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MENSAGEM
INICIAL

Mensagem da
Diretora Executiva
Francine Lemos
2021, mais um ano de intensos desafios. Ano que nos
obrigou, mais uma vez, a olhar para a fragilidade do ser
humano e do planeta. Vimos uma sociedade se encher
de certezas e, ao mesmo tempo, perder as esperanças.
Como Sistema B Brasil, sabemos da responsabilidade
que temos diante dos crescentes desafios da sociedade e
do planeta e, sobretudo, do nosso país. O ano de 2021
foi marcado pelas consequências de uma pandemia de
saúde que se alastrou - com danos não apenas na vida
de milhares de brasileiros, mas também com consequências graves como o aumento da desigualdade - além
dos desafios nos campos econômico, político e ambiental.
Durante esse período, não ficamos parados, tivemos
um crescimento no número de Empresas B Certificadas
de 25% comparado com o ano anterior, dando boas-vindas
a 71 empresas no Brasil, sendo 44 novas Empresas
B e 27 novas Empresas B pendentes.
Realizamos diversos programas, engajamos
pessoas na Jornada Formativa dos Multiplicadores,
com o foco em promover a adoção dos padrões da

Avaliação de Impacto B e de ampliar a quantidade de
empresas que os utilizam para sua gestão de triplo
impacto. Geramos valor compartilhado, desde os avanços
no âmbito regulatório por meio do Grupo Jurídico B,
até ativações importantes relacionadas às nossas
principais causas: justiça social e crise climática.
Estamos vivendo um tempo que requer o fortalecimento
do nosso papel como movimento, como líderes e como
rede. Somos interdependentes. Somos pessoas transformando outras pessoas e, é nessa teia de relações é
que vamos criar as mudanças para um futuro diferente.
A mudança é coletiva.
Não iremos parar até que todas as empresas se
comportem como Empresas B. 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
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SOBRE
O MOVIMENTO

Quem
somos nós
O Sistema B surgiu há 8 anos no Brasil com a
visão de transformar o sistema econômico de
forma a beneficiar todas as pessoas e o planeta.
Por meio de uma rede global, atuante no Brasil e
no mundo, definimos os padrões, políticas e
oferecemos ferramentas e programas para que os
negócios mudem sua forma de operar, sua cultura
e a estrutura do capitalismo.
Além disso, certificamos empresas que atingem os
mais altos padrões de impacto positivo, as
Empresas B, que estão liderando a forma como
podemos endereçar as principais questões do
nosso tempo. Trazendo uma nova lógica para o
mercado, