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O Sistema B é o articulador na América Latina
do movimento global de Empresas B, que
trabalha por uma economia em que o sucesso
é mensurado, além do êxito financeiro, pelo
bem-estar das pessoas, da sociedade e do
meio ambiente. Somos um parceiro global do
B Lab, organização norte-americana sem fins
lucrativos responsável pela Certificação de
Empresas B e desenvolvimento da Avaliação
de Impacto B, plataforma que atualmente é
utilizada por mais de 70 mil empresas em
mais de 64 países no mundo inteiro.
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é a quantidade
de países onde
o Sistema B
está presente

Ser

uma empresa melhor para o mundo é medir o
impacto social e ambiental com o mesmo rigor que
o lucro. Esse é o modelo que está redefinindo o
sucesso dos negócios globalmente e o motivo pelo
qual o Sistema B cresce e se consolida no Brasil.
Até dezembro de 2018, foram 49 novas Empresas B
brasileiras que, após processo de avaliação
e adaptação, hoje fazem parte desse movimento
global. Esse crescimento é bom para as empresas
e para o país: são mais investidores,
multiplicadores, comunidades e indivíduos
em prol de uma economia mais inclusiva e
sustentável. E tudo isso é possível graças a você,
que faz parte do Sistema B e acredita que a maneira
de liderar sua empresa pode melhorar a vida das
pessoas. Obrigado por fortalecer nosso movimento
e fazer parte da jornada em 2018. Nós nos
inspiramos em você para continuar transformando
o planeta em um lugar melhor para todos.

texto FERNANDA PATROCÍNIO
ilustração FERNANDA SANOVICZ
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N

460
A América Latina
chegou ao número
de 460 Empresas
B em 2018.

ComBio Energias, Avante,
Courrieros, Triciclos, Fazenda
da Toca Orgânicos, Vox
Capital, Din4mo, Campus
Brasil, Boomera, Move,
Oficina da Sustentabilidade,
Okena, Recicladora Urbana,
Pragma Gestão de Patrimônio,
Yunus Negócios Sociais, Via
Gutenberg, Baluarte Cultura,
Kaeté, Criando, Programa
Vivenda, Magic JC, Spiral
Criativa, Movin, AMMA,
Cause, grupo Gaia, Kria, The
Key, Papel Semente, Vanessa
Montoro – Handmake Silk,
Suindara – Radar e Rede,
Wright Capital, Amata, Daterra,
Quíron, Tobasa Bioindustrial,
Mais Fácil e Insecta.

O BOOM

ada como pensar 2019 a partir dos
movimentos e conquistas obtidos no ano
passado. Até dezembro de 2018, no Brasil, haviam
138 Empresas B, o que representa um crescimento
de 39% se comparado aos anos de 2017 e 2018.
E o número não para de crescer. São 49 novas
Empresas B que começaram o ano fazendo parte
do movimento global. O país acompanha o crescimento
no mundo, que tem cerca de 2.700 Empresas B
Certificadas – na América Latina são cerca de 460.
Para se tornar uma Empresa B é preciso colocar
o plano de mudar o mundo em ação e avançar além do
discurso, uma prática comum entre os líderes empresariais
preocupados em minimizar o dano que seus negócios
causam às comunidades e ao meio ambiente. Atualmente,
todos parecem estar falando sobre “sustentabilidade”,
mas alguns empresários procuram tornar esse discurso
realidade e buscam maximizar o impacto positivo de seus
negócios. Em vez de limitar as externalidades negativas,
eles ativa e propositadamente buscam uma economia
regenerativa, operando suas empresas
de maneira mais ponderada e rigorosa.
Todos os anos, o B Lab reconhece as Empresas B
cuja pontuação na Avaliação de Impacto B está entre as
10% melhores de toda a comunidade global, destacando
as organizações pelos seus impactos positivos
e melhorias realizadas no processo de certificação
e recertificação até 31 de janeiro de 2018. O Brasil
fez bonito na avaliação mundial e contou com 38
empresas como melhores para o mundo em 2018.
“O Best For The World não é um reconhecimento
para empresas perfeitas, nem é um ranking, mas
pretende ser um claro incentivo para que as empresas
continuem melhorando seus impactos e para construir
uma nova economia, mais transparente e humana”,
afirma Juan Pablo Larenas, cofundador e diretor
executivo do Sistema B Internacional.

