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O Relatório Anual é uma consolidação de todas nossas atividades e também uma
celebração de nossas conquistas. Aqui iremos compartilhar detalhes da nossa
jornada e os valores que nos ajudaram a percorrê-la.

2019 foi um ano de muitos avanços. Como sociedade, aumentamos nosso senso
de urgência e, com isso, estamos amadurecendo o campo de investimentos e

negócios conscientes. Chegamos ao mainstream, com a consolidação da lógica de
capitalismo para stakeholders. Sentimento de que furamos a bolha - não apenas o

Sistema B, mas deste novo olhar. Em 2019, nosso objetivo de construir pontes com
o mainstream foi atingido.

Em janeiro de 2020, alcançamos 3.200 empresas B no mundo todo, sendo mais de

150 Empresas B no Brasil. E essa rede tem crescido cada vez mais, não apenas com
Empresas B, mas com empresas de todos os portes que medem seus impactos e
buscam serem melhores PARA o mundo.

O Sistema B está sempre apoiando esta jornada através de mecanismos de

governança de impacto, criando infraestrutura jurídica para alinhar os interesses

Introdução

dos negócios com a sociedade. E também, próximo aos órgãos reguladores e

mercado de capitais para adoção das cláusulas B e de ferramentas de gestão de

impacto em suas estruturas, como a avaliação de impacto B (BIA), que é gratuita e
confidencial, utilizada por mais de 100.000 negócios no mundo.

Tivemos grandes marcos, como o NETZERO 2030 - em que 533 empresas no palco
da COP 25 em outubro de 2019 em Madri, se comprometendo a alcançar carbono

neutralidade antes de 2030, 20 anos à frente das metas da ONU no task force para
NetZero.

O futuro é de expansão de consciência e responsabilidade. O futuro é de triplo

impacto, e juntos construiremos um sistema econômico mais inclusivo, regenerativo
e equitativo para todas as pessoas e o planeta.

Damos início a um novo ano e uma nova década para agir!

Equipe Sistema B Brasil
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Sobre o Sistema B
O Sistema B é o articulador na América Latina do movimento global de
Empresas B, que trabalha para a construção de um sistema econômico mais
inclusivo, equitativo e regenerativo para as pessoas e planeta. Somos um
parceiro global do B Lab, organização norte-americana sem fins lucrativos
responsável pela Certificação como Empresas B e desenvolvimento da
Avaliação de Impacto B, plataforma que atualmente é utilizada por mais de
100 mil empresas em mais de 70 países no mundo inteiro.
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Já é de conhecimento de todos que uma mudança histórica da cultura
econômica global está em andamento, com pessoas usando o poder de seus
negócios para enfrentar os maiores desafios da sociedade. Este movimento
está em toda parte e há muitos líderes em todo o mundo promovendo esta
transformação.
Nós que somos parte do Movimento B, temos a alegria de integrarmos uma rede
potente que já virou a chave e há alguns anos vem trabalhando ativamente para
construir um novo modelo de viver e atuar como sociedade.
O Sistema B somos todos nós! Alguns são pequenos negócios; alguns
multinacionais. Alguns usam seus negócios para reduzir a pobreza; alguns para
proteger ou regenerar o meio ambiente. Mas estamos todos criando um trabalho
significativo com transparência, integridade e propósito.
Ao longo destes anos, o Brasil e o mundo tem passado por turbulências e
desafios complexos. E isso deve ainda se intensificar. Seja do ponto de vista
político, social (saúde humana incluída aqui, claro!) ou ambiental. O que nos torna
ainda mais relevantes e fundamentais nessa intrínseca interdependência.
Agora estamos iniciando um novo ciclo, com uma nova equipe que promete
escrever mais um lindo capítulo na história do Movimento B no Brasil. Mas,
precisamos parar para agradecer e aplaudir o incrível desempenho e a resiliência
da equipe que nos fez chegar até aqui. Que se superou para entregar tudo o que
vimos e mais um tanto que não vimos.

