SISTEMA B
BRASIL
RELATÓRIO
ANUAL 2020

índice
1.Mensagem
Inicial

2.Sistema B
Brasil

3. O ano da
resiliência

4.A corrida pela
transformação de
impacto

Palavras da Diretora
Executiva, Francine
Lemos.

Sobre a organização
e quem faz parte.

Desafios Financeiros
e Sociais.

ESG, a Palavra do Ano.

5.O setênio do
Sistema B

6.Carta dos
presidentes

7.Agradecimentos

Um olhar mais cuidadoso
para as questões internas
da organização.

Palavras dos Co-Presidentes,
Denise Hills e Sérgio Serapião.

Relatório Anual 2020 - Sistema B Brasil

mensagem inicial
Os desafios impostos pela pandemia de coronavírus em 2020
escancararam a necessidade de respostas empresariais que impactaram
a nossa vida. O mundo parou e enxergou que para voltarmos ao
caminho correto, deveríamos buscar um posicionamento das empresas
e de suas lideranças no enfrentamento da emergência climática e dos
desequilíbrios sociais, que crescem e ameaçam a todos: sociedade e
planeta.
Nesse período, foi necessário nos adaptarmos ao virtual e encontrar
novas maneiras de manter a qualidade dos programas do Sistema
B Brasil para seguir engajando novas empresas, e ajudar o mundo
a dar respostas para problemas como a centralização de capital e,
consequentemente, o crescimento das desigualdades sociais.
Não podemos e não iremos romantizar as dificuldades do ano que
passou. Entretanto, acreditamos que precisamos comemorar o início de
uma era de transformações e mudanças de mentalidade promovendo o
triplo impacto - econômico, social e ambiental.
Apesar de todas as dificuldades, nosso propósito continuou se
mostrando relevante e isso se refletiu em um resultado expressivo para o
Sistema B Brasil: atraímos 57 novas Empresas B e tivemos um aumento
considerável no número de empresas mensurando seus impactos.
São indícios fortes que o apoio das empresas em suas estratégias de
negócios e posicionamentos sobre o planeta foram essenciais para
2020.
Agradeço às empresas e as pessoas que fazem parte do Movimento B
e entendem a necessidade de sermos melhores PARA o mundo. Este
Relatório Anual, além de ser um compilado de nossos resultados, é
também um convite para que a nossa rede permaneça promovendo as
transformações que queremos ver no mundo.

Francine Lemos
Diretora Executiva Sistema B Brasil
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Sistema B Brasil
O Sistema B é uma organização parceira do B
Lab desde 2012, responsável pelo engajamento,
divulgação e promoção local de todo Movimento B no
Brasil e América Latina.
Ele articula um movimento global de líderes que usam
os negócios para a construção de uma economia mais
inclusiva, equitativa e regenerativa para as pessoas e
para o planeta.
No centro deste movimento estão as Empresas B
Certificadas, que compartilham um perfil de negócio
que equilibra propósito e lucro, considerando o
impacto de suas decisões em seus trabalhadores,
clientes, fornecedores, comunidade e meio ambiente.
No mundo, já são mais de 3600 Empresas B
trabalhando por essa mudança.

4

Relatório Anual 2020 - Sistema B Brasil

visão
Criar um sistema econômico inclusivo, equitativo
e regenerativo para todas as pessoas e para o
planeta.

missão
Apoiar a construção de ecossistemas favoráveis
para Empresas B e outros atores econômicos que
usam a força do mercado para resolver problemas
sociais e ambientais.
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onde estamos
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Blab
O Movimento B conta com organizações de todo o mundo
para expandir a comunidade de Empresas B Certificadas
e garantir que o Movimento seja relevante e inclusivo em
um contexto global. Embora os padrões de certificação
sejam governados pelo Standards Advisory Council e
administrados pelo B Trust, todos os outros aspectos de
nosso movimento são executados por meio de parceiros
com experiência regional.

O B Lab é uma organização sem fins lucrativos que surgiu
nos Estados Unidos e no Canadá em 2006 com o objetivo
de redefinir o sentido de sucesso empresarial: Solucionar
problemas sociais e ambientais dos produtos e
serviços comercializados. Em 2016, o Movimento
B já era um movimento global, presente na Europa
Continental, no Reino Unido, na África Lusófona e na
Austrália. É formado por empresas que se comprometem
a implementar melhorias contínuas e a gerar impactos
sociais positivos.
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Empresas B certificadas
+57 Empresas B foram
certificadas em 2020

38 Empresas B
19 Empresas B
Pendentes

Empresas B
As empresas B medem seus impactos sociais
e ambientais e se comprometem de maneira
pessoal, institucional e legal a tomarem decisões
considerando as consequências de suas ações a
longo prazo dentro das comunidades e no meio
ambiente. Assumem com responsabilidade e
orgulho o fato de pertencerem a esse movimento
global de empresas que buscam a mudança
do mundo utilizando a força do mercado como
solução para problemas sociais e ambientais.
Empresas B Pendente
As Empresas B Pendentes são startups que
ainda não completaram um ano de faturamento.
Elas devem preencher a Avaliação de Impacto
B, mas sem a necessidade de obter pontuação
mínima no processo de verificação, entretanto,
elas devem incluir acréscimos aos seus estatutos
desde o início. O Selo de Empresa B Pendente
dura somente um ano e não é renovável.
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perfil da Rede de Empresas B
Certificadas no Brasil
187 Empresas B

certificadas e pendentes
Receita total: Juntas
representam

$4.524.606.249,23 R$23.510.306.531,62

Norte
1.1%
Nordeste
5.1%

(dólar R$5,1961 *Cotação em
dezembro de 2020);

85% da Rede está
localizada na Região
Sudeste.

Sudeste

81% das Empresas da

84.8%

rede possuem operações
pequenas - 0 a 49
colaboradores;
Juntas, possuem

29.348 colaboradores

Sul 9%
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perfil da Rede de Empresas B
Certificadas no Brasil
A maioria das Empresas B são
de serviços com baixa pegada de
impacto

Redes de Empresas B por setor

Atividade Agrícola

Manufatura

Serviço com pegada
ecológica pequena

Serviço com pegada
ecológica significativa

Atacado e Varejo
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O ano da resiliência
empresarial
Resiliência tem como significado a “capacidade
de rápida adaptação ou recuperação”.
No Brasil mais de 500 mil empresas foram
fechadas durante a Pandemia (Dados do IBGE),
mas em contrapartida a esse número, mais de 3
milhões de empresas foram abertas no mesmo
período (Ministério da Economia).
No contexto Empresas B, de 187 negócios,
apenas 01 fechou em 2020.
Antes mesmo da crise econômica, que teve
início no ano passado, já era notado que os
consumidores da atualidade também levam em
consideração o posicionamento, os princípios e
os valores de uma marca antes de consumi-la.
Não é por coincidência que nos últimos tempos,
marcas sustentáveis, orgânicas e de modo geral
com consciência social vêm ganhando espaço no
mercado.
Apesar disso, não há como negar que a crise
escancarada pela pandemia colocou de ponta
cabeça o modelo social e econômico em que
vivemos.
Por aqui, diante de todos os desafios sociais,
priorizamos o cuidado da nossa rede e todo o
impacto financeiro e ideológico que a sociedade
sofria. Montamos um plano de ação diante da
crise, que originou as seguintes iniciativas:
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Programa CoVida20

Entendemos que os pilares que estruturam a nossa sociedade
também estavam contagiados e que nesse momento era
importante investir nas sementes da nova economia e
preservar empresas de impacto, não apenas da Rede,
mas de todo o ecossistema brasileiro.
Como fizemos isso? Criando um programa de financiamento,
em parceria com o Instituto Capitalismo Consciente Brasil,
Dínamo, Trê Investimentos e ICC, para pequenos negócios
que já promovem impacto positivo.
Todo o valor arrecadado foi utilizado para a manutenção
de empregos e renda.

