Prezada equipe do Sistema B,
Como todos sabem, estamos atravessando uma situação complexa e que nos preocupa.
Por isso é importante reafirmar o que sabemos e o que conhecemos sobre o coronavirus
(Covid-19) para, juntos, enfrentarmos o problema.
Um de nossos princípios fundamentais no Sistema B é funcionar como uma comunidade
para dar solução a problemas sociais e ambientais, cultura que buscamos colocar em
práticas todas as nossas ações. Convidamos a todos a refletir juntos sobre como podemos
colaborar nesse contexto atual.
É essencial desacelerar o avanço da pandemia, ser prudente e nos informar sobre as
medidas de saúde recomendadas por nossos governos. Acreditamos que, além desse
contexto que nos preocupa, esta é uma oportunidade para identificar como a nossa
missão compartilhada e espírito comunitário podem se tornar uma força coletiva para
fazer frente a essa crise que impacta tanto às pessoas como a economia global.
A partir de agora, esse contexto condiciona nossa vida pessoal e planos de trabalho. Por
isso oferecemos todo o nosso apoio para encontrar as melhores soluções e ajudar com
tudo o que possam precisar.
Trabalhamos em um pátio de ideias, com o objetivo de ter um só lugar um documento
compartilhado e colaborativo de que podemos fazer para ajudar às empresas B sejam
mais resilientes individual e coletivamente.
Estamos trabalhando com o B Lab Global e parceiros globais para avaliar alternativas
de ação frente ao impacto nos mercados e a forte redução nas projeções de demanda
e crescimento econômico na região.
Com o propósito de nos cuidar como equipe e comunidade, tomamos medidas
recomendadas e, portanto, a equipe de SBI estará em home-office nas próximas duas
semanas e convidamos aos SBNs que estabeleçam as mesma política para evitar
exposições ao risco.
Os convidamos a pensar, atuar desde a empatia e, sobretudo, cuidar-nos uns dos outros.

Vamos em frente!
Equipe do Sistema B Internacional (SBI)