39%
foi o aumento
de empresas B
entre 2017 e 2018
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de reais movimentados em
diversos setores no país
Por região:
SP: 90
RJ: 26
GO: 5
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Ranking

1. ESTRATÉGIA E PESQUISA
2. FINANCEIRO
3. EDUCAÇÃO E CULTURA
4. VAREJO – ALIMENTÍCIOS
5. RESÍDUOS
6. TURISMO
7. VAREJO
8. CONSTRUTORA
9. FLORESTAL
10. TRANSPORTE
11. ENERGIA
12. SAÚDE
13. CUIDADO PESSOAL

(cada estado)

EMPRESAS B POR TIPO

10
42
86

B2B / B2C
B2C

B2B
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RN

138

O Brasil foi de 4 para 138 empresas
em apenas cinco anos. No mundo,
o Sistema B agrega 2.700 empresas
EVOLUÇÃO DAS
EMPRESAS B NO BRASIL

2018

FOTOS: DIVULGAÇÃO PATRUS

CRESCIMENTO CONSTANTE

Ação social na Patrus: o DNA de impactar positivamente o
entorno estava presente na empresa mesmo antes da certificação.

(até dezembro)
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“A CERTIFICAÇÃO
NOS PERMITIU
MEDIR A GERAÇÃO
DE VALOR
PARA NOSSOS
CLIENTES,
COLABORADORES,
COMUNIDADE,
FORNECEDORES
E MEIO AMBIENTE.”
VINICIUS BRAGA, ENGENHEIRO
DE SUSTENTABILIDADE NA PATRUS

O poder da rede em fortalecer a cadeia de valor
entre as Empresas B Certificadas é um dos
principais ativos do movimento. Um grande exemplo
dessa sinergia é a conexão entre Natura e Patrus.
A gigante de cosméticos foi a primeira empresa
brasileira de capital aberto a conseguir a certificação
B e, desde então, já firmou muitas parcerias dentro
do Sistema B. “Nos conectamos com Empresas
B Certificadas e também convidamos nossa rede
de fornecedores a conhecer e se certificar como
Empresa B, como é o caso da Patrus, fornecedora
de logística”, comenta Luciana Villa Nova, gerente
de Sustentabilidade da Natura. Para a empresa de
logística Patrus – que já cultivava a sustentabilidade
e promovia projetos sociais dentro da organização –,
a certificação foi uma consequência.
Outro caso emblemático firmado entre duas
empresas comprometidas com o meio ambiente e
a sociedade foi a conexão entre o grupo de ensino
Laureat e a empresa Recicladora Urbana, ambas
Certificadas B. Por meio do projeto Descarte4God, o
grupo de ensino fez um parceria com a Recicladora
para o descarte de equipamentos eletrônicos
usados, além da doação de duzentos conjuntos de
desktop para instituições em todo o Brasil. Serão 29
toneladas de descarte sustentável e 2.785 pessoas
impactadas em uma ação que visa fortalecer os
laços de empresas que querem melhorar o mundo
e promover a cadeia de valor do movimento B.
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Negócios de impacto

88%
SUDESTE

RJ

74%

4%

SUL

4%

CENTRO-OESTE

1%

21%
MG

5%

FOTO: DIVULGAÇÃO BRESCO

SP

3%

Além de Geekie,
Vox Capital e Avante,
as outras empresas
que têm o selo
Changemakers são: Vía
Gutenberg, Maria Farinha
Filmes, Recicladora
Urbana e Cause.
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66

48

NORDESTE
NORTE

Maioria das
certificadas é
composta por
empresas com
até nove funcionários

15

1-9

10-49

50-249

A melhor forma de fortalecer o ecossistema
é criar sinergias entre a rede. Em 2018,
o Sistema B apostou em promover caminhos
com empresas, comunidades e governo.

Dentro da região
Sudeste, o Estado
de São Paulo tem o
maior número de
certificadas

EMPRESAS B POR NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
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CRIAR PONTES

DISTRIBUIÇÃO DAS
CERTIFICADAS POR REGIÃO

Muitos negócios de impacto também
são Empresas B Certificadas. É o caso da Avante
e da Geekie, por exemplo. A Geekie, plataforma
de educação on-line, é um dos exemplos do
que é ser uma Empresa B. O negócio está no
seleto grupo de empresas premiadas com o selo
Changemakers – no Brasil só há sete nesse
mesmo patamar. “Ganhar um prêmio do
Sistema B representa um grande incentivo
e reconhecimento”, destaca Claudio Sassaki,
cofundador da Geekie. Nos últimos anos,
a Geekie tem desenvolvido soluções inovadoras
que potencializam a aprendizagem, tendo
impactado mais de 12 milhões de estudantes.
“A Geekie, em sete anos de atuação, tornou-se
referência em educação com apoio de inovação
no Brasil e no mundo”, explica Sassaki.
Bernardo Bonjean, fundador da Avante,
também foi um dos laureados com o prêmio
Changemakers/Honoree. A empresa oferece
microcrédito para microempreendedores e tem
como parceiro estratégico a Vox Capital, outra
Empresa B premiada no Best For The World 2018.
Essas conexões reforçam como o poder da rede e
da atuação conjunta na transformação da cadeia
de valor é um dos maiores ativos em ser B.

