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Histórico
O que vocês estão anunciando?
A Nespresso sempre fez as coisas da maneira certa. Não é a maneira mais fácil, nem a mais
rápida. Mas do jeito certo. Nós cuidamos das comunidades, do clima e da circularidade com a
mesma dedicação e paixão de cada xícara de café Nespresso. Pois essa é a coisa certa a
fazer.
Em reconhecimento a isso, e seguindo um rigoroso processo de qualificação, temos a honra e
o orgulho de anunciar que a Nespresso foi certificada como uma Empresa B Certificada.

O que realmente significa se tornar uma Empresa B Certificada?
O Movimento B ou o Sistema B é uma comunidade de empresas que estão repensando a
forma de fazer negócios. Em vez disso, elas se comprometeram a ter um impacto positivo no
mundo - para o meio ambiente, para as pessoas que trabalham para seus negócios e em suas
cadeias de suprimentos e para as comunidades onde operam.
A Nespresso tem a honra de se juntar a um grupo de empresas pioneiras em seu compromisso
– indo além da sustentabilidade e equilibrando propósito com lucro. O processo de certificação
como Empresa B avalia o desempenho que exige os mais altos padrões de desempenho social
e ambiental, transparência pública e responsabilidade legal para equilibrar propósito e lucro.
Empresa B é mais que uma certificação – é um movimento. Para a Nespresso, a conquista da
certificação como Empresa B reflete 30 anos de compromisso com a sustentabilidade. Ela
fornece uma referência através da qual podemos medir nossas ações, destacando nossas
fraquezas e pontos fortes, e um roteiro através do qual podemos melhorar e acelerar nossas
ações. Inspirando-nos a ir mais longe, a fazer mais e a dimensionar o nosso impacto.
Por que a Nespresso decidiu se tornar uma Empresa B?
Há mais de 30 anos, a Nespresso iniciou uma jornada para oferecer alguns dos melhores cafés
do mundo, permitindo que os amantes de café preparem a xícara perfeita com a qualidade de
um barista com o toque de um botão. Logo vimos o potencial do novo valor que isso criava, e
nos levou a uma convicção: que o café pode ser uma força para o bem para o planeta e para
as pessoas. Ele tem o potencial de melhorar os meios de subsistência e regenerar paisagens,
preservando recursos e proporcionando renda sustentável, hoje e para as gerações futuras.
Essa convicção continua a nos guiar.
O mundo está enfrentando desafios sem precedentes. Governos e ONGs não podem resolver
sozinhos todos os problemas sociais e ambientais. O setor privado tem um papel importante a
desempenhar. As empresas podem e devem contribuir para a resolução desses problemas.
Hoje, a Nespresso está em uma posição privilegiada para promover mudanças significativas.
Estamos incorporando ações transformadoras em toda a nossa cadeia de valor, como
agricultura regenerativa, ecodesign, reciclagem e a construção de uma economia de baixo
carbono, positiva para a natureza e inclusiva. Estamos em uma jornada para o Net Zero, com a
neutralidade de carbono certificada pela Carbon Trust em 2022 representando um marco
importante em nossa ambição.
No entanto, sabemos que podemos fazer mais. Podemos ir mais longe e sermos mais ousados
em nossas ambições de causar um impacto positivo maior na vida dos cafeicultores e na
natureza. Tornar-se uma Empresa B significa aderir a um movimento de mentes semelhantes.
Significa comparar nosso desempenho e nos inspirar a acelerar nossas ações, trazendo uma
transformação mais ampla e dimensionando nosso impacto no clima, nas comunidades e na
circularidade.
Ao aderir ao Movimento B, estamos consolidando nosso compromisso de ter um impacto
positivo no mundo.

O que a Nespresso trará para a comunidade de Empresas B?
Estamos entusiasmados e honrados por nos juntarmos a uma comunidade de empresas que
estão fazendo negócios da maneira certa. Esperamos aprender com eles, crescer e aprofundar
nosso compromisso com a sustentabilidade. Nosso objetivo é tornar-se um participante ativo na
comunidade e trabalhar com outras Empresas B sempre que possível, principalmente em
direção ao nosso objetivo de reduzir o impacto ambiental de nossos produtos, combater as
mudanças climáticas e promover uma cadeia de suprimentos inclusiva.
Certificação como Empresa B
O que envolve a certificação?
Para se tornar uma Empresa, as empresas devem passar por uma Avaliação de Impacto B. Isso inclui
questões que abrangem trabalho, governança, impacto ambiental, iniciativas sociais e objetivos futuros.
Uma empresa deve responder a essas perguntas, fornecendo evidências e dados de apoio. A B Lab,
organização sem fins lucrativos que administra as certificações, analisa e pontua suas respostas com
pontos. A empresa deve acumular um mínimo de 80 dos 200 pontos para obter a certificação. Até agora,
das mais de 150 mil empresas que fizeram a avaliação, apenas cerca de 4.500 candidatos obtiveram
sucesso na certificação.
Além do processo de revisão, a Certificação como Empresa B também está sujeita ao Questionário de
Divulgação (QD) do B Lab, uma verificação de antecedentes para identificar qualquer impacto negativo
significativo que já tenha sido causado pelo negócio e quais as práticas de transparência e de redução de
danos foram tomadas pela empresa).
As Empresas B são legalmente obrigadas a considerar o impacto de suas decisões em todos os seus
stakeholders. Para isso, uma Empresa B deve se comprometer com a inclusão de duas Cláusulas B em
seu contrato social. Todas as empresas do Movimento B têm até 12 meses após a obtenção da
Certificação para realizarem a alteração.
As Cláusulas B asseguram o compromisso da empresa de ir além de seus interesses financeiros e
econômicos na tomada de decisões estratégicas, assumindo responsabilidades e protegendo a sua
missão diante de questões sociais e ambientais ligadas à sua operação
A cada três anos, o processo é repetido, e as Empresas B são obrigadas a demonstrar melhorias em suas
ações e aumentar suas pontuações para manter a certificação.
Quanto tempo dura a certificação?
A Certificação como Empresa B dura três anos (observe que antes de 1º de julho de 2018, o
prazo era de dois anos, antes que a B Lab fizesse uma alteração). Isso significa que, para
manter a certificação, as Empresas B devem atualizar sua avaliação de impacto e verificar sua
pontuação atualizada a cada três anos, demonstrando responsabilidade contínua e
transparência em uma jornada de melhoria contínua.