R$ 4,9milhões
Investidos

342 Investidores
47 Negócios
participantes

772 Pessoas

diretamente impactadas

Suporte financeiro
Sabendo das altas e constantes variações do dólar,
optamos por congelar esse valor (na época R$4,50)
para as Empresas B de rango 1 a 4 que atendemos no
Brasil. Além disso, nos aproximamos das Empresas B
para acompanhar os processos de pagamentos mais
delicados, autorizando os parcelamento das taxas de
certificação.
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Em resposta a desigualdade racial brasileira e
ao contexto internacional, surge o manifesto
“Seja Antirracista”, com o mote “não precisamos
de mais pessoas negras morrendo para ter um
engajamento contínuo na pauta racial”, fruto
de uma parceria entre o ID_BR e o Sistema
B, voltado para empresas e sociedade civil. O
movimento também contou com o apoio do
Instituto Capitalismo Consciente Brasil, Gerdau,
Magazine Luiza, Movida e outras empresas.
O “Seja Antirracista” teve como objetivo ser
um espaço de comprometimento público,
enumerando diretrizes que devem ser seguidas
como forma de lutar contra o racismo estrutural e
institucional. O manifesto, que pôde ser assinado
por empresas e pessoas, estimulou, entre outros
temas, o comprometimento de se educar sobre a
temática racial, apoiar pessoas negras, denunciar
o racismo e dissociar a trajetória de negros única
e exclusivamente a casos de racismo.
No caso das empresas, o documento pediu mais
transparência em relação aos programas de
diversidade, estimulando que todas publicassem

o número de negros em cargos executivos, traçassem
metas de empregabilidade até o fim do ano de 2020
e dedicassem horas de treinamento para que seus
colaboradores tivessem acesso à educação racial.

Mais de 43 mil
pessoas diretamente
impactadas

391 Empresas
54 Empresas B
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Imperative 21

A Imperative 21 é uma coalizão global fundada pelo
B Lab (representado no Brasil pelo Sistema B) e
The B Team, Chief Executives for Corporate Purpose,
Conscious Capitalism e Just Capital.
No Brasil, a iniciativa é representada pelo Sistema B,
Instituto Capitalismo Consciente Brasil, com apoio da
Rede Brasil do Pacto Global e Instituto Ethos, reunindo
organizações das mais diversas áreas em busca da
conscientização da sociedade para redefinir o capitalismo,
desmistificando a ideia de que as empresas devem buscar
o lucro acima de tudo e contrapondo o conceito criado
pelo economista Milton Friedman, na década de 70.

Resultados Brasil
+ 1.12 Bilhões de impressões
Entrevista AO VIVO na
GloboNews
Presença nos maiores veículos
de comunicação
Ativação com +70 influencers
Projeções na Av. Paulista
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Mais de 80 empresas já assinaram o compromisso com o
Net Zero até 2030,movimento que busca reduzir a emissão
de carbono, a demanda de energia elétrica, melhorar o
gerenciamento dos recursos sustentáveis e tornar mais
rigorosos o monitoramento e avaliação das movimentações
empresariais sobre o tema.
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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.
Por meio do Grupo Jurídico B, seguimos
promovendo o macro ambiente normativo favorável
aos investimentos e negócios de impacto, com a
liderança do Grupo de Trabalho 4 do Comitê da
Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios
de Impacto (ENIMPACTO).
Além de participar ativamente em consultas públicas,
com destaque para a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) – audiência pública SDM nº 02/20
sobre a ICVM 588 - A ICVM 588 foi publicada com o
objetivo de regulamentar a oferta pública de valores
mobiliários para empresas com faturamento anual de
até R$10 milhões.
Em 2020, foram realizadas adaptações no processo
conforme as necessidades do mercado. Com as
novas alterações a segurança para os investidores
vulneráveis aumenta e é possível que mais empresas
utilizem esse meio de aquisição de investimentos.
Assim, o mercado de crowdfunding brasileiro para
pequenas empresas também se desenvolve.
O Grupo Jurídico B tem papel fundamental no apoio
aos advogados dos círculos das comunidades B
locais, multiplicando as discussões normativas
havidas em nível federal, estadual e municipal.
Em 2020, celebramos o trabalho da Comunidade
B de Minas Gerais que apoiou a criação da
Lei Estadual que cria a Política Estadual dos
Investimentos e Negócios de Impacto
(Lei Estadual nº 23.672, de 03.07.2020).
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a corrida pela transformação
de impacto

ESG, a palavra do ano
A pandemia, atrelada à crise econômica e
aos protestos por justiça racial deixaram
claro um problema mais profundo e
fundamental: um sistema econômico que
não funciona.

O mundo já estava em constante mudança,
mas foi em 2020 que vimos uma aceleração
no processo de desenvolvimento de práticas
mais transparentes e a busca por questões
ambientais, sociais e de governança (ASG
- ESG, em inglês) na gestão empresarial
aumentou. A agenda de sustentabilidade
nunca foi tão forte e entrou de vez na pauta
do mercado financeiro.