6
250-999

3
1000+

Equipe Bresco: valores do movimento B estão nas
“SER UMA
decisões estratégicas da Empresa B Certificada.
EMPRESA B
REAFIRMA NOSSO
1) GRANDES EMPRESAS
COMPROMISSO
O programa CAMINHO+B se confirma como
DE MELHORIA
a principal forma de ajudar as empresas a
CONTÍNUA. A
medirem o seu impacto social e ambiental
com o mesmo rigor que seu lucro.
CERTIFICAÇÃO É
Certificamos a primeira organização que
MAIS QUE UMA
passou pelo programa Caminho+B: a Bresco,
CONQUISTA; É
empresa de investimento imobiliário com foco
A CERTEZA DE
no segmento corporativo. O programa e todas
QUE ESTAMOS NA as suas etapas são baseadas na AVALIAÇÃO
DIREÇÃO CERTA.” DE IMPACTO B, incluindo o plano de melhorias
CAMILLA FRUSSA OSBORN –
DIRETORA DO DEPTO. JURÍDICO,
COMPLIANCE E RH DA BRESCO

e benchmarks de mercado com referências
inspiradoras para a empresa.
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”A COMUNIDADE B DO RIO ATUA PARA FORTALECER
A REDE DE EMPRESAS E AGENTES NA CIDADE E
EXPANDIR OS VALORES DO MOVIMENTO B.
A IDEIA É AUMENTAR NOSSO IMPACTO.”

2) COMUNIDADES LOCAIS
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PEDRO TELLES, COGESTOR DA COMUNIDADE B RIO

+250
DE

pessoas foram
impactadas nos
quatro eventos que
ocorreram no Rio.

+200

FOTOS: DIVULGAÇÃO SISTEMA B

Através de um processo aberto promovido pelo
Sistema B Internacional e Brasil, duas comunidades
brasileiras foram contempladas com capital semente
de 5 mil dólares: RIO DE JANEIRO e FLORIANÓPOLIS. As
Comunidades B são parte da estratégia do Sistema
B de escalar e criar ecossistemas B pelo país.
O Grupo de Expansão do Sistema B Brasil
é constituído por voluntários que, em sinergia
com seus trabalhos, buscam apoiar a missão
e os objetivos do movimento, bem como compartilhar
boas práticas socioambientais, conhecimentos
e cases de Empresas B, para inspirar a criação
de um ecossistema de negócios que seja força
de transformação positiva local. O Grupo promotor
é formado por: Pedro Telles (RJ), Silvia Luz,
Jean Roversi, Marcio Cabral (SC), Camila Luconi
(RS), Gabriela Reis (MG), Débora Rocha,
Paulo Cruz Filho (PR), Camila Abissal (GO),
Haroldo Rodrigues (CE) e Laura Gurgel (BA).
No Rio, ocorreram quatro eventos
com mais de 250 pessoas impactadas. Já em
Florianópolis foram oito eventos, que impactaram
mais de duzentas pessoas. Tudo isso faz parte da
estratégia do Sistema B para escalar o movimento
e criar um ecossistema B brasileiro cada
vez mais sólido, inclusivo e diverso.
Redefinir o sentido de sucesso na
economia é um dos objetivos de centenas de
COMUNIDADES B. Interconectadas, elas são uma
maneira de consolidar a liderança coletiva, além
de permitir modelos territoriais ou temáticos.
A missão é fortalecer a expansão do MOVIMENTO B por
meio do fomento e do suporte ao desenvolvimento
local em todo território brasileiro e, dessa forma,
as comunidades contribuem para a solução de
problemas globais, gerando resultados locais.

DE

pessoas foram
impactadas em
oito eventos em
Florianópolis.

“A COMUNIDADE FLORIPA BUSCA CONSTRUIR UM
ESPAÇO DE REFLEXÃO E AÇÃO UNINDO A SOCIEDADE
LOCAL DOS DIVERSOS SETORES ECONÔMICOS PARA
SE TORNAREM AGENTES ATIVOS DE MUDANÇA.”
SILVIA, MARCIO, JEAN E CAETANO SÃO INTEGRANTES DA COMUNIDADE B FLORIPA

R e lat ório Si s te ma B

FOTO: DIVULGAÇÃO SISTEMA B

Rachel Karam (à esquerda)
em reunião com
integrantes do GJB

MEMBROS DO GJB
•R
 achel Avellar Sotomaior
Karam – coordenadora
• Aline Gonçalves de Souza
• Camila Mazzer de Aquino
• Carlos Eduardo Lessa Brandão
• F lavia Foz Mange
•H
 elena Masullo
• Juliana Furini de Vasconcellos
• Leonardo Ricardo
Arvate Alvares
• Lia Braga Pessoa
• Marcel Fukayama
• Merissea Setim Prioste Bueno
• Renata Piazzon
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3) MUDANÇA NA REGRA DO JOGO

Em 2018, houve também o avanço da incidência do
Sistema B em políticas públicas, com a participação
do movimento dentro do comitê da Estratégia Nacional
de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpacto).
O Grupo de Trabalho liderado pelo Sistema B e
Grupo Jurídico B (GJB) é o responsável pelo eixo de
“promoção de um macroambiente institucional e
normativo favorável aos negócios de impacto”.
As atividades tiveram como foco quatro ações: anteprojeto
de lei para qualificação legal dos negócios de impacto;
contribuições ao PLS 338/18, que cria os Contratos
de Impacto Social (CIS); regulamentação dos Fundos
Patrimoniais (Endowment); e, por fim, a apresentação
de parecer fundamentado na possibilidade de
associações e fundações investirem em participação
societária de negócios de impacto, sem que isso interfira
nas isenções e imunidades fiscais a elas aplicáveis.
Entre outras iniciativas, o GJB também participou
na conferência anual da European Social Enterprise
Law Association (Esela) realizada em Milão em maio.
Trazendo a experiência do Brasil, os membros do
GJB falaram sobre o papel dos Advogados B como
catalisadores de mudanças sistêmicas regulatórias.
“O GJB ampliou significativamente o seu escopo de
atuação em 2018. Se inicialmente nossas atividades
tinham como foco principal a redação das cláusulas
B e o anteprojeto das Empresas de Benefício, agora
permeiam toda e qualquer questão jurídica que possa
afetar as empresas que buscam gerar impacto positivo
no curso de suas atividades: desde proposições
legislativas, reflexos tributários, formatos para compras
públicas, oportunidades no mercado de capitais,
até cláusulas contratuais e realização organizada
de advocacy com outras organizações. A crescente
demanda e a institucionalização da atuação do GJB é
um sinal de crescimento do movimento e também da
nossa responsabilidade em pavimentar um ambiente
normativo favorável, moderno e juridicamente seguro”,
diz Rachel Karam, coordenadora do GJB.
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FOMENTAR E FORTALECER
O ECOSSISTEMA
“ESPERAMOS QUE
EMPRESÁRIOS E
EMPREENDEDORES
CRIEM SUAS REDES
E CONSTRUAM
UM PODEROSO
TECIDO SOCIAL.”
MARCEL FUKAYAMA,
COFUNDADOR E DIRETOR
EXECUTIVO DO SISTEMA B BRASIL

RODADAS DE NEGÓCIOS
REALIZADAS/ 2018

+290
DE

reuniões organizadas com
mais de 180 empresas que
movimentaram mais de

650mil.

R$

Fazer negócios conscientes e positivos
é um dos motores do Sistema B. Em 2018,
ocorreram duas RODADAS DE NEGÓCIOS B. “É
uma chance única, tanto para quem procura
melhorar os impactos da sua cadeia de valor,
quanto para quem está procurando novos
mercados, clientes, parceiros e investidores,
que reconheçam os seus esforços em gerar
impacto positivo”, explica Ricardo Glass,
copresidente do Conselho do Sistema B Brasil
e fundador da Empresa B Okena.
Marcel Fukayama, cofundador e diretor
executivo do Sistema B Brasil, salienta que as
rodadas visam o crescimento e o fortalecimento
das empresas certificadas. “Esperamos que
empresários e empreendedores criem suas redes
e construam um poderoso tecido social, gerando
oportunidades comerciais entre si e, com isso,
fortaleçam a comunidade B e negócios alinhados
com essa nova economia”, diz ele.
R e lat ório Si s te ma B

+600

Uma intensa
agenda de
encontros,
eventos, rodas
de conversas e
reuniões foram
organizadas
pelo Brasil.