Para a Nespresso, no entanto, não se trata de ciclos de certificação. Por mais de 30 anos, a
Nespresso tem feito as coisas da maneira certa. Cuidar das comunidades, do clima e da
circularidade com a mesma dedicação e paixão de cada xícara de café Nespresso. Porque é a
coisa certa a fazer. Continuaremos a fazer isso, como sempre fizemos.
Ao aderir ao Movimento B, estamos consolidando nosso compromisso de ter um impacto
positivo no mundo.
Quais desafios a Nespresso enfrentou para se qualificar para a certificação como
Empresa B?
O processo de certificação como Empresa B é, com razão, incrivelmente rigoroso. Para obter a
certificação, uma empresa deve acumular um mínimo de 80 dos 200 pontos e cada ponto é
avaliado minuciosamente e, na maioria dos casos, em vários níveis.
Todas as Empresas B são obrigadas a passar por um processo de verificação, e o nível de
rigor aumenta conforme o tamanho da empresa. Ao preencher a Avaliação de Impacto B, as
empresas são obrigadas a fornecer documentação de apoio para validar algumas de suas
respostas de avaliação. Além disso, como parte do processo de revisão,
A Certificação como Empresa B também está sujeita ao Questionário de Divulgação (QD) da B Lab, uma
verificação de antecedentes para identificar qualquer impacto negativo significativo que já tenha sido
causado pelo negócio e quais as práticas de transparência e de redução de danos foram tomadas pela
empresa).
A Nespresso é uma das maiores organizações a obter a certificação como Empresa B
atualmente e, para uma organização na escala da Nespresso, um dos principais desafios foi
reunir os dados corretos de enormes conjuntos de dados e fontes globais variadas. Como uma
organização global, todos os mercados foram avaliados desde condições de trabalho até
atuação na cadeia de suprimentos e outras operações, portanto, acumular evidências rigorosas
contra todos os pontos da certificação foi uma tarefa administrativa enorme.
Estamos muito orgulhosos por termos obtido a certificação como Empresa B, seguindo a
abrangente Avaliação de Impacto B. É claro que parte da jornada da Empresa B é ver como
podemos melhorar continuamente, como sempre fizemos em nossa jornada de
sustentabilidade.
A Nespresso é a maior empresa a obter a certificação Empresa B?
Acreditamos ser uma das maiores empresas a obter a certificação como Empresa B. No
entanto, o importante não é o tamanho dos negócios individuais, mas o impacto que o
movimento pode ter como um todo. Esperamos usar nossa escala e perfil de marca para
aumentar a conscientização sobre o Movimento B e beneficiar a comunidade.
Quantas pessoas trabalharam na certificação?
O processo de certificação como Empresa B é rigoroso e para uma empresa global como a
Nespresso, o processo de coleta de informações corretas foi complexo. Muitos colaboradores
contribuíram para isso de uma forma ou de outra. O processo durou quase três anos.

A certificação se aplica a todas as áreas de atuação da Nespresso, em todos
mercados?
Sim, nossa certificação como Empresa B foi alcançada globalmente, ou seja, todas
operações da Nespresso nas quais a Nespresso é uma entidade legal ou uma divisão
Nestlé. Em alguns mercados, os produtos Nespresso são vendidos por um distribuidor
agente. Nesses casos, essas empresas não são certificadas como Empresa B.
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E quanto aos distribuidores? Eles também são certificados pela Empresa B?
Nossos distribuidores não estão diretamente ligados às operações da Nespresso e, portanto,
não são cobertos pela certificação como Empresa B. No entanto, as expectativas altas e
contratuais da Nespresso de fornecedores e parceiros são rigorosamente cobertas pelo
processo de certificação Empresa B, por exemplo, as fazendas fornecedoras de café precisam
fazer parte do Programa AAA.
A Nespresso fez alguma alteração em suas operações para obter a certificação?
Sim. As Empresas B são legalmente obrigadas a considerar o impacto de suas decisões em
todos os stakeholders, e por isso, fizemos alterações no Contrato Social de nossa empresa
para atender às expectativas da certificação a esse respeito. Isso garante que todas as nossas
organizações em nossos mercados em todo o mundo sejam legalmente obrigadas a atender a
esses requisitos.
Estamos entusiasmados em continuar a evoluir e melhorar a maneira como fazemos as coisas
e estamos revisando todas as áreas de nossos negócios com base na certificação como
Empresa B, desde a maneira como abordamos a diversidade e a inclusão até como
gerenciamos a empregabilidade e a cadeia de suprimentos em todo o mundo. Parte da jornada
da Empresa B é ver como podemos melhorar continuamente, como sempre fizemos em nossa
jornada de sustentabilidade.
Com o que vocês estão se comprometendo como parte desta certificação?
As Empresas B são legalmente obrigadas a considerar o impacto de suas decisões em todos
os stakeholders, e por isso, fizemos alterações no Contrato Social de nossa empresa para
atender às expectativas da Empresa B a esse respeito. Isso garante que todas as nossas
organizações em nossos mercados em todo o mundo sejam legalmente obrigadas a atender a
esses requisitos.
Ao aderir ao movimento de Empresas B, estamos consolidando nosso compromisso de ter um
impacto positivo no mundo.
Por que essa certificação é um passo significativo para o negócio?
Hoje, a Nespresso está em uma posição privilegiada para promover mudanças significativas.
Estamos incorporando ações transformadoras em toda a nossa cadeia de valor, como
agricultura regenerativa, ecodesign, reciclagem e construção de uma economia de baixo
carbono, positiva para a natureza e inclusiva. Estamos em uma jornada para o Net Zero (ou
zerar as emissões líquidas), com a neutralidade de carbono certificada pela Carbon Trust em
2022, representando um marco importante em nossa ambição.

No entanto, sabemos que podemos fazer mais. Podemos ir mais longe e ser mais ousados em
nossas ambições de causar um impacto positivo maior na vida dos cafeicultores e na natureza.
Tornar-se uma Empresa B significa aderir a um movimento de mentes semelhantes. Significa
comparar nosso desempenho e nos inspirar a acelerar nossas ações, trazendo uma
transformação mais ampla e dimensionando nosso impacto no clima, nas comunidades e na
circularidade.
Por que essa certificação é importante para seus clientes?
São nossas ações, não a certificação em si, que são importantes para nossos consumidores, e
a certificação é uma forma de comprovar todas essas ações. Nosso mundo está enfrentando
desafios sem precedentes. Governos e ONGs não podem resolver sozinhos todos os
problemas sociais e ambientais. O setor privado tem um papel importante a desempenhar. As
empresas podem e devem contribuir para a resolução desses problemas.
Por mais de 30 anos, a Nespresso se esforça para fazer as coisas da maneira certa. Cuidar
das comunidades, do clima e da circularidade com a mesma paixão que está em cada xícara
de café Nespresso. Esperamos que, ao aderir ao Movimento B, possamos demonstrar aos
nossos clientes, e a todos os consumidores, a profundidade e o significado das ações que
realizamos e a dedicação com que cumprimos nossas promessas de sustentabilidade e
propósito social.
Para a Nespresso, a certificação como Empresa B reflete 30 anos de compromisso com a
sustentabilidade. Ela fornece uma referência através da qual podemos medir nossas ações,
destacando nossas fraquezas e pontos fortes, e um roteiro através do qual podemos melhorar
e acelerar nossas ações, inspirando-nos assim a ir mais longe, a fazer mais e a dimensionar o
nosso impacto.
Quando a Nespresso iniciou o processo de certificação como Empresa B?
Somos admiradores de longa data do Movimento de Empresas B. O processo de trabalhar para
a certificação foi uma longa jornada, começando no verão de 2019. Agradecemos o apoio que
o B Lab nos forneceu ao longo do caminho e esperamos nos tornar um membro ativo e
comprometido da Comunidade de Empresas B.
Por que vocês não fizeram isso antes?
Vivemos os valores da Empresa B, alicerçados no compromisso de ter um impacto positivo no
mundo, há mais de 30 anos. Isso não é algo novo para nós.
Vimos como a certificação como Empresa B cresceu nos últimos 15 anos e vimos que agora
era a hora certa de oferecer humildemente nossa própria experiência ao movimento e aprender
com esses colegas fantásticos da comunidade.
O processo de certificação é rigoroso e complexo, analisando o impacto de uma empresa em
seus colaboradores, comunidade, meio ambiente e clientes. A Avaliação de Impacto B também
faz perguntas sobre a estrutura de governança e responsabilidade legal de uma empresa.

Existem mais de 200 perguntas na Avaliação de Impacto B, que as empresas devem preencher
e enviar para análise da B Lab. Ao enviar a Avaliação de Impacto B para certificação, as
empresas são obrigadas a fornecer evidências e documentação de apoio para validar algumas
de suas respostas de avaliação e estão sujeitas a verificações de antecedentes e triagem de
risco.

Mais e mais empresas estão tornando-se Empresa B Certificadas – isso é apenas mais
um truque de marketing?
Definitivamente não.
O processo de certificação é rigoroso e complexo, analisando o impacto de uma empresa em
seus colaboradores, comunidade, meio ambiente e clientes. A Avaliação de Impacto B também
faz perguntas sobre a estrutura de governança e responsabilidade legal de uma empresa.
Existem mais de 200 perguntas na Avaliação de Impacto B, que as empresas devem preencher
e enviar para análise da B Lab. Ao enviar a Avaliação de Impacto B para certificação, as
empresas são obrigadas a fornecer evidências e documentação de apoio para validar algumas
de suas respostas de avaliação e estão sujeitas a verificações de antecedentes e triagem de
risco.
B Lab, a organização sem fins lucrativos que administra as certificações, analisa e pontua suas
respostas com pontos. A empresa deve acumular um mínimo de 80 dos 200 pontos para
passar. Até agora, cerca de 4.500 empresas em todo o mundo foram bem-sucedidas na
certificação.
As Empresas B são legalmente obrigadas a considerar o impacto de suas decisões em todos
os stakeholders, e por isso, fizemos alterações no Contrato Social de nossa empresa para
atender às expectativas da certificação a esse respeito. Isso garante que todas as nossas
organizações em nossos mercados em todo o mundo sejam legalmente obrigadas a atender a
esses requisitos.
A combinação de validação de terceiros, transparência pública e responsabilidade legal ajuda
as Empresas B Certificadas a construir confiança e valor. A cada três anos, o processo é
repetido, e as Empresas B são obrigadas a demonstrar melhorias em suas ações e aumentar
suas pontuações para manter a certificação.
A sua ambição de neutralidade de carbono para 2022 está ligada ao status de Empresa B
da Nespresso?
Não, no entanto, ambos estão intrinsecamente ligados pelos valores e propósitos da Nespresso
e da certificação como Empresa B. Por mais de 30 anos, a Nespresso tem feito as coisas da
maneira certa. Cuidar das comunidades, do clima e da circularidade com a mesma dedicação e
paixão de cada xícara de café Nespresso. Nosso compromisso de atingir o Net Zero (zero
emissões líquidas), com a neutralidade de carbono como um marco fundamental, é um
elemento importante dessa ideia.

A certificação como Empresa B é, em parte, uma validação de que um compromisso como
nosso objetivo de neutralidade de carbono e as ações que estamos tomando vinculadas ao
nosso compromisso com o Net Zero, como um foco maior na agricultura regenerativa, são as
ações certas a serem tomadas.
Por que vocês optaram pela certificação como Empresa B, em oposição a outros
padrões? Quais são os benefícios?
Para nós, não é uma questão do tipo “este ou aquele”. Somos a favor de qualquer certificação
ou processo que promova a transparência, ação e propósito corporativo.
Ainda assim, a Empresa B é mais do que uma certificação, é um movimento. Estávamos
particularmente entusiasmados em ir mais longe e mais ousados em nossas ambições de
causar um impacto positivo maior na vida dos cafeicultores e na natureza. Tornar-se uma
Empresa B significa aderir a um movimento de mentes semelhantes. Significa comparar nosso
desempenho e nos inspirar a acelerar nossas ações, trazendo uma transformação mais ampla
e dimensionando nosso impacto no clima, nas comunidades e na circularidade.
A Nespresso planeja se envolver em outras iniciativas do Sistema B, além da
certificação?
Absolutamente. Ser uma Empresa B é mais do que uma certificação – é um movimento e fazer
parte de uma comunidade de líderes é muito importante para nós. À medida que embarcamos
em nossa jornada de Empresa B, procuraremos com entusiasmo maneiras de aprender com a
comunidade de Empresas B mais ampla, compartilhar nossos próprios aprendizados e procurar
maneiras de juntos continuarmos a fortalecer nosso impacto positivo no mundo.
Como uma empresa que foi descoberta por contar com trabalho infantil em sua cadeia
de suprimentos conseguiu essa certificação?
A Nespresso tem tolerância zero em relação ao trabalho infantil. É inaceitável. Quando há
alegações de que nossos altos padrões não são atendidos, agimos imediatamente.
Compartilhamos com o B Lab o extenso trabalho que realizamos nas regiões cafeeiras para
enfrentar os complexos fatores que contribuem para as causas do trabalho infantil. Por
exemplo, trabalhamos com a Fair Labor Association (FLA) para desenvolver e monitorar as
políticas do Programa Nespresso AAA de Qualidade Sustentável sobre trabalho infantil e
condições de trabalho dos agricultores, ajudando a fortalecer nossa abordagem aos direitos
humanos em nossa cadeia de suprimentos. Você pode encontrar o progresso feito em nosso
plano de ação no site corporativo global aqui: Abordando as alegações de trabalho infantil na
Guatemala.
Ao aderir ao Movimento B, estamos consolidando nosso compromisso de ter um impacto
positivo no mundo, inclusive na área de enfrentamento do complexo desafio do trabalho infantil
nas comunidades cafeeiras.
Alumínio e reciclagem

A Nespresso introduziu, pela primeira vez no mercado de café, cápsulas feitas com 80% de
alumínio reciclado em maio de 2020. Original Master Origin Colombia foi nossa primeira
cápsula de café feita com 80% de alumínio reciclado e, desde o lançamento em maio de 2020,
apresentamos 15 cápsulas da linha Original. Agora, em março de 2021, apresentamos a
primeira cápsula Vertuo feita com 85% de alumínio reciclado, Vertuo Peru Organic. Até o final
de 2022, pretendemos ter todas as cápsulas das linhas Original e Vertuo feitas com alumínio
reciclado.
A única maneira de se tornar mais circular é garantir que o que acaba sempre seja um novo
começo. Estamos constantemente nos desafiando para melhorar a sustentabilidade e a
circularidade de nossas operações, incluindo a forma como obtemos, usamos e reciclamos os
materiais. O uso de alumínio reciclado em nossas cápsulas é algo que temos trabalhado muito
para conseguir junto com nossos fornecedores.
O alumínio é infinitamente reciclável e é um dos materiais mais reciclados do mundo. O
alumínio reciclado requer 95% menos energia para produzir do que o alumínio virgem, por isso
é adequado para uso em um modelo de negócios circular. O alumínio também é uma barreira
perfeita ao oxigênio, luz e umidade e protege o frescor e os aromas do café de alta qualidade.
Composto agora por uma folha de alumínio mais fina, cada cápsula Original exigirá 9,2%
menos material de alumínio do que a composição anterior e como cápsula vazia é 7,9% mais
leve no total. A cápsula Vertuo com 85% de conteúdo reciclado terá a mesma quantidade de
alumínio e peso total da composição anterior.
Atualmente, existem duas razões pelas quais não podemos aumentar o nível de alumínio
reciclado no momento: (1) devemos usar um pouco de alumínio virgem para fazer o ajuste fino
da liga para obter as propriedades corretas; e (2) a membrana ainda é feita de alumínio virgem.
Mas, é claro, estamos trabalhando para aumentar a porcentagem de alumínio reciclado que
usamos.
ALUMÍNIO RECICLADO
Por que as cápsulas são apenas 80% / 85% de alumínio reciclado, não 100%?
Há duas razões: (1) devemos usar um pouco de alumínio virgem para fazer o ajuste fino da liga
para obter as propriedades corretas; e (2) a membrana, que fecha a cápsula, ainda é feita de
alumínio virgem. Mas é claro, estamos trabalhando para aumentar a porcentagem de alumínio
reciclado que usamos.
O que a afirmação de 80% / 85% de alumínio reciclado realmente significa?
Isso significa que 80%/85% do alumínio que usamos para a cápsula completa (a própria
cápsula mais a membrana de alumínio) é alumínio reciclado. A membrana tem um requisito
funcional diferente do corpo da cápsula principal e, por enquanto, continuaremos a usar o
alumínio virgem para garantir seu funcionamento eficaz. O corpo da cápsula sozinho, excluindo
a membrana de folha, consiste em pelo menos 90% de conteúdo de alumínio reciclado.