17

Relatório Anual 2020 - Sistema B Brasil

ESG, do Inglês “Environmental, Social and Governance”
(Ambiental, Social e Governança), é o conjunto de
práticas tomadas por empresas que reconhecem a
importância de manter esses três fatores em equilíbrio,
preocupando-se com a sustentabilidade e não apenas
com o lucro.
Grandes, pequenas e médias empresas sabem que o
crescimento positivo de seus negócios depende da
sobrevivência do planeta e seus habitantes, que estão
ameaçados pela crise climática. Com a pandemia, o tema
ganhou ainda mais visibilidade e o ESG tornou-se mais um
modelo de medição para o mercado financeiro, já que só
os resultados econômicos não são mais suficientes para o
mundo dos investimentos.
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Fator ambiental = ligado às questões relacionadas ao
meio ambiente, como priorizar o uso de energia solar e o
descarte de resíduos.

Social = é sobre como a empresa cuida de seus

colaboradores. Política de inclusão, segurança de trabalho,
responsabilidade com a comunidade onde está inserida.

Governança = são as regras relacionadas ao compliance.
Ética e bom senso, como a transparência dos seus
resultados e atenção às práticas de seus fornecedores.
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Durante o ano, o Sistema B foi fonte de
conteúdos e ferramenta para ajudar essas
empresas a entenderem sua jornada de
impacto e auxiliar para o começo deste
caminho:

2594

Foram
Empresas
registradas no BIA, o dobro
dos últimos 2 anos.
B Impact Assessment (BIA) = Uma ferramenta
gratuita, confidencial e inclusiva que ajuda a
medir e gerir o impacto positivo das empresas
em relação a seus colaboradores, a comunidade,
aos consumidores e ao meio ambiente. Ela deve
ser completa para se certificar como uma
Empresa B, mas é aberta a todas as outras
empresas que queiram medir seus resultados.

130%

Crescimento de
no número de Projetos
(Caminho+B, Caminho+B
para Pequena e Médias
Empresas, Medindo O Que
Importa e Assessoria B) em
comparação com 2019.
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08

Foram
projetos, sendo
deles
com empresas de capital aberto, o que
demonstra o crescimento da influência
do Sistema B no mercado de capitais
brasileiros.
Novos registros no BIA

2018

2019
Ano

2020
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Movimento B
em ascensão
Estimular empresas a fazerem parte da
mudança, dando a elas instrumentos para
serem motores de transformação, foi um dos
principais objetivos do Sistema B. 2020 foi
um ano de realizações importantes nesse
sentido, com conquistas que impactaram
nossa comunidade e a sociedade como
um todo, o lançamento do programa B
Movement Builders é um exemplo disso:

B Movement Builders é a coalizão de
multinacionais líderes de capital aberto
comprometidas em tomar medidas
significativas para mudar nosso sistema
econômico global.
Este grupo foi formado por:
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Com a orientação da Danone North America e
da Natura&Co as B Movement Builders não tem
a certificação como Empresas B, mas ao fazerem
parte deste programa elas se comprometem a :

1.Usar a Avaliação de Impacto B para medir e
gerenciar os impactos sociais e ambientais;
2. Produzir e compartilhar publicamente uma
avaliação de materialidade;
3. Estabelecer metas e mostrar progresso
em direção ao cumprimento de pelo menos
03 objetivos aspiracionais vinculadas aos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU.
Além deste movimento, em 2020 o Sistema B
certificou a 2° Empresa de Capital Aberto do
Brasil.

A Movida é conhecida como uma das
maiores companhias de locação de veículos
do Brasil, tanto em frota quanto de receita,
quando comparada às outras empresas
abertas do setor brasileiro (Dados do ABLA
- Associação Brasileira das Locadoras de
Automóveis)