DE

DESTAQUE PARA:
• 4 Papo+B
• 3 Conversas de Impacto
(em parceria com Impact
Hub SP e Vox Capital)
E PARTICIPAÇÃO EM
EVENTOS PARCEIROS COMO
• Gife
• Fórum de Finanças Sociais
• Lab60+
• ColaborAmerica
• Sustainable Brand
• Parsifal 21
• HSM
• Capitalismo Consciente
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Uma das formas de fomentar conexões
é uma constante agenda de eventos. Em 2018,
foram mais de quarenta encontros promovidos
para toda a comunidade. “Trata-se de uma
oportunidade única de interagir com o
ecossistema de negócios de impacto,
especialmente, porque no setor da economia
criativa, em que atuamos a partir da perspectiva
da responsabilidade cultural, há escassas
oportunidades dessa natureza”, explica Paula
Brandão, sócia da Baluarte Cultural e que
participou de uma Rodada de Negócios B, em
São Paulo. O evento na capital paulista teve
parceria com o Fórum de Finanças Sociais e
Negócios de Impacto e a segunda edição, no Rio
de Janeiro, contou com parceria
do Sebrae, durante o ColaborAmerica.

FOTOS: DIVULGAÇÃO SISTEMA B

FOTOS: DIVULGAÇÃO SISTEMA B

+40

eventos realizados durante
todos os meses como forma
de conectar e inspirar cada
vez mais pessoas.

DE

pessoas de trinta países se reuniram
no Encontro+B, no Chile. O evento
global reuniu diversos atores da
nova economia para compartilhar
experiências e boas práticas em
torno do “mercado para o benefício
das pessoas”. Abaixo, encontro das
equipes executivas mundiais.

Em 2018, foram mais de quarenta eventos
distribuídos pelos treze estados
onde o Sistema B atua.

Acima, rodada
de negócios B
realizada no Fórum de
Finanças Sociais, em
em junho, em São
Paulo. Ao lado,
painel dentro do
ColaborAmerica
realizado no Rio,
em novembro.
R e lat ório Si s te ma B
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O alcance do Sistema B tem ganhado também
relevância em parcerias estratégicas com veículos
de imprensa preocupados em potencializar
conhecimentos para um mundo melhor.

Prêmio Muda

ICE E ACADEMIA B

NÚMEROS DA PREMIAÇÃO:
• 140 empresas
completaram
a avaliação
de impacto rápida
• seis novas empresas
iniciaram o processo
de certificação
após o prêmio
• + de cinquenta
inserções na mídia.

Prêmio Empreendedor Social

Roberta Faria e Rodrigo
Pipponzi ganharam
o 1º lugar em duas
categorias: avaliação do
júri e escolha do leitor.

Outro importante prêmio do setor que contou
com Empresas B Certificadas concorrendo foi
o Prêmio Empreendedor Social promovido pela
Folha de S. Paulo. A Empresa B Editora Mol foi a
grande ganhadora em 2018, enquanto Fazenda
da Toca e Courrieros também figuraram entre os
finalistas. As três empresas são reconhecidas pela
atuação social e atestam a força do movimento
B na transformação de uma sociedade mais
inclusiva e preocupada com o meio ambiente.

DIVULGAÇÃO FOLHA DE S. PAULO/KEINY ANDRADE
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DIVULGAÇÃO ICE

A Editora Globo Conde Nast convocou
o Sistema B Brasil para ser parceiro na
metodologia do primeiro Prêmio Muda,
criado para reconhecer o trabalho de
marcas brasileiras preocupadas com o
meio ambiente e as boas práticas sociais
na indústria da moda, beleza e design.
Nasceu para estimular que as empresas
meçam seu impacto e incentivar que a
sustentabilidade seja pauta recorrente nos
meios de comunicação. Foram realizadas
uma avaliação quantitativa – com Avaliação
de Impacto B –, e uma qualitativa com
um questionário aberto validado por um
conselho de especialistas do prêmio.

ALIANÇAS
ESTRATÉGICAS

FOTO RICARDO CARDOSO

DISSEMINANDO O MOVIMENTO NA MÍDIA

”PARA O ICE E
O PROGRAMA
ACADEMIA ICE,
A PARCERIA
COM O SISTEMA
B É BASTANTE
COMPLEMENTAR
A NOSSAS AÇÕES
E POR ISTO
ABRIMOS ESPAÇO
EM NOSSOS
ENCONTROS PARA
FALAR SOBRE O
MOVIMENTO B
E ACADEMIA B
AMÉRICA LATINA.
ADRIANA MARIANO – GESTORA DO
PROGRAMA ACADEMIA ICE

A Academia B é uma iniciativa do Sistema
B realizada em toda a América Latina.
Centenas de estudantes e empresários se
identificam com o propósito do Movimento
B, mas não encontram em seus centros
educacionais informações e experiências
alinhadas com a nova economia.
Por esse motivo, a Academia B
quer facilitar o espaço para que milhares
de pesquisadores, professores e alunos
passem a fazer parte desse movimento,
contribuindo com o olhar e a prática
acadêmica, e promovendo propostas
e iniciativas e sendo agentes de
mudança para uma nova economia.
No Brasil, a Academia B conta
com a parceria estratégica do ICE
(Instituto de Cidadania Empresarial),
que apoia o Movimento B a construir
uma ponte com o mundo acadêmico.

