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Sobre
A NewInc possui um desaﬁo claro: trazer para cada projeto o conceito de
sustentabilidade. Para a incorporadora, ser sustentável não é um ﬁm, mas
um caminho, que abre espaço para ainda mais qualidade e transparência,
utilizando-se de práticas ambientalmente corretas, economicamente viáveis,
e socialmente benéﬁcas.

.

O setor da construção civil está entre os que mais geram resíduos no mundo.
No Brasil, o índice de desperdício é de cerca de 25%. Com esse desaﬁo em
mãos, a NewInc toma ações fora da curva: seus canteiros possuem um
sistema de gestão que possibilita eliminar o uso de caçambas para a retirada
de
entulho,
buscando
por
alternativas
mais
sustentáveis.
Ao pensar em outras formas de gerir o lixo nas suas construções, a NewInc
consegue converter os resultados em benefícios para o meio ambiente, para
as pessoas e ainda gera economia na obra, o que se reﬂete em um preço
mais competitivo para o mercado e acessível para o cliente ﬁnal.
“Na NewInc todos os nossos projetos devem gerar lucro não
só para os investidores, mas para todas as pessoas
envolvidas, do trabalhador ao morador. Eles devem gerar
lucro ambiental também, especiﬁcamente quando falamos de
água, esgoto, energia e resíduos.”
- Cláudio Carvalho, Diretor da NewInc
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“O maior benefício do Sistema B,
para mim, são as conexões que a
gente faz (com outras empresas),
são os aprendizados que a gente
tem, são as inspirações que nós
podemos produzir ou receber.”

Cláudio Carvalho
Diretor da NewInc

Tornou-se B por...
por possuir uma atuação consistente
quanto a sustentabilidade de seus
projetos e a redução de resíduos sólidos;
por ter programas estruturados de orientação,
supervisão, capacitação e aprimoramento de seus
colaboradores sobre o manejo de recursos;
seus esforços de melhoria na operação se reﬂetem
em impactos positivos claros para as comunidades próximas;

construir casas para os colaboradores: a cada R$30 mil
reais economizados pelos funcionários durante a obra;

Com o Sistema B...
está remodelando sua mensuração
de impacto para uma linguagem mais
homogênea e que dialogue com o mercado;

estabeleceu uma rede de conexões no Movimento B,
trazendo aprendizados e inspirações de outras
empresas para a NewInc;
está projetando melhorias em seu sistema
de governança, com o desenho de ﬂuxos
internos, instalação de comitês e de um
conselho administrativo e ﬁscal;

Modelo de Negócio de Impacto
O que é um Modelo de Negócio de Impacto (IBM)?
A pontuação de IBM é aferida às empresas que desenham seu
Modelo de Negócio com o intuito de gerar impacto positivo.
Isso signiﬁca que a empresa combina a geração de renda
econômica junto à geração de impacto positivo para seus
stakeholders, tais como: trabalhadores, fornecedores, clientes
ou meio ambiente. A ﬁm de se conquistar a pontuação
relacionada ao IBM, é preciso apresentar uma documentação
formalizada que comprovem que a empresa gera impacto
positivo duradouro a um público-alvo especíﬁco.

Modelo de Negócio de Impacto (IBM) reconhecido:
Meio Ambiente
Feito para Conservar
Reconhece práticas ambientais abrangentes que redesenham
processos tradicionais para conservar recursos naturais.

Conservação de Recursos Naturais
Reconhece produtos ou serviços que reduzem o uso de recursos
naturais (como energia e água) e/ou limitam a quantidade de resíduos
direcionado a aterros sanitários.

Impacto da NewInc
todo o lixo é reciclado e vendido, gerando receita
para o condomínio e reduzindo taxas para os moradores;
o sistema de aquecimento solar para os chuveiros e
as janelas Full Wall permitem iluminação integral e
redução de até 33% na conta de luz;
água do chuveiro que é reutilizada para lavar
o condomínio, os carros e regar as plantas;

O poder de trabalhar em rede
Juntas, NewInc e ABISSAL potencializam
o impacto positivo que geram e inspiram outras
empresas a serem melhores para o mundo.
No começo da parceria, realizaram uma mensuração de todas as
ações da NewInc e mapearam áreas com maior capacidade
de gerar impacto positivo ambiental, social e ﬁnanceiro
Criaram os programas “Viva Casa” e “Viva
Educação”, cases de sucesso da NewInc;

Como tudo começou...
Para auxiliar em sua jornada de impacto B, a NewInc juntou-se
a ABISSAL Capitalismo Saudável, Empresa B de consultoria.
Por meio do uso da ferramenta de Avaliação de Impacto B,
a ABISSAL auxiliou a NewInc a traduzir o seu propósito em
iniciativas concretas de impacto socioambiental.

A ABISSAL
O negócio coloca empresas no caminho da sustentabilidade
levando em consideração suas práticas diárias. Ao aﬂorar a
vocação natural de cada um, a ABISSAL abre caminho para
que o negócio impacte, de forma cada vez mais positiva,
a sociedade e o meio ambiente.

Empresa B: Business Case

desde 2018

Nota no BIA:
96.3

2021

Setor:
Serviço

Mais informações no B Impact Report

É importante que as empresas saibam
que existem empresas como a ABISSAL,
que podem auxiliar nessa jornada B. Nós
entendemos esse desejo
e conseguimos traduzi-lo em boas
práticas de sustentabilidade e que vão
evoluindo ano após ano. Isso aproxima
o empresariado da possibilidade de
exercer essa vocação e potencializa seu
impacto positivo no mundo.
Camila Storti
Co-Fundadora da ABISSAL
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