Por que as cápsulas Vertuo são feitas de alumínio 85% reciclado e as cápsulas Original
são feitas de alumínio 80% reciclado?
Estamos usando exatamente o mesmo conteúdo reciclado para nossos corpos de cápsula
Original e para os corpos de cápsula Vertuo. No entanto, a cápsula Vertuo é uma cápsula maior
e a membrana (ou tampa) representa uma parte menor da cápsula total. Portanto, o uso total
de alumínio reciclado usado nas cápsulas Vertuo é de 85% versus 80% para as cápsulas
Original. Mas é claro, estamos trabalhando para aumentar a porcentagem de alumínio reciclado
que usamos em ambas as cápsulas.
As cápsulas Original agora também serão feitas com 85% de alumínio reciclado?
Estamos usando exatamente o mesmo conteúdo reciclado em nossas cápsulas Original e em
nossas cápsulas Vertuo. No entanto, a cápsula Vertuo é uma cápsula maior e a membrana (ou
tampa) representa uma parte menor da cápsula total. Portanto, o uso total de alumínio
reciclado usado nas cápsulas Vertuo é de 85% contra 80% para as cápsulas Original.
Qual é o seu plano de implantação?
A implantação está sendo feita por etapas e as novas cápsulas serão introduzidas em toda a
linha Original e Vertuo até 2022. Original Master Origin Colombia foi nossa primeira cápsula de
café usando alumínio reciclado e, desde o lançamento em maio de 2020, introduzimos 15
cápsulas Original. Agora, em março de 2021, estamos apresentando a primeira cápsula Vertuo
feita com 85% de alumínio reciclado, Vertuo Peru Organic. Até o final de 2021, pretendemos ter
todas as cápsulas da linha Original feitas com alumínio reciclado e até 2022, todas as cápsulas
da linha Vertuo.
As cápsulas profissionais incluirão alumínio reciclado?
Nossas cápsulas B2B usam uma liga de alumínio diferente com propriedades distintas, então
ainda não estamos em posição de confirmar quando seremos capazes de usar alumínio
reciclado para esses produtos.
Do que são feitas as cápsulas B2B?
As cápsulas Nespresso B2B contêm 65% de alumínio por peso. O alumínio faz parte de um
laminado triplex composto de Poliéster / Alumínio / Polipropileno.
O que está acontecendo com as cápsulas recicladas? Elas estão terminando em novas
cápsulas?
O alumínio que é reciclado (incluindo nossas cápsulas) é reprocessado coletivamente e
recomposto infinitamente. A maioria das cápsulas que são recicladas são devolvidas ao ciclo
do alumínio para se tornarem quaisquer novos produtos de alumínio, de latas a peças de
automóveis ou aviões.
Quando as cápsulas de alumínio reciclado serão aplicadas na linha Vertuo?
Em março de 2021, apresentamos a primeira cápsula Vertuo feita com 85% de alumínio
reciclado, Vertuo Peru Organic. Até o final de 2021, pretendemos ter todas as cápsulas da linha
Original feitas com alumínio reciclado e até 2022, todas as cápsulas da linha Vertuo.
De onde vem o alumínio reciclado?

O alumínio reciclado vem de uma variedade de fontes, incluindo sucata pós-consumo, bem
como sucata recuperada durante o processo de produção.
Por que isso não foi feito antes? / Por que a Nespresso demorou tanto para começar a
usar alumínio reciclado em suas cápsulas?
Não fomos capazes de encontrar uma fonte confiável de alumínio reciclado para a liga que
usávamos no passado. No entanto, agora mudamos para uma nova liga para a qual existe uma
fonte muito mais confiável de material reciclado. Como este material é mais duro, tivemos que
colaborar de perto com nossos fornecedores para modificar nosso design de cápsulas e
ferramentas de produção para tornar isso viável. Acreditamos que, no futuro, uma maior
demanda por alumínio reciclado levará a um aumento no fornecimento do material em todo o
mundo.
Como as cápsulas coletadas são transportadas pela Europa?
Em geral, as cápsulas que coletamos são processadas em uma fábrica para separar o café da
embalagem de alumínio no mesmo país. A maioria das cápsulas que são recicladas são então
devolvidas ao ciclo de vida do alumínio para que se transformem em qualquer novo produto de
alumínio - de latas a peças de carros ou aviões.
Qual é o consumo de energia em cápsulas de refundição?
Gerenciamos nosso produto até que os grãos de café sejam separados da cápsula e esta seja
reciclada. A etapa de refundição da cápsula não é gerenciada pela Nespresso, portanto, não
podemos relatar sobre isto.
Qual é a redução exata da pegada de CO2 usando alumínio reciclado em comparação
com sua liga de alumínio na cápsula anterior?
Cada cápsula Original exigirá 9,2% menos material de alumínio do que a composição anterior,
e a cápsula vazia é 7,9% mais leve no total. A cápsula Vertuo com 85% de conteúdo reciclado
terá a mesma quantidade de alumínio e peso total da composição anterior. Quando esta nova
liga estiver totalmente implementada para as nossas linhas Original e Vertuo completas, esses
dois elementos juntos resultarão em uma redução geral estimada de 28.344 toneladas na
pegada geral de carbono da Nespresso.
Qual é o benefício ambiental de usar alumínio reciclado na cápsula?
O benefício de usar alumínio reciclado está relacionado à quantidade de energia economizada
na produção do alumínio. O alumínio reciclado requer 95% menos energia para produzir do que
o alumínio virgem, por isso é adequado para uso em um modelo de negócios circular. Cada
cápsula Original exigirá 9,2% menos material de alumínio do que a composição anterior e a
cápsula vazia é 7,9% mais leve no total. A cápsula Vertuo com 85% de conteúdo reciclado terá
a mesma quantidade de alumínio e peso total da composição anterior.
Usar alumínio reciclado e a liga mais fina também reduz a pegada de carbono das cápsulas
Originais em 19%[1].
Usar alumínio reciclado e a liga mais fina também reduz a pegada de carbono das cápsulas
Vertuo em cerca de 10% [1].