O ICE é parceiro do Sistema B no Brasil para promover a conexão
com o meio universitário em todo o país. Por meio do Programa
Academia, o ICE dá visibilidade às ações do Movimento B
em uma rede de docentes de instituições de ensino superior
que atuam com os temas de empreendedorismo social,
investimento e negócios de impacto e inovação social.
R e lat ório Si s te ma B

NOVO CONSELHO

A
BMW FOUNDATION

A BMW Foundation Herbert Quandt
é um dos principais parceiros
estratégicos do Sistema B Brasil.
A fundação alemã investe em
grandes parcerias institucionais
no mundo e, no Brasil, tem no Sistema B um dos seus
principais aliados. O apoio existe há mais de seis anos e é
uma maneira de a marca se aproximar e entender o contexto
latino-americano, na medida em que o Sistema B no Brasil está
em constante contato com empresas e iniciativas inovadoras,
principalmente fortalecendo um movimento preocupado com
um mundo feito por empresas melhores para as pessoas e
para a sustentabilidade do globo. Mais importante que o apoio
financeiro ao Sistema B no país, a aproximação da fundação
estimula uma cadeia de valor coletiva e organizada em virtude de
uma transformação da economia, inspirando novas conexões e
parcerias para uma sociedade melhor. A sinergia ente o Sistema
B e a BMW Foundation é o que une ambas as instituições e o
que faz crescer e fortalecer diversos negócios de impacto social.

B LAB E ONU

A B LAB fez parceria com o Pacto Global
da Organização das Nações Unidas, com
o objetivo de desenvolver uma plataforma
on-line de gerenciamento de impacto
empresarial em relação aos objetivos de
desenvolvimento sustentável. A base para
esse trabalho é B Impact Assessment (BIA)
e o objetivo é que qualquer empresa no
mundo possa avaliar, comprar e melhorar
seu desempenho em relação aos ODS.
A previsão de lançamento é 2020.
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Durante o encontro+B
no Chile, em 2018, foi
redigida uma carta
aberta assinada
pelo Sistema B e
endereçada aos
governantes dos
países do G20.

pós dois anos da institucionalização e como parte do
processo de fortalecimento
da governança do Sistema B Brasil,
foi realizada no dia 2/3 a assembleia
anual para aprovação das contas e
eleição do novo conselho diretor, com
mandato de 2018 até 2020. Através
de um processo participativo e aberto
a todas Empresas B associadas ao
movimento, os membros curadores e
efetivos elegeram para os conselhos
fiscal e deliberativo quinze empresários buscando diversidade de gênero,
perfis de empresa, setor, porte e localização. O conselho deliberativo tem
copresidência de Daniela Lerario (TriCiclos) e Ricardo Glass (Okena).

Associados: Todas as Empresas B
Certificadas que tenham interesse
em fazer parte da associação.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA:

MEMBROS EFETIVOS
• Okena - Ricardo Glass
• Recicladora Urbana - Ronaldo Stabile
• Aoka - Ricardo Gravina
• Via Gutenberg - Sergio Serapião

Membros Curadores: Têm como
papel preservar os valores, os princípios e as crenças ao longo do fortalecimento e crescimento do movimento de Empresas B no Brasil.
Membros Efetivos: Empresas B
nomeadas a cada dois anos pelos
associados para representá-los no
Fórum de Governança do Sistema B
Brasil, com poder de voz e voto.
Conselho Deliberativo e Fiscal: O
papel do conselho é muito importante no sentido de apoiar o time executivo, acompanhar o plano e a visão
estratégica da organização, assegurar a controladoria e o orçamento,
apoiar a geração de oportunidade de
negócios B e preservar os princípios
e valores do movimento no Brasil.