Mensagem
Inicial

Todos nós investimos nosso precioso tempo e energia na construção de um
sistema sócio econômico mais justo e equilibrado para as pessoas e para o
planeta.
Parabéns para nós. Heróis da nova era. Que estão redefinindo o significado de
sucesso numa cultura ensimesmada, impregnada pelo consumismo, futilidade e
luta por poder.
Seguimos inspirados pela resiliência e interdependência. Somos gratos por toda
essa jornada e, agora, mais do que nunca, é fundamental nos mantermos unidos.
Vamos seguir sempre no amor, no cuidado e na entrega. Afinal somos todos um.

Daniela Lerario & Ricardo Glass
Co-Presidentes do Sistema B Brasil
(2018 - 2020)
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Overview
do Mundo
Em janeiro de 2020, alcançamos 3.200
empresas B no mundo todo, 569 na
América Latina e no Caribe.
Elas assumiram com responsabilidade
e orgulho pertencer a um movimento
global de empresas que desejam fazer
uma mudança, usando a força do
mercado para fornecer soluções para
problemas sociais e ambientais.
São empresas melhores PARA
o mundo!

Presença em

71 países

3.200

Empresas B
no Mundo

569

na América
Latina
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Norte
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Centro-Oeste

3%

Sudeste
86%

151

Empresas
no Brasil

Sul 5%

Overview Brasil
Fechamos o ano com 151 Empresas B no Brasil!

Foram 30 novas Empresas B e 9 Empresas B Pendentes em 2019.
Com crescimento de 15% em relação a 2018, ampliamos nossa

Crescimento de

15%

em relação a 2018

presença em diversas regiões do Brasil.
Apesar de seguirmos concentrados na região Sudeste, com 86%
de Empresas B, também estamos presentes na região Sul (5%),
no Centro-Oeste (3%), no Nordeste (4%) e no Norte do país (2%).
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Indicadores
financeiros

18,6%
25,1%

2018

5,1%

8,5%

8,7%

30,6%

20,6%

0,6%

10,6%

2019

30,0%
25,8%

2017

48,3%
8,7%

32,5%
11,6%
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Empresas B Brasileiras
As Empresas B são um novo tipo de negócio que equilibra propósito e lucro,
considerando o impacto de suas decisões em seus trabalhadores, clientes,
fornecedores, comunidade e meio ambiente. São empresas que buscam ser
melhor PARA o mundo e não apenas as melhores DO mundo.
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Aproximação com
Mainstream
Grandes empresas se aproximam do Movimento B por meio
de programas de gestão de impacto
Foram realizados pelo Sistema B Brasil mais de 20 Programas de
medição de impacto . Dando destaque ao Caminho+B, que durante
o ano confirmou-se como a principal ferramenta para apoiar as
empresas a medirem o seu impacto social e ambiental com o
mesmo rigor que seu lucro. Além disso, outros programas
implementados reforçaram a importância de inﬂuenciar a cadeia
de valor com fornecedores e sensibilização de colaboradores,
trazendo uma cultura B para as organizações.
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Mudanças
Sistêmicas

Para promover uma mudança sistêmica a fim de criar as bases para um novo modelo econômico, temos
nos dedicado a diversas frentes de trabalho. Uma delas está relacionada às mudanças legislativas junto a
órgãos reguladores do mercado. Como resultado disso, conseguimos incorporar elementos de avaliação
do Sistema B entre os critérios de análise do Índice de Sustentabilidade da Bolsa de Valores de São Paulo
(ISE B3). Também estamos no Ministério da Economia como membros da ENIMPACTO, colaborando com
um projeto que cria qualificações para negócios no Brasil, chamado “Empresas de Benefício”.
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Multiplicadores B