“O Sistema B nos ajuda
a saber se estamos na
direção certa. Eles nos
ajudaram a acelerar o
processo de ser uma
empresa que faz bem
para o planeta. Mais
do que um selo, (ser
Empresa B) é fazer parte
de um movimento do qual
temos orgulho e sabemos
da responsabilidade de
estampar.”
Renato Franklin
CEO da Movida
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o setênio do Sistema B
Em 2020, o Sistema B Brasil completou 07 anos
e neste setênio foi possível trazer um olhar mais
cuidadoso para as questões internas da organização.
Reestruturamos o nosso Projeto de Cultura, focando
no todo - Colaboradores e Organização.
Tivemos mudanças na nossa Direção e Equipe
Executiva, Francine Lemos tornou-se a nova
responsável pelas estratégias de crescimento geral
da Instituição, acompanhada de novos diretores na
área de Comunicação e Business Development. Este
também foi o ano em que definimos os integrantes
dos Conselhos Fiscal e Consultivo e os Membros
Curadores e Efetivos do Sistema B para os próximos
dois anos.
Entre as mudanças também realizamos o trabalho de
revisão do nosso modelo de Comunidades B Locais.
Após dois anos de trabalho com um direcionamento
focado em construir diferentes estruturas de
governança em cada um dos estados em que
atuamos, o modelo foi redesenhado para cuidar mais
profundamente das nossas Comunidades Temáticas.
Com a participação dos 21 gestores de Comunidade
preparamos a transição para um modelo em que os
participantes tornaram-se responsáveis por cuidar
das ações de temas específicos, ao invés de se
responsabilizarem pelo todo dentro de um território.
Assim, 10 gestores indicaram a intenção de
compor o time que cuidaria do atendimento às
empresas em seus estados, formando uma equipe
de 10 especialistas, que serão encarregados por
descentralizar a jornada do triplo impacto para fora
do eixo RJ-SP.

Dentre os temas que as Comunidades Locais
promoviam - Academia B, Multiplicadores B,
Advogados B, Cidades+B e Mulheres B - agora
temos lideranças para cada um deles, abrindo
espaço para uma especialização e aprofundamento
em cada temática a nível nacional.
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As novas alterações, estruturações e captações
que tiveram início neste ano, possuem propósitos
para além: atender os objetivos estratégicos
2021 - 2023, aprofundar a cultura de rede
do Movimento, melhorar o atendimento nos
processos de certificação e gerar cada vez
mais valor para as Empresas B.
A fim de aprofundar o que é valor para Empresas
B, realizamos um Diagnóstico Participativo com a
liderança da Decah. Foram mais de três meses de
escuta e co-criação com mais de 60 empresas da
nossa rede. O trabalho foi dividido em três etapas:
(1) formulário online; (2) momento de sessões
online com grupos específicos identificados na
primeira etapa; (3) finalização com cocriações
online com Empresas B especialistas nos temas.
Como resultado do processo, identificamos que é
esperado que o Sistema B atue em três principais
eixos com o objetivo de ampliar o valor para a
rede de Empresas B: ser difusor de conteúdos da
nova economia; atuar como uma plataforma de
negócios e ser certificador.
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carta dos presidentes
Como pudemos constatar, apesar das inesperadas
mudanças impostas pelo contexto de 2020, o Sistema
B Brasil atingiu resultados excelentes devido ao seu
novo posicionamento estratégico alinhado com as
necessidades do país. Além disso, as mudanças
operacionais foram um dos fatores decisivos para o
crescimento da nossa Rede.
Desejamos que 2021 seja um ano chave para
o enfrentamento dos desafios relacionados aos
problemas ambientais e sociais do país e que todos
os setores da sociedade trabalhem em união, atentos
à efetivação da agenda 2030. A emissão de carbono,
a busca pela equidade social e o fim da exploração
indiscriminada de recursos não renováveis,devem ser
compromissos de todos.
Em 2021 vamos seguir comprometidos e
impulsionando as transformações necessárias para o
mundo dos negócios. Esperamos que os conceitos,
padrões e (b)enefícios que almejamos tornem-se cada
vez mais comuns nos ambientes corporativos.
Agradecemos a todo o Movimento B pelo ano que
passou, afinal, os resultados são de todos nós!
Seguimos sempre juntos,
Denise Hills e Sérgio Serapião
Co-Presidentes do Conselho do Sistema B Brasil
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agradecimentos
Equipe Executiva
2020 - 2021
Débora Rocha
Denise Miho
Felipe Brescancini
Felipe Dzik
Flavia Pascowitch
Francine Lemos
Gabriela Bahia
Guilherme Rodrigues
Lara Martins
Lucas Robotton
Lucy Freitas
Márcia Silveira
Pedro Augusto
Pedro Telles
Tatiana Mendizabal
Equipe de
Especialistas
Bruna Hirszman
Camila Storti
Charles Vergueiro
Jean Roversi
Paulo Cruz
Paulo Henrique
Rodrigo Gaspar
Rose Floriano
Suzana Tavares
Tatiana Teixeira