MEMBROS CURADORES
• Jay Cohen Gilbert - Representado
por Ana Sarkovas
• Gonzalo Muñoz - Representado por Tomás de Lara
• Marcel Fukayama

CONSELHO DELIBERATIVO
• Triciclos - Daniela Lerario
• Okena - Ricardo Glass
• Positiva - Alex Seibel
• Mãe Terra - Alexandre Borges
• Courrieros - Andre Biselli
• Abissal - Camila Abigail de A. Salvador Storti
• AMATA - Dario F Guarita Neto
• Da Terra Coffee - Isabela Pascoal Becker
• Baluarte Cultura - Paula Brandão
• Natura - Renata Puchala
CONSELHO FISCAL
• Az Quest - Alexandre Azevedo
• ASAP - João Bernardo Valentin Casali
• Vivejar - Marianne Costa
• Grupo Unite - Natalia Castan Xavier Augusto
• Cause - Rodolfo Witzig Guttilla
R e lat ório Si s te ma B
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ENTREVISTA

MARCEL FUKAYAMA, 34
ANOS, É COFUNDADOR
DO SISTEMA B BRASIL

Você já parou para pensar qual é o seu papel enquanto
agente mobilizador B? A partir da mensuração de
impactos positivos e novas posturas diante de uma
nova economia vigente, ser B tem a ver com as ações
cotidianas que empresas e indivíduos têm perante a
sociedade. Para servir de exemplo, leia a entrevista com
nosso porta-voz e use o conteúdo
como ferramenta de ação para
O BRASIL HOJE CONTA COM 138 EMPRESAS
mobilizar e engajar mais pessoas
B (ATÉ DEZEMBRO DE 2018). QUAIS SÃO AS
e empresas no Sistema B.

CONTRIBUIÇÕES QUE O SISTEMA B PROJETA
PARA QUE TAIS EMPRESAS AJUDEM O PAÍS
A CRESCER E SUPERAR SEUS DESAFIOS?

Eu destacaria três pontos-chave.
Primeiro: o fortalecimento de gestão
e governança. Você é o que você
mede. A aplicação da Avaliação
de Impacto B permite à empresa
desenvolver um plano contínuo de
melhora e qualificar sua tomada
de decisão. Ao ser uma Empresa
B Certificada, os administradores
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assumem um compromisso de ser
uma empresa melhor para o mundo,
institucionalizando no contrato social
ou estatuto social o compromisso de
gerar impacto positivo e consideração
de stakeholders na tomada de decisão
no curto e no longo prazo. Segundo: o
posicionamento. Ao ser uma Empresa
B, você sinaliza para sua cadeia
de valor, incluindo colaboradores,
fornecedores, investidores e
consumidores, que você faz parte de
um seleto grupo que está influenciando,
inspirando e liderando a construção
de uma nova economia. E terceiro:
as métricas críveis, comparáveis e
verificáveis. Um dos grandes avanços
que tivemos no século passado foi
estabelecer um padrão de métricas
contábeis e financeiras. Acreditamos
que para acelerar a mudança de
cultura global para o uso dos negócios
para soluções de desafios complexos
sociais e ambientais, devemos
avançar o quanto antes na definição
de métricas de impacto social e
ambiental. A Avaliação de Impacto B
tem sido cada vez mais reconhecida
como essa alternativa de framework
aos empresários e investidores que
buscam uma nova forma de fazer
negócio e gerar impacto positivo.
QUAIS OS COMPROMISSOS FIRMADOS
PELO SISTEMA B PARA ATENDER OS
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA ONU, SOBRETUDO O ITEM 10,
ACERCA DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES?

Acreditamos que as empresas
podem ser não apenas uma forma
de geração de riqueza, mas também

“SER B NÃO É UMA
POSIÇÃO, MAS SIM UMA
DIREÇÃO. É FAZER MAIS,
MELHOR E, SOBRETUDO,
DIFERENTE.”
de distribuição e, com isso, reduzir
desigualdades. Dessa forma, uma
das questões que trabalhamos com
elas se refere ao múltiplo salarial entre
o salário mais alto e o mais baixo
da empresa. Também influenciamos
um caminho de mais diversidade,
com mais equidade de gênero, por
exemplo, na alta liderança.
COMO VOCÊ VÊ A CONSOLIDAÇÃO DO
MOVIMENTO B E SUA IMPORTÂNCIA
PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL
E SEU IMPACTO POSITIVO?