Expansão do Movimento
As Comunidades B Locais são a principal ferramenta do Sistema B para
levar a potência do movimento para cada vez mais localidades, atuando
principalmente no nosso objetivo estratégico de construir um movimento
mais sistêmico, inclusivo e distribuído.
A definição de lideranças locais traduzem o nosso propósito de pensar global
agindo localmente e faz com que o movimento consiga entender melhor as
necessidades e potenciais de cada território.
Fortalecer a expansão do Movimento B por meio do fomento, suporte para
desenvolvimento e consolidação de Comunidades B locais no território
brasileiro foi uma das principais frentes em 2019.
Foram 3 Comunidades B Locais formalizadas e que receberam um capital
semente, RJ, SC, PR e 7 Comunidades B Locais desenvolvidas, RS, MG, BA,
GO, DF, PE, CE. Através desse grupo conseguimos: Crescimento de 37%
de perfis que utilizam o BIA, passar de 284 para 1.125 pessoas conectadas
diretamente às comunidades B Locais, 106 eventos realizados por todo Brasil,
o aumento das parcerias institucionais com entidades locais, fomentar mais
negócios entre empresas B e nossa presença nas mídias locais, além de
apoiar a articulação de legislações estaduais nas CBL RJ, MG. Agradecemos
a todos que contribuíram para a construção de uma economia mais inclusiva e
distribuída.

Com objetivo de fomentar a cultura B nas Comunidades
B Locais e por em prática a visão, os valores e os
eixos estratégicos do Sistema B realizamos o curso de
Multiplicadores B presencial em 7 capitais: Florianópolis,
Curitiba, Salvador, Porto Alegre, Minas Gerais, Recife
e Fortaleza. Contamos com uma rede de mais de 200
pessoas para ampliar a voz do movimento pelo Brasil.
Também realizamos a primeira turma do
Multiplicadores B para Empresas B!
O tema central foi “Como sustentar a Cultura B nas
organizações?” Tivemos participação de lideranças das
empresas B: Okena, Vivejar, Campus B, Pantys, Clear Sale,
Patrus, Natura, WZ Advogados e All Set que saíram de lá
com a missão de multiplicar a mensagem do movimento B
pra dentro e para fora da organização, além de um plano
de melhoria e boas práticas.

Mulheres B
“Como comunidade, queremos trazer a perspectiva de
equilíbrio, equidade e diversidade para as nossas relações,
para os negócios e para o mundo!”
Realizamos aqui no Brasil um Encontro das Mulheres B
Brasil, uma manhã especial de conexão e construção entre
mulheres empresárias, executivas, advogadas, docentes e
multiplicadoras co-liderado pelas empresariais B, Ursulla
Araujo da Ionicalab e a Francine Lemos da Cause.
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Rodada de Negócios
Realizamos a 4° Rodada de Negócios e o 1° Stand B do Brasil
Durante 2 dias no evento Sustainable Brands 2019, oferecemos uma verdadeira
experiência de networking, visibilidade e inspirando outras empresas a serem
melhores PARA o mundo. Em parceria com 15 empresas B, realizamos o
1° Stand B do país e a 4° Edição da Rodada de Negócios B, reunindo mais 75
empresas em cerca de 175 reuniões, com mais de R$ 1,2 milhão em propostas
gerais geradas em apenas uma manhã.

Btalk

Lançamento em parceria com o Grupo Gaia
Dar luz ao movimento B e torná-lo mais conhecido ainda é um grande
desafio, com o apoio do empresário B, João Pacífico, CEO do Grupo
Gaia criamos o programa Btalk, fflive no LinkedIn do João, que tem
mais de 450 mil seguidores.
Foram 4 episódios com empresário@s B: Alê Borges (Mãe Terra),
Denise Hills (Natura), Roger Koeppl (YouGreen) e Flavia Aranha (Flavia
Aranha). No total, foram mais de 45.000 views, com um público
bem diversificado interagindo ao vivo e fazendo as mais diversas
perguntas!
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Bhive
Nova plataforma do BHIVE
No final do ano, lançamos o novo BHive. Através dessa plataforma on-line e
gratuita, todas as empresas B do mundo podem estar conectadas.
São mais de 3.200 Empresas B certificadas, que podem interagir, fazer negócios,
compartilhar melhores práticas e além de informar notícias interessantes com todo
o mundo. Benefício exclusivo para quem é B!