Comunidade B Local
Comunidade B Rio Grande
do Sul
Gestores: Rose Floriano e
Camila Luconi
Comunidade B Santa
Catarina
Gestores: Jean Roversi e
Silvia Luz
Comunidade B Paraná
Gestores: Debora Rocha e
Paulo Cruz
Comunidade B
Rio de Janeiro
Gestores: Lara Martins,
Ana Cristina Maia e
Suzana Tavares
Comunidade B Minas
Gerais
Gestores: Bruna Hirszman,
Gabriela Reis
e Virginia Alfenas
Comunidade B Goiás
Gestores: Camila Storti e
Juliana Veiga

Comunidade B Distrito
Federal:
Gestores: Deise Nicoletto e
Rodrigo Gaspar
Comunidade B Bahia
Gestores: Laura Gurgel e
Paulo Henrique
Comunidade B Ceará
Gestores: Tatiana Teixeira e
Gisela Ramos
Comunidade B Pernambuco
Gestores: Charles Vergueiro e
Nayara Mesquita
Governança do Sistema B
Brasil
Membros Curadores (2018 2020)
Ana Sarkovas
(Representa Jay Coen Gilbert)
Tomás de Lara
(Representa Gonzalo Muñoz)
Marcel Fukayama

Membros Curadores
(2020 - 2022)
Ricardo Glass
Tomás de Lara
Marcel Fukayama
Membros Efetivos
(2018 - 2020)
Ronaldo Stabile
Sergio Serapião
Ricardo Gravina
Membros Efetivos
(2020 - 2022)
Isabela Pascoal Becker
Daniela Lerario
Rodolfo Gutilla
João Bernardo Casali
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agradecimentos
Conselho Sistema B
Brasil (2018 - 2020

Marianne Costa
Conselho Fiscal

Fernando A Simões Filho
Conselho Deliberativo

Daniela Lerario
Co-Presidente

Rodolfo Witzig Guttilla
Conselho Fiscal

Natalie Unterstell
Conselho Deliberativo

Ricardo Glass
Co-Presidente

Onofre de Araujo
Conselho Fiscal

Fernanda Stefani
Conselho Deliberativo

Alex Seibel
Conselho Deliberativo

Vânia Wongtschowski
Kleiman
Conselho Fiscal

Pedro Vilela
Conselho Deliberativo

Alexandre Borges
Conselho Deliberativo
André Biselli
Conselho Deliberativo
Camila Abigail de Almeida
Salvador Storti
Conselho Deliberativo

Conselho Sistema B
Brasil (2020 - 2022)
Sergio C Serapião
Co-Presidente
Denise Hills
Co-Presidente

Isabela Pascoal Becker
Conselho Deliberativo

Rodrigo Pipponzi
Conselho Deliberativo

Paula Brandão
Conselho Deliberativo

Leopoldo Gottardi
Jereissati
Conselho Deliberativo

Leopoldo Jereissati
Conselho Deliberativo
Flavia Aranha
Conselho Deliberativo
João Bernardo Valentin
Casali
Conselho Fiscal

Lourenço Bustani
Conselho Deliberativo
Alda Marina Campos
Conselho Deliberativo
Ana Sarkovas Guarita
Conselho Deliberativo

Adriana Barbosa
Conselho Deliberativo
Andrea Oliveira
Conselho Fiscal
Roberto C Véras
Conselho Fiscal
Vânia Wongtschowski
Kleiman
Conselho Fiscal
Fábio Gordilho
Conselho Fiscal
Onofre de Araujo Neto
Conselho Fiscal

29

Relatório Anual 2020 - Sistema B Brasil

Empresas B
Certificadas
Aoka
PlanoCDE
Maria Farinha Filmes
CAUSE
Courrieros
Raízes Desenvolvimento
Sustentável
NewInc Construtora
Grupo GAIA
Recicladora Urbana
4YOU2 Idiomas
Criando Consultoria
Okena
Natura Cosméticos
Avante
Labora
Combio Energia
TcUrbes
Araruna Filmes
Din4mo
Move Avaliação
e Estratégia em
Desenvolvimento Social
Vox Capital
AMMA Chocolate