Não há escassez de alumínio reciclado em todo o mundo? Se outras empresas fossem
comprar o produto de qualquer maneira, usar alumínio reciclado seria muito melhor para
o meio ambiente?
Acreditamos que, no futuro, uma maior demanda por alumínio reciclado levará a um aumento
da oferta do produto. É por isso que nossa ambição é conscientizar nossos clientes sobre os
benefícios da reciclagem de alumínio e incentivá-los a reciclar nossas cápsulas.
Do ponto de vista ambiental, não seria melhor usar alumínio virgem de baixo carbono do
que alumínio reciclado?
Do ponto de vista ambiental, não existe uma resposta perfeita para isso. Quando olhamos
apenas para a pegada de carbono, o alumínio virgem de baixo carbono é uma solução
atraente. No entanto, acreditamos que é nossa responsabilidade promover o uso circular do
alumínio, incentivando nossos consumidores a reciclar e usando alumínio reciclado em nossas
cápsulas. É um círculo virtuoso.
Para onde vai o alumínio da cápsula que reciclo se não estiver sendo
cápsulas Original?
Isso varia de país para país. Geralmente, nossas cápsulas entram no
reciclado e, como o metal é extremamente versátil, pode ser usado em
produtos diferentes, de carros a esquadrias de janelas e de bicicletas
alimentos.

usado nas novas
fluxo de alumínio
uma infinidade de
a embalagens de

Mudar o alumínio mudará o sabor/extração do meu café?
Não, a extração e, portanto, o sabor do seu café, não mudará.
Por que vocês usam alumínio para suas cápsulas?
Usamos alumínio porque ele protege de forma otimizada o frescor, o sabor e a qualidade do
café Nespresso. Assim, podemos garantir que os aromas desenvolvidos durante a torra sejam
retidos até que o café chegue à sua xícara. Também usamos alumínio nas cápsulas para
garantir a funcionalidade ideal nas máquinas Nespresso. O alumínio também tem a vantagem
de ser infinitamente reciclável.
Vai custar mais para vocês produzirem cápsulas em alumínio reciclado do que em
alumínio virgem? Se houver uma economia de custos, vocês reduzirão os preços para
os clientes?
Para nós, trata-se de fazer a coisa certa para moldar o futuro de longo prazo para o planeta.
Não divulgamos os dados financeiros por trás de nossa fabricação e os preços de nossos cafés
não cairão.
Vocês colocarão instruções/direcionamentos de reciclagem na embalagem?
Todas as caixas de café atuais incluem informações sobre a reciclagem de cápsulas. Vocês
também podem encontrar informações sobre reciclagem e o ponto de coleta mais próximo em
https://www.nespresso.com/reciclagem
As máquinas são recicláveis?
A maioria dos componentes e dos materiais de nossas máquinas de café são recicláveis. As
únicas peças que não são recicláveis são a placa de circuito eletrônico e algumas peças

plásticas com fibras de vidro (a unidade de infusão). Os consumidores podem reciclar suas
máquinas por meio de um “esquema de reciclagem de eletrodomésticos” em seu país, onde os
aparelhos são classificados por material.
Apenas SE PRESSIONADO
Como você verifica o nível de alumínio reciclado em suas cápsulas (se pressionado)?
Recebemos um relatório de nosso fornecedor a cada trimestre que nos dá a participação de
conteúdo reciclado de acordo com a definição ISO 14021. Em meados de 2021 teremos um
novo processo em vigor, que será verificado por um auditor externo.
Máquinas e embalagem externa de maquinário
A embalagem para as suas máquinas é feita de papel reciclado?
A embalagem de nossa máquina Vertuo Next é 100% reciclável e feita com 95% de material
reciclado.. Até o final de 2020, nossa meta foi ter 80% de nossas máquinas usando essa nova
embalagem e, em 2021, 100% delas.
Se for pressionado. Quais são os 5% restantes?
Os 5% restantes são o plástico ao redor da máquina para protegê-la e a alça do papel usando
papel virgem. Estamos trabalhando para substituí-lo por material reciclado, mas por enquanto
precisamos guardar o plástico para evitar danos à máquina e poeira durante o transporte.
As máquinas são feitas de plástico reciclado?
Algumas de nossas máquinas incluem plásticos reciclados pós-consumo (PCRP, na sigla em
inglês) e estamos trabalhando para usar mais material reciclado em nossas máquinas. Na nova
Vertuo Next, 50% do plástico utilizado é reciclado.
Atualmente, limitamos o uso de PCRP às peças de plástico que não entram em contato com
alimentos por motivos de saúde e segurança e a peças pretas, pois o PCRP está disponível
apenas nesta cor.
Seus sleeves são feitos de papel reciclado?
Não. Como o papel está em contato com a cápsula, ele deve seguir os regulamentos de
materiais em contato com alimentos. Portanto, papel reciclado não pode ser usado. O papel
utilizado é certificado pela FSC.
TAXAS DE RECICLAGEM
Qual é a sua taxa de reciclagem global atual?
Alcançamos nossa meta de final de 2020 com quase um ano de antecedência. Nossa taxa de
reciclagem global atual é agora de 30%.
Como a Nespresso planeja aumentar a taxa de reciclagem?
Reconhecemos que temos um desafio pela frente, mas estamos trabalhando para tornar a
reciclagem o mais simples e conveniente possível para nossos consumidores.

Desde 2014, a Nespresso investiu mais de 185 milhões francos suíços (CHF) em seus
programas de reciclagem globalmente, com mais de 100.000 pontos de coleta em 53 países,
onde 91% dos clientes da marca têm acesso a uma opção de reciclagem.
No Brasil, a Nespresso investe mais de R$ 5 milhões de reais por ano em ações ligadas à
sustentabilidade. Desde 2011, a empresa atua com um sistema próprio de reciclagem,
responsável por separar o pó de café do alumínio. Atualmente, a companhia possui mais de
200 pontos de coleta espalhados pelo Brasil.
A reciclagem é uma responsabilidade compartilhada e encadeada, e o aumento das taxas
depende de quatro elementos-chave que serão essenciais para alcançar o objetivo da marca:
Fortalecer ainda mais a comunicação com os consumidores para aumentar a conscientização e
incentivar a participação;
Trabalhar com as autoridades para integrar a reciclagem de cápsulas em esquemas de
reciclagem coletiva;
Aumentar o número de pontos de coleta;
Integrar outros fabricantes de café porcionado em seu esquema de reciclagem para melhorar a
disponibilidade e acessibilidade da reciclagem de cápsulas de alumínio.
INOVAÇÃO
Por que vocês ainda usam embalagens – Não há outras soluções para oferecer um café
de boa qualidade, com menor impacto ambiental?
Um sistema de consumo de precisão como o Nespresso usa uma quantidade precisa de água,
café moído e energia para fazer uma xícara - minimizando o desperdício de café, água e
energia. Com outros métodos de preparação do café, os consumidores tendem a usar mais
café do que o necessário e mantê-lo aquecido por muito tempo - e então jogar fora o café que
sobrou, o que representa muito desperdício.
Embora pareça contraintuitivo, o consumo preciso de café em doses individuais significa que
ele tem um impacto ambiental semelhante ao do café filtrado e do mocha, e melhor do que as
máquinas de café em grãos. A pegada do café em porções individuais é menor se as cápsulas
forem recicladas, razão pela qual a Nespresso tem trabalhado incansavelmente desde 1991
para aumentar o volume de cápsulas usadas que são recicladas.
No entanto, estamos constantemente inovando e encontrando novas maneiras de reduzir ainda
mais nosso impacto sobre o meio ambiente. Atualmente, usamos alumínio, pois ele protege de
forma otimizada o frescor, o sabor e a qualidade do café Nespresso. Desta forma, podemos
garantir que os aromas desenvolvidos durante a torra sejam retidos até que o café chegue à
sua xícara, sem a utilização de invólucros/sachês. O alumínio também tem o benefício
adicional de ser infinitamente reciclável, razão pela qual nos concentramos tanto em tornar
nosso esquema de reciclagem global fácil de usar.
Também nos comprometemos para que, em 2022, nossa xícara de café Nespresso seja
totalmente neutra em carbono. Isso será possível por meio de novas reduções de carbono e
suas ações de compensação.