Nova estratégia
Redes Sociais
Conquista de 10 mil seguidores no Instagram
Instagram se consolida como a nossa principal ferramenta de comunicação,
dando mais luz a nossa rede de empresas B e as novidades do Movimento B
no Brasil e no mundo. Conseguimos alcançar mais de 10 mil seguidores!
Ainda não está nos seguindo?

Siga e compartilhe: @sistemabbrasil
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Aumento da presença
no varejo
Atingir milhões de consumidores é um dos principais objetivos do
movimento B. Um produto é mais do que aquilo que consumimos:
é quem o fez, como foi produzido, de onde veio, para que finalidade
serve e para onde vai depois de ser usado. Cada vez mais vemos as
marcas se apropriando do selo B em suas embalagens, uniformes,
lojas, feiras, trazendo mais relevância e conhecimento no mercado.
Afinal, quando compramos, escolhemos o mundo em que queremos viver. Escolha as Empresas B.
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Encontro de líderes
& Encontro + B
Encontro de líderes

Encontro +B

Realizamos em abril, o “Nós: Encontro de Líderes B”, onde estiveram

Entre os dias 11 a 13 de setembro tivemos o Encontro+B em Mendoza

presentes mais de 120 empresário@s B com objetivo de celebrar nossa
história. Fortalecemos os vínculos, alinhamos os objetivos estratégicos do
Sistema B Brasil e identificamos oportunidades de colaboração e negócios
entre a rede.O jantar de celebração marcou um momento especial, todos
nós inauguramos o Teva SP, primeiro restaurante B do Brasil.

com 1200 pessoas de 30 países. Um dos momentos mais memoráveis do
ano, em que construímos comunidade, criamos e fortalecemos relações
e geramos vínculos de confiança. Celebramos o impacto e a força do
mercado frente à desigualdade e crise climática.Foram 140 Brasileiros(as)!
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Best of the World
53 Empresas B brasileiras reconhecidas como Melhores para o Mundo!
A cada ano, o B Lab reconhece com o Best For The World (Melhores Para o Mundo) as
Empresas B que implementam melhorias significativas em suas práticas empresariais
relacionadas a seus trabalhadores, clientes, comunidade, governança e meio ambiente, além
das empresas destacadas na categoria “Changemakers” (Agentes de Mudança). Estas foram
as 53 empresas do Brasil que este ano, estão entre as 10 melhores entre todas as empresas
B destacadas!
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Campanhas
Let’s work together!
É preciso agir! Em resposta à declaração do Business Roundtable,
onde CEOs de grandes empresas norte americanas anunciaram que
o papel dos negócios não é mais só gerar valor aos acionistas, mas
também investir em seus colaboradores, proteger o meio ambiente
e tratar de maneira justa e ética a cadeia de valor, saímos com uma
página no New York Times, convidando a todos para conhecer o
movimento além de uma mobilização com assinaturas de mais de
2.000 empresas B de todo mundo mostrando que essa é a essência do
movimento B!
NetZero 2030
A desigualdade e a crise climática são as duas grandes atuais ameaças
da nossa sociedade. Como forma de ação concreta, convidamos
todas as Empresas B do mundo para assumir o compromisso de
serem carbono neutras até 2030. No total, 533 empresas B no mundo
assumiram esse compromisso durante a COP25. Essa é a maior
liderança corporativa em ação climática vista até agora, vinte anos
antes da meta do Acordo de Paris. mercado frente à desigualdade e
crise climática. Foram 140 Brasileiros(as)!
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Ser B não é uma posição,
mas sim uma direção!

Sistema B Brasil
Rua Butantã, 194 - 2o Andar
Pinheiros - São Paulo - SP
https://sistemab.org/brasil/
Para questões relacionadas à certificação, programas
de gestão de impacto e iniciativas de governança de
impacto, entre em conato através do brasil@sistemab.org
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