e aos empregados uma renda extra. Primeira empresa 

no mercado a oferecer oportunidade de ganho de dinheiro sem 

gasto nem trabalho.

 produtos e serviços
•  Plataforma mobile de venda de produtos e serviços.

MOBDIQ

EMPRESA B • PENDENTE

www.mobdiq.com.br

facebook.com/mobdiqapp

B2B

Comunicação

10 a 49 funcionários

Rio de Janeiro



O Olivia é um restaurante de comida rápida que serve saladas 
orgânicas, customizadas, práticas, frescas e saborosas. Para 
eles é importante valorizar seus colaboradores, clientes e o uso 
de produtos locais e orgânicos, respeitando sua 
sazonalidade.  Não vendem alimentos industrializados. Tudo é 
feito por eles.
Acreditam que pequenas mudanças de comportamento podem 
tornar o mundo um lugar melhor. Querem educar as pessoas a 
perceber o impacto que causamos com nossas decisões do 
dia a dia.
O Olivia quer mudar a maneira com que interagimos com o 
meio ambiente, conscientizar o público sobre a produção de 
lixo relacionada ao consumo, seja de alimentos, produtos ou 
serviços. Minimizam o uso de descartáveis, e nossa 
embalagem para entrega é retornável.

produtos e serviços
• Restaurante de saladas.

Olívia Saladas

B2C

Varejo - Alimentício

10 a 49 funcionários

Rio de Janeiro

EMPRESA B • PENDENTE

www.oliviasaladas.com.br/ 

facebook.com/OliviaSaladas/



A Openeem é uma empresa de produtos agrônomos, 

cosméticos naturais, saúde animal e jardinagem à base de 

óleo de NEEM, uma árvore declarada pela ONU como a 

“Árvore do Século XXI” por causa de seus benefícios 

ambientais e medicinais milenares. 

produtos e serviços
• Produtos agrônomos e de jardinagem, cosméticos 

naturais, de saúde animal 

Openeem

openeem.life

não tem

B2B - B2C

Varejo – Cuidado Pessoal

01 a 09 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • PENDENTE



A Reserva do Ibitipoca surgiu com o objetivo de criar corredores 

ecológicos estendendo a área de preservação do Parque 

Estadual do Ibitipoca, uma Unidade de Conservação em Minas 

Gerais. O compromisso era – e ainda é – o reflorestamento com 

espécies nativas e reintrodução de animais que eram antes 

vistos na região, mas que passaram a estar ameaçados de 

extinção.

A abertura ao turismo aconteceu em 2008 com o intuito de 

movimentar a economia 

da região e resgatar histórias e tradições locais, atingindo assim, 

a sustentabilidade do projeto como um todo.

Reserva do Ibitipoca

www.ibiti.com

facebook.com/reservadoibitipoca

B2C

Turismo

10 a 49 funcionários

Minas Gerais

EMPRESA B • PENDENTE



A Rise Ventures é uma gestora de negócios (venture builder) de 

impacto que tem como missão democratizar os serviços de 

inteligência de negócios, captação de investimentos, e 

recrutamento/desenvolvimento de pessoas para empresas com 

propósito positivo que produzem - (i) produtos/serviços 

relacionados ao consumo consciente/sustentabilidade, e/ou (ii) 

produtos/serviços essenciais e acessíveis para população de 

baixa renda.

 produtos e serviços

•  Gestão de negócios de impacto.

Rise Ventures

EMPRESA B • PENDENTE

www.riseventures.com.br

Não tem ainda

B2B

Gestão, Estratégia e Pesquisa

01 a 09 funcionários

São Paulo



Agência de comunicação especializada em contar histórias para 

organizações de impacto social (Empresas B, Negócios Sociais, 

ONGs, Fundações e Institutos).

Por meio de técnicas narrativas inspiradas no universo do 

cinema, desenha estratégias e desenvolve campanhas para 

ajudar nossos clientes a contarem suas histórias e aumentarem 

seu impacto na sociedade, seja por meio da geração de 

awareness, captação de recursos ou engajamento comunitário.

 

 produtos e serviços
• desenvolvimento de estratégias e campanhas de 

comunicação (produção de vídeos, campanhas digitais e 

materiais gráficos);

• capacitação em storytelling para impacto social por meio de 

programas de formação, workshops e sessões de 

consultoria;

Social Docs

EMPRESA B • PENDENTE

www.socialdocs.com.br

facebook.com/socialdocs

B2B

Comunicação

01 a 09 funcionários

São Paulo



A Agência Somar é uma agência de marketing de causa focada 

no desenvolvimento de projetos, produtos, ações e campanhas 

cuja finalidade, além do retorno de investimento, é impactar de 

forma positiva um ou mais objetivos de desenvolvimento 

sustentável da ONU. 

 produtos e serviços
•  Pacote de Sustentabilidade para Eventos, Festival Esfera 

(festival de sustentabilidade/entretenimento) e Garden Gaia 

(feira de produtos de segunda mão, reciclados ou upcycling).

•  Consultoria de marketing de causa, elaboração de 

estratégias/campanhas/ações de marketing, brand experience, 

design sustentável e captação por meio de parcerias e/ou 

clientes. 

Agência Somar

EMPRESA B • PENDENTE

www.querosomar.com.br

facebook.com/querosomar

B2B

Comunicação

01 a 09 funcionários

Rio de Janeiro



O SuM.Law é um escritório de advocacia focado em resolver 

problemas e entregar soluções legais mapeadas, analisadas e 

implementadas. 

produtos e serviços
• Projetos legais estruturados e suporte jurídico orientado.

Sum.Law

www.sum.law

facebook.com/wearesumlaw

B2B

Gestão, Pesquisa e Estratégia*

01 a 09 funcionários

São Paulo

*Legal / Consultoria

EMPRESA B • PENDENTE



O Taqe é um jogo profissional que prepara o candidato para 

o mercado de trabalho e oferece vagas de emprego que tem 

a ver com o seu perfil. Com aulas e testes interativos, o 

candidato descobre seu potencial, ganha pontos e 

desbloqueia vagas de emprego reais, tornando a qualificação 

e a busca por trabalho algo divertido.

produtos e serviços
• Aplicativo de Recursos Humanos (busca de emprego)

Taqe

www.taqe.com.br

facebook.com/TaqeApp

B2B

Recursos Humanos

01 a 09 funcionários

São Paulo

EMPRESA B • PENDENTE



O Teva é um restaurante a base de vegetais, com cardápio 

100% vegano, sazonal, produzido com ingredientes frescos, 

cultivados localmente e orgânicos. 

produtos e serviços
• Restaurante e bar de comida vegana

Teva

www.tevavegetal.com.br

facebook.com/tevavegetal

B2C

Varejo – Alimentícios

01 a 09 funcionários

Rio de Janeiro

EMPRESA B • PENDENTE



A Vivejar acredita no poder do turismo como ferramenta de 

transformação para comunidades e visitantes, promovendo 

conexões locais significativas através de viagens 

transformadoras. Somos um negócio social de impacto positivo 

que mostra a essência do Brasil através de roteiros exclusivos 

para comunidades brasileiras. 

produtos e serviços
• Viagens de experiência para comunidades brasileiras que 

promovem o desenvolvimento local, o empoderamento 

feminino e a troca de experiências. 

Vivejar

B2C e B2B

Turismo

01 a 09 funcionários

São Paulo

www.vivejar.com.br

facebook.com/vivejarexperiencias 

EMPRESA B • PENDENTE

Oferece serviços para base da pirâmide



FALE COM A GENTE

brasil@sistemab.org

www.sistemab.org

facebook.com/sistemab