Fazenda Da Toca
Orgânicos

Brilia
AZ Quest

Oficina da
Sustentabilidade

Retalhar

Tobasa Bioindustrial de
Babaçu S/A

Baluarte Cultura

Yunus Negócios
Sociais Brasil

Pecuaria Sustentavel da
Amazonia

Asta Corp Produtos
Sustentaveis Ltda

Asap - Perfomance do
Conhecimento

YouGreen Cooperativa
de Beneficiamento de
Materiais Recicláveis

Positiva

Atuação by RB
- Mobilização e
Comunicação

Mãe Terra
AMATA
Já Fui Mandioca!
eCycle
Vanessa Montoro

Programa Vivenda

Eu Reciclo

Rise Ventures

Ciano Alimentos
Sustentáveis

All Set Comunicação
IN3 New B Capital

IG4 Capital

Arueira Ambiental

Boomera

Agrotools

Pragma

ABISSAL Capitalismo
Saudável

Insecta Shoes

The Key - Prosperar
na Nova Economia

Papel Semente

Meu Copo Eco

Editora MOL

MOV Investimentos
Alaya

Campus b

Sitawi

Flavia Aranha

Aniyami
Suindara Radar
e Rede

Aquatro Cultura de
Impacto

Decah
Daterra Atividades
Rurais
Arco Participações
Movin
Reconectta

Magikjc
Cogni
Positive Ventures
EduK

Patrus Transportes

Plongê
Sunew Filmes
Fotovoltaicos Impressos
Neurônio Ativação de
Negócios e Causas
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Empresas B
Certificadas
Dinâmica Soluções
Ambientais

Parangolé Artes e
Artesanato

Instituto Yiesia

Moved by mindfulness

Rentcars

Timirim

Biowash

Dengo

Editora Voo

Fleximedical

Cambará Eco Hotel

WayCarbon

Selletiva

Diagonal

Oster Design

Box Print

Bresco Investimentos

Casa feito Brasil

Blockforce

Áurea Lúcia

Sense-Lab

Pantys

IE Treinamentos

Carambola Tecnologia

Órigo Energia

Carlotas

VG Resíduos

Pares | Estratégia &
Desenvolvimento

Appana Território de
Aprendizagem

Eco Panplas

Bergamia

Wright Capital Gestão de
Recursos

Sanar

Paraiso Verde

Movida Aluguel de Carros

Social Docs

Iniciativa Agronegócios

Simbiose Social

Beegreen
Sustentabilidade Urbana

Entelékia / Integrow
MGov
ClearSale
Filóo Saúde
Welight
Gitec Brasil
Tawil Comunicação
Rever Consulting

Wongtschowski & Zanotta
Advogados
Keiff Kefir ltda
Essence Branding
Eyxo
Profile PR
Olivia Saladas

Reos Partners

Sancoffee - Santo
Antonio Estate Coffee

100% Amazonia

Pousada da Amendoeira

Bemtevi Investimento
Social

Despertar Educação
infantil

Abrace uma Causa
Gestão e Serviços

Mandalah Conscious
Innovation

EcoSimple Tecidos
Sustentáveis
Flow Impact
Codebit Programming
Solutions
Movimento
#EUVISTOOBEM
Oria Capital
Ibitipoca Reserva
Ambiental
LaLuz Brasil
Natura&Co
Tátil Design

Reserva
Ionica
Raízs Organicos
Rizoma Agricultura
Regenerativa
Florita Beachwear
Bemglô
YssyTecnologia
Fama Investimentos
GEF Capital Partners
Latam
Korui
CartonDruck
Greenpeople
Americas Health
Fazenda Da Mata
Orgânicos
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Empresas B
Pendentes
Sauber Soluções em
Sustentabilidade
Cora Design Estratégico
Meu Salão
Nude
Linka Invest
Positive Brands
Riô Biocosméticos
A2 SI Assessoria
Empresarial
Soul
TunDum
All Cool
Humanizadas
Evolat Laticínios Vegetais
Belterra Agroflorestas
Muito de nós
Comunicação
E2 Mentoria e
Desenvolvimento
We.Flow
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organizações parceiras/
coalizões e fornecedores
Organizações parceiras
& Coalizões

Instituto Capitalismo
Consciente Brasil
Instituto Identidades do
Brasil (IDBR)
Rede Brasil do
Pacto Global
Trê Investimentos
Instituto Akatu
IBGC
ICE
Amazônia Possível
Imperative 21

Fornecedores
Márcio Brandão
Maria Beatriz Machado
Alda Lima
Marcela Mizuguchi

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

