SISTEMA B BRASIL
Plano de Ação COVID-19
Vamos passar por semanas intensas e precisamos ser cada vez mais perseverantes. O trabalho não
para e seguimos com força total no nosso propósito de construir uma nova economia mais inclusiva,
sustentável e resiliente.
Com o propósito de nos cuidar como equipe e comunidade, tomamos medidas recomendadas pela
OMS para evitar exposições ao risco.
Trabalho remoto para 100% do time: reuniões, eventos, on-board novas Empresas B, devem ser
realizadas on-line. Nos preparamos para uma operação 100% online através do Hangout google e
Zoom que nos permite realizar webinar e reuniões para até 200 simultaneamente garantindo melhor
estabilidade de conexão
Certificação: o time do Sistema B segue 100% disponível remotamente para o apoio às empresas
que estão em processo de certificação e recertificação.
Seguimos disponibilizando nossos webinars gratuitos, toda segunda sexta-feira do mês, para
apresentar o Movimento B no Brasil e no Mundo e processo para se tornar uma empresa B.
Vamos entender qual impacto nos processos de certificação junto ao B Standard Trust, mas que por
serem em sua maioria virtual, não devem ter maiores implicações.
Programas: estamos operando em acesso remoto, 100% online. Vamos analisar a evolução da
situação para que possamos entender quando poderemos voltar as participações presenciais.
Por isso:
- Caminho +B PME | São Paulo, dos dias 19 e 20 de março: postergação com sugestão de
nova data assim que tivermos visibilidade do cenário que nos permita novas reuniões
presenciais.
- Caminho +B | Personalizados: serão realizados remotamente conforme política de cada
empresa, possibilidade de postergação caso necessário.
- Outros programas: Multiplicadores B In Company, Caminho +B Fornecedores, MQI
(Medindo o que Importa) entre outros programas terão seu avanços com o time de maneira
100% on-line, de acordo com as necessidades de cada empresa.
Recertificação: caso a recertificação da sua empresa seja durante esse período, o processo será
realizado online (como a maioria dos processos feitos pelo B Standard Trust) e a equipe do Sistema
B está disponível para todo o suporte necessário.
Viagens: estão canceladas todas as viagens nacionais e internacionais a trabalho.
Política de participação em eventos: a equipe do Sistema B Brasil não participará de eventos
presenciais nesse momento.
Convidamos todos a pensar e atuar com empatia e, sobretudo, a cuidar uns dos outros.