FONTE DE ALUMÍNIO
Como vocês estão garantindo que o alumínio que fornecem é sustentável?
A Nespresso é membro fundador da Aluminium Stewardship Initiative (ASI), que estabeleceu
os primeiros padrões globais para alumínio produzido de forma sustentável e responsável. A
certificação ASI cobre questões críticas para toda a cadeia de valor do alumínio, incluindo
gestão da biodiversidade na mineração, proteção dos direitos dos povos indígenas, emissões e
resíduos.
O que é ASI?
Apesar de ser apenas uma pequena atuação na indústria do alumínio, a Nespresso assumiu
um papel pioneiro na promoção de um fornecimento mais sustentável. Em 2009, com o apoio
da International Union for Conservation of Nature (IUCN), unimos forças com outros
stakeholders para desenvolver o primeiro padrão global de alumínio sustentável. O resultado é
a Aluminum Stewardship Initiative (ASI), da qual a Nespresso é membro fundador. A
certificação ASI cobre questões críticas para toda a cadeia de valor do alumínio, incluindo
gestão da biodiversidade na mineração, proteção dos direitos dos povos indígenas, emissões e
resíduos.
As primeiras certificações ASI foram concedidas em 2018 a produtores primários de alumínio e,
assim que outras etapas da cadeia de fornecimento forem certificadas, o alumínio padrão ASI
estará disponível para usuários finais como a Nespresso. Não alcançamos a meta de usar
100% de alumínio com certificação ASI até o final de 2020 pois estamos fazendo a transição do
alumínio reciclado para as cápsulas. Atualmente, nosso foco é lançar todas as nossas cápsulas
de consumo feitas de alumínio reciclado e voltaremos ao status de implantação da ASI.
Por que o fornecimento de alumínio ASI é tão importante para a Nespresso?
É simples, queremos ser a empresa de café de qualidade sustentável. Nossos consumidores
querem saber se o produto que compram de nós é obtido de forma sustentável e produzido de
acordo com os mais altos padrões. O alumínio ASI nos dá a oportunidade de fornecer alumínio
sustentável de uma forma semelhante a como fornecemos café sustentável. Estamos sempre
procurando maneiras de reduzir a pegada de carbono de uma xícara de Nespresso. O
fornecimento de alumínio ASI nos ajudará a conseguir isso. Não atingimos meta de usar 100%
de alumínio com certificação ASI até o fim de 2020 pois estamos fazendo a transição do
alumínio reciclado para as cápsulas. Atualmente, nosso foco é lançar todas as nossas cápsulas
de consumo feitas com alumínio reciclado e voltaremos ao status de implantação da ASI.
Vocês estão no caminho certo para obter alumínio virgem 100% certificado pela ASI,
como previsto para 2020?
Não atingimos a meta de usar 100% de alumínio com certificação ASI até o final de 2020 pois
estamos fazendo a transição do alumínio reciclado para as cápsulas. Atualmente, nosso foco é
lançar todas as nossas cápsulas de consumo feitas de alumínio reciclado e voltaremos ao
status de implantação da ASI.
PERGUNTAS TÉCNICOS ESPECIALIZADAS

O grau / composição do alumínio mudará? Por quê?
Sim - mudaremos para uma liga diferente que é mais rígida. As novas cápsulas Original serão
compostas por uma folha de alumínio mais fina. Cada cápsula Original exigirá 9,2% menos
material de alumínio do que a composição anterior e, como cápsula vazia, é 7,9% mais leve no
total. A cápsula Vertuo com 85% de conteúdo reciclado terá a mesma quantidade de alumínio e
peso total da composição anterior
A que se referem os 80% / 85%?
O corpo da cápsula usa 90% de alumínio reciclado para a cápsula Original, mas a membrana
laminada atualmente é de alumínio virgem. O cálculo, considerando o peso relativo do corpo da
cápsula e da membrana da folha, resulta em 82% de conteúdo reciclado no alumínio usado em
uma cápsula Original finalizada (incluindo a tampa/membrana).
O corpo da cápsula usa 90% de alumínio reciclado para a cápsula Vertuo, mas a membrana
laminada atualmente é de alumínio virgem. O cálculo, considerando o peso relativo do corpo da
cápsula e da membrana da folha, resulta em um mínimo de 86% de conteúdo reciclado no
alumínio usado em uma cápsula Vertuo finalizada (incluindo a tampa/membrana).
Em relação à qualidade do alumínio para segurança alimentar, é o mesmo utilizado em
latas de bebidas?
Sim. É compatível com os regulamentos de contato com alimentos. Temos uma Declaração de
Conformidade dos fornecedores, pois exigimos para todo material de embalagem com contato
com alimentos.

Auditoria e medição
Qual é a sua pontuação na Avaliação de Impacto B?
NNHQ para aconselhar quando disponível
Um
detalhamento
de
nossa
pontuação
está
disponível
em
https://www.sustainability.nespresso.com/b-corp-score (observe que a página será lançada em
26.4.22.)
Em que país a Nespresso foi avaliada?
A Nespresso foi avaliada globalmente, ou seja, todas as operações da Nespresso em que a
Nespresso é uma entidade legal ou uma divisão da Nestlé. No total, isso significou 38
mercados, além de avaliações em nossa sede e fábrica na Suíça especificamente.
A Nespresso é certificada Empresa B no país XYZ?
Os mercados Nespresso devem confirmar, conforme os critérios acima.
Quais questões surgiram no Questionário de Divulgação?
A Avaliação de Impacto B é uma avaliação de impacto positivo, o que significa que as
empresas ganham pontos pelos impactos positivos que têm nos diversos stakeholders. Embora
não haja pontos negativos na avaliação, a Avaliação de Impacto B também inclui um

Questionário de Divulgação não ponderado. Esta seção faz uma série de perguntas de
Sim/Não que permitem que uma empresa divulgue setores, práticas, penalidades e resultados
potencialmente sensíveis nos quais uma empresa ou seus parceiros possam estar envolvidos.
A B Lab revisa as perguntas desta seção e realiza uma avaliação de materialidade relacionada
à gravidade, escopo e frequência. Se o caso for considerado relevante, a empresa deverá, no
mínimo, ter uma divulgação pública; outros resultados incluem remediação necessária e
progressão para revisão.
A Nespresso é uma empresa global, muitas vezes trabalhando em regiões do mundo afetadas
por desafios como desigualdade social, mudanças climáticas, pobreza e conflitos. A
certificação nos desafiou em algumas dessas áreas como parte do Questionário de Divulgação
e ficamos orgulhosos em compartilhar o trabalho que fizemos nessas áreas sensíveis, como
trabalhar na República Democrática do Congo para reviver uma indústria cafeeira atingida por
conflitos ou o extenso trabalho fazemos nas regiões cafeeiras para enfrentar os complexos
fatores que contribuem para as causas do trabalho infantil.
Ao aderir ao Movimento B, estamos consolidando nosso compromisso de ter um impacto
positivo no mundo e estamos determinados a continuar buscando áreas positivas entre
questões sociais sensíveis como essas.
A Nespresso marcou apenas 84,3 pontos. Vocês ficaram desapontados?
De jeito nenhum. Estamos muito orgulhosos por termos obtido a certificação Empresa B,
seguindo a abrangente Avaliação de Impacto B. Parte da jornada da Empresa B é ver como
podemos melhorar continuamente, como sempre fizemos em nossa jornada de
sustentabilidade.