Vejo como fundamental:
(1) Uma Empresa B tem uma
preocupação com o desenvolvimento
de seu entorno e, por isso, avaliamos
e estimulamos que as empresas
fortaleçam suas cadeias de valor com
fornecedores locais e alinhados com
uma nova economia mais inclusiva
e sustentável. (2) As Empresas B
são avaliadas por práticas, mas há
um grupo de empresas que também
pode ser avaliado por modelos de
negócios de impacto, isto é, empresas
que têm a intenção de gerar impacto
positivo social e ambiental na natureza
do negócio. (3) As Empresas B são a
expressão de uma nova lógica de fazer
negócio e causar impacto positivo.
Antes, os negócios mitigavam impacto
negativo e, hoje, podem não apenas
naturalizar esse impacto, como
gerar impacto positivo.
R e lat ório Si s te ma B

EQUIPE EXECUTIVA 2018:
Marcel Fukayama, Guilherme Rodrigues
Silva, Tatiana Mendizabal, Flavia
Pascowitch, Marcela Mizuguchi, Ivy Frizo,
Camila Matos e Pedro Augusto
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AS EMPRESAS B NO BRASIL (ATÉ DEZEMBRO DE 2018)

São 138 empresas transformando o cenário empresarial no país
4YOU2 Idiomas
Abissal Capitalismo Saudável
Agência Somar (P)
AgroTools
Alaya
All Set Comunicação
Amata
Amêndoas do Brasil
AMMA Chocolate
Aniyami
Aoka
Aquatro Cultura de Impacto
Araruna Filmes
Arueira Ambiental
Asap – Perfomance do Conhecimento
Asta Corp Produtos Sustentáveis
Atuação no Mundo – Comunicação
Avante
AZ Quest
Baluarte Cultura
Boomera
Bresco Investimentos
Brilia
By Connection Consultoria
Campus Brasil
Canal Bloom (P)
Casa do Futuro
Cause
Cbpak Tecnologia
Ciano Alimentos Sustentáveis
ClearSale
Combio Energia
Cia Melhoramentos de Caldas Novas
Courrieros
Criando Consultoria
Crodity Software As A service
Daterra Atividades Rurais
Decah
Dengo (P)
Din4mo
Dinâmica Soluções Ambientais
Dobra (P)
Ecosocial Consultoria
eCycle
Editora Mol
Editora Voo
eduK
Entelékia / Integrow

AS FOTOS DE
DIVULGAÇÃO
CONTIDAS NO
RELATÓRIO FORAM
CEDIDAS POR SEUS
AUTORES PARA O
SISTEMA B BRASIL

Fazenda da Mata Orgânicos (P)
Fazenda da Toca Orgânicos
Feminaria
Fibra Design Sustentável
Filóo Vale sua Saúde
Flavia Aranha Comércio e Confecção
Eireli
Florita Beachwear
Geekie
Gitec Brasil
Grupo Gaia
Horganópolis (P)
IG4 Capital
in3citi S.A. Inovações e Investimentos
Indi.us
Insecta Shoes
Insolar Assessoria
Ionica (P)
Iouu Tecnologia e Serviços Financeiros (P)
Kaeté Investimentos
Kria
Mãe Terra
MagikJC Empreendimentos Imobiliários
Mais Fácil Instituição de Pagamentos
Maria Farinha Filmes
Mayra Alimentação Infantil
Meu Copo Eco
MGov
Mother Plant Based (P)
Mov Investimentos
Move Avaliação e Estratégia Social
Moved By Mindfullness (P)
Movin
Mymag Editora
Natura Cosméticos
Neurônio Ativação de Negócios e Causas
New Hope Ecotech
NewInc Construtora
Nuap Pares – Assessoria e Pesquisa
Oficina da Sustentabilidade
Okena
Olivia Saladas
Órigo Energia
Papel Semente Ind. e Comércio
Patrus Transportes Urgentes
Pecsa
Peixes da Amazônia
Plano CDE

Plongê
Positiva Holding
Positive Ventures
Pragma
Profile PR Relações Públicas (P)
Programa Vivenda
Raízes Desenvolvimento Sustentável
Recicladora Urbana
Reconectta
Rentcars
Reos Partners
Reserva do Ibitipoca (P)
ResolvJa Aplicativos
Retalhar
Rever Consulting
Rise Ventures
Rizoma (P)
Selletiva
Sense-Lab
Sitawi
Social Docs
Somos B Desenvolvimento (P)
Spiral Criativa
Suindara Radar e Rede
Sunew Filmes Fotovoltaicos
TAQE (P)
Tawil Comunicação
TcUrbes
TecVolt
Teva
The Key
Tobasa Bioindustrial de Babaçu
Triciclos
Vanessa Montoro
Via Gutenberg
Vivejar
Vox Capital
Welight
Wright Capital Gestão de Recursos
YouGreen Cooperativa Reciclável
Yunus Negócios Sociais Brasil
Zebu Mídias Sustentáveis
(P) Empresas B Pendentes
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