Com quais métricas de desempenho vocês estão sendo avaliados pela B Corp?
Para tornar-se uma Empresa B, as empresas devem concluir uma Avaliação de Impacto B
abrangente. A Avaliação de Impacto B (BIA) tem mais de 200 perguntas que analisam o
impacto de uma empresa em seus colaboradores, comunidade, meio ambiente e clientes. A
BIA também faz perguntas sobre a estrutura de governança e prestação de contas de uma
empresa. Uma empresa deve responder a essas perguntas, fornecendo evidências e dados de
apoio. B Lab, a organização sem fins lucrativos que administra as certificações, analisa e
pontua suas respostas com pontos. A empresa deve acumular um mínimo de 80 dos 200
pontos para se certificar. Até agora, cerca de 4.500 candidatos obtiveram sucesso na
certificação.
Como seu desempenho será medido daqui para frente?
Para manter a Certificação como Empresa B, a Nespresso atualizará sua avaliação a cada três
anos, fornecerá documentação adicional para verificar nossas respostas e alcançará pelo
menos 80 dos 200 pontos disponíveis.

Esse processo significa que continuamos engajados em um alto nível de impacto com nossos
stakeholders, garantindo que continuemos a impulsionar nossa crença de que o café pode ser
uma força para o bem.
Por que sua pontuação é [mais alta/mais baixa] do que [inserir outra empresa B Corp]?
Como a pontuação da Nespresso se compara a outras grandes marcas?
Não cabe a nós comentar a avaliação da certificação como Empresa B de qualquer outra
empresa. Estamos muito orgulhosos por termos obtido a certificação como Empresa B,
seguindo a abrangente Avaliação de Impacto B, e qualquer empresa que a tenha alcançado
passou por um processo incrivelmente detalhado para obtenção.
Temos orgulho de fazer parte da comunidade de Empresas B e, portanto, se pudermos ajudar,
compartilhando conselhos e experiências, ou se pudermos aprender com outras pessoas da
comunidade, isso é algo que, humildemente, nos orgulharíamos de fazer.
Como vocês reportarão sua pontuação como Empresa B daqui para frente?
Todas as Empresas B Certificadas compartilham seus Relatórios de Impacto B publicamente
em bcorporation.net e, além disso, compartilharemos orgulhosamente nossas pontuações em
nosso site e proativamente para os stakeholders.
O Relatório de Impacto B é o resumo das pontuações de uma empresa na Avaliação de
Impacto B por categoria e não contém informações em nível de pergunta.
Marketing
A Nespresso adicionará o selo Empresa B à sua embalagem?
Sim, adicionaremos o logotipo da Empresa B aos sleeves das cápsulas Nespresso. Temos
orgulho de nos tornarmos uma Empresa B e vemos nossa certificação como uma oportunidade
de divulgar o Movimento B, engajando os consumidores e ajudando-os a fazer escolhas mais
sustentáveis em suas decisões de compra.
Isso faz parte dos esforços da Nespresso para fazer greenwashing?
Não, de jeito nenhum. Para a Nespresso, a certificação como Empresa B reflete 30 anos de
compromisso consistente com a sustentabilidade. Ela fornece uma referência através da qual
podemos medir nossas ações, destacando nossos pontos fracos, bem como nossos pontos
fortes, e um roteiro através do qual podemos melhorar e acelerar nossas ações, inspirando-nos
a ir mais longe, a fazer mais e a dimensionar o nosso impacto.
A certificação como Empresa B é, humildemente, tanto uma comprovação dos muitos passos
que a Nespresso deu, quanto uma orientação sobre os passos a serem dados para consolidar
nosso compromisso de ter um impacto positivo no mundo.
Críticas/objeções
Como a Nespresso pode ser uma Empresa B quando gera tanto lixo?

Para se tornar uma Empresa B, as empresas devem passar por uma Avaliação de Impacto B
abrangente. Isso inclui questões sobre impacto ambiental, onde compartilhamos informações
sobre nossas iniciativas, incluindo nosso programa global de reciclagem, que hoje abrange 59
países, oferecendo a 90% de nossos clientes uma opção conveniente de reciclagem e uma
taxa global de reciclagem de cápsulas de 32%. No Brasil, o programa de reciclagem já
completa 10 anos e 100% dos clientes são contemplados por uma solução de reciclagem. Além
disso, promovemos a reciclagem por meio de iniciativas como o CELAA, um projeto de
colaboração de múltiplos stakeholders para aumentar a reciclagem de embalagens pequenas e
de metal leve na França, bem como o Podback, um esquema em todo o Reino Unido que
abrange todas as cápsulas de café, não apenas Nespresso. Como parte da certificação
Empresa B, uma empresa deve responder a essas perguntas, fornecendo evidências e dados
de apoio. B Lab, a organização sem fins lucrativos que administra as certificações, analisa e
pontua suas respostas.
Este é um processo rigoroso e rígido, e estamos orgulhosos de que, ao aderir ao Movimento de
Empresas B, estamos consolidando nosso compromisso de ter um impacto positivo no mundo.
A Comunidade B é diversificada, com empresas de todos os tamanhos em diversos setores.
Estamos ansiosos para alavancar o tamanho de nossos negócios para criar um impacto
positivo em escala, para comunidades em todo o mundo e, esperamos, inspirar outras
organizações a repensar a maneira como fazem negócios.
Ouvimos que a Empresa B XYZ se opôs à adesão da Nespresso ao movimento. Como
vocês respondem?
Não cabe à Nespresso comentar as opiniões de outras empresas. O que podemos dizer é que
estamos orgulhosos por termos obtido a certificação como Empresa B após passar por uma
abrangente Avaliação de Impacto B, que requer evidências detalhadas e dados de apoio.
Para nós, sustentabilidade é uma jornada. Ao ingressar na Comunidade B, estamos
entusiasmados em ter uma discussão construtiva com colegas das Empresas B, para que
possamos aprender uns com os outros e compartilhar experiências e conselhos, tudo para o
bem do planeta e de todas as suas pessoas.
Empresa B é sobre organizações que foram fundadas com um propósito, não com fins
lucrativos. Como uma multinacional do tamanho da Nespresso/subsidiária da Nestlé
pode afirmar ser uma Empresa B?
Por mais de 30 anos, a Nespresso tem feito as coisas da maneira certa. Cuidar das
comunidades, do clima e da circularidade com a mesma dedicação e paixão de cada xícara de
café Nespresso. Porque é a coisa certa a fazer. Continuaremos a fazer isso, como sempre
fizemos.
Ao aderir ao Movimento de Empresas B, estamos consolidando nosso compromisso de ter um
impacto positivo no mundo.
Nestlé
A Nestlé também está se tornando uma Empresa B?

A Nestlé está focada na implementação de sua agenda de sustentabilidade, que inclui um
compromisso de emissões líquidas zero, bioeconomia e compromissos com a gestão de
embalagens. Embora sua promessa de sustentabilidade de avançar os sistemas de alimentos
regenerativos em escala esteja bem alinhada com a declaração de interdependência do B Lab,
a Nestlé não tem planos de solicitar a certificação como Empresa B neste momento. A empresa
continuará procurando oportunidades para se envolver ainda mais com o Movimento B e
apoiará empresas subsidiárias com interesse no movimento para conquistar a certificação.
Várias empresas subsidiárias da Nestlé já são certificadas como Empresa B, incluindo Garden
of Life e Lily's Kitchen.
Como a Nespresso pode ser uma Empresa B se a Nestlé não é?
A certificação como Empresa B é uma certificação em nível de empresa, que avalia o
desempenho e a responsabilidade social e ambiental abrangente para considerar todos os
stakeholders, não apenas os acionistas. O B Lab certifica negócios completos ou subsidiárias/
unidades de negócio distintas dentro de uma estrutura organizacional mais ampla, por
exemplo, Nespresso, em relação à Nestlé. O B Lab não certifica marcas. A intenção da
certificação é abranger empresas que têm controle sobre seus produtos e serviços (e, portanto,
os principais impactos de suas operações) e que funcionam como um negócio “completo”,
desde a responsabilidade executiva até a responsabilidade e gerenciamento sobre os
principais recursos do dia a dia da empresa. Várias empresas subsidiárias da Nestlé já são
certificadas como Empresa B, incluindo Garden of Life e Lily's Kitchen.
Como os estatutos legais da Nespresso foram modificados?
Atualizamos os estatutos da Nespresso SA de acordo com os requisitos da certificação
Empresa
(https://www.bcorporation.net/en-us/legal-requirement/country/switzerland/corporate-structure/sa/)
Quanto custa a certificação Nespresso? Essas informações serão públicas?
Não estamos divulgando os custos de certificação ou recertificação. É possível encontrar
custos de certificação no site do Sistema B por faixa de faturamento.

Perguntas para o Sistema B
Nespresso é uma marca da empresa Nestlé - empresa que é alvo de críticas em relação a
diferentes aspectos de sua atuação - trabalhistas, sociais, ambientais. Para conceder
essa certificação, a Nestlé como a empresa detentora da marca foi avaliada de alguma
forma?
A certificação foi realizada apenas pela Nespresso, que é uma unidade de negócio com gestão
independente. A certificação como Empresa B é uma certificação em nível de empresa, que

avalia o desempenho e a responsabilidade social e ambiental abrangente para considerar
todos os stakeholders, não apenas os acionistas.
A Nestlé está focada na implementação de sua agenda de sustentabilidade, que inclui um
compromisso de emissões líquidas zero, bioeconomia e compromissos com a gestão de
embalagens, mas não tem planos de solicitar a certificação como Empresa B neste momento.
A empresa continuará procurando oportunidades para se envolver ainda mais com o
Movimento B e apoiará empresas subsidiárias com interesse no movimento para conquistar a
certificação. Várias empresas subsidiárias da Nestlé já são certificadas como Empresa B,
incluindo Garden of Life e Lily's Kitchen.
No Brasil, o setor cafeeiro não é facilmente associado a boas práticas ambientais. No
país, o café é produzido principalmente em monoculturas que, de modo geral, são
prejudiciais ao meio ambiente. Certificar uma grande marca desse mercado não é uma
decisão contraditória com os princípios do Sistema B como um todo?
O propósito do Sistema B é promover mudanças estruturais e disruptivas para propiciar o
surgimento de um novo sistema econômico e engajar todas as empresas do mundo nessa
transformação. É importante que os principais atores do mercado repensem o modelo atual de
capitalismo e comecem a endereçar as principais questões de nosso sistema econômico. Mais
do que nunca precisamos trabalhar coletivamente e de forma interdependente em direção a um
sistema que seja verdadeiramente inclusivo, equitativo e que capacite todas as pessoas.
Os padrões para Certificação como Empresa B mantêm-se elevados e são supervisionados
pelo Conselho Consultivo independente de Padrões do B Lab. A Avaliação de Impacto B é
atualizada todos os anos para incorporar feedbacks e melhorar seus critérios. Vale esclarecer e
ressaltar que a Certificação como Empresa B é administrada por analistas qualificados,
alocados nos escritórios sem fins lucrativos do B Lab na Pensilvânia, Nova York, São Paulo e
Amsterdã.

Como as outras Empresas B receberam a informação da certificação da Nespresso?
Vocês receberam críticas?
Para receber a Certificação como Empresa B, a Nespresso passou pelo mesmo processo
rigoroso ao qual todas as demais Empresas B são submetidas e os detalhes da certificação
são disponibilizados no perfil público da empresa no nosso site global. Não incentivamos
competição e acreditamos no poder coletivo da nossa rede, que a cada nova certificação se
favorece e acelera as transformações sociais. Qualquer eventual crítica vinda de outra empresa
que faça parte ou não do movimento será respondida de forma transparente.
Por que o Sistema B está adotando a estratégia de fazer pontes com o mainstream,
certificando empresas com marcas populares, de maior porte e que não,
necessariamente, nasceram com o propósito de gerar impacto positivo?
O Sistema B entende que para construir uma nova economia mais inclusiva e sustentável, na
velocidade e urgência que precisamos, é necessário influenciar mudanças nas regras do jogo.
Por conta disso, tem como um de seus objetivos criar pontes com o mainstream, mostrando
que é possível redefinir o conceito de sucesso na economia, sendo o sucesso medido não

apenas pelo fator financeiro, mas também pelos impactos sociais e ambientais. As Empresas B
mostram que essa realidade é possível e convidam as grandes empresas a repensar essa
lógica de mercado por meio de uma nova maneira de fazer negócios.
O reconhecimento a uma empresa fora do que normalmente se pode esperar é exemplo do
crescimento do movimento no país. Atualmente, o Sistema B Brasil tem um dos maiores
pipelines de empresas em processo de certificação no mundo. São mais de 5.800 negócios
buscando nosso reconhecimento.
Com essa estratégia, o Sistema B está tornando seus critérios de avaliação mais
flexíveis, menos rígidos?
Não. Os padrões para Certificação como Empresa B mantêm-se elevados e são
supervisionados pelo Conselho Consultivo independente de Padrões da B Lab. A Avaliação de
Impacto B é atualizada todos os anos para incorporar feedbacks e melhorar seus critérios. Para
isso, membros do SAC (Standards Advisory Council) trazem conhecimentos da indústria e das
partes interessadas para averiguar, durante o ciclo de atualização de três anos, eventuais
reclamações feitas contra Empresas B certificadas e organizações que buscam a Certificação
como Empresa B.
Vale esclarecer e ressaltar que a Certificação como Empresa B é administrada por analistas
qualificados, alocados nos escritórios sem fins lucrativos do B Lab na Pensilvânia, Nova York,
São Paulo e Amsterdã.
A estratégia de fazer pontes com o mainstream, adotada pelo Sistema B, tem a ver com a
necessidade de ampliar sua arrecadação junto a membros certificados?
Não. A estratégia do Sistema B de estabelecer pontes com o mainstream está totalmente
focada no desafio de ampliar, estimular e reconhecer a capacidade do setor privado em gerar
impacto positivo. A adesão de grandes empresas à Economia B é uma maneira de
potencializar este movimento e, portanto, favorecer e acelerar as transformações sociais, pois
elas têm o potencial de conferir escala às transformações.
A Certificação como Empresa B pode ser conquistada por organizações de diversos perfis.
Organizações sem fins lucrativos, grandes multinacionais, organizações governamentais e
empresas de todos os setores e tamanhos podem aderir à Economia B, usando as ferramentas
de gestão de impacto e governança de partes interessadas do B Lab.
O Sistema B não é um movimento certificador. Temos atuação sistêmica e, por isso, estamos
influenciando mudanças na regra do jogo ao propor nova legislação para mudança de cultura
empresarial. Resultados disso são as alterações nos estatutos de grandes empresas de capital
aberto, Movida e Magazine Luiza – que não é Empresa B, e a incorporação de elementos do
Sistema B no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.
A estratégia de fazer pontes com o mainstream, adotada pelo Sistema B, ocorre apenas
no Brasil ou é uma diretriz global do movimento?
O Sistema B é um movimento global e, portanto, essa estratégia está sendo implementada
globalmente. A Comunidade de Empresas B reflete o cenário de negócios do mundo, que vão
desde proprietários únicos até empresas de capital aberto. A maioria das mais de 3.200

Empresas B são de pequeno porte, mas as multinacionais já estão se engajando, seja obtendo
nossas certificações ou estabelecendo compromissos com o B Lab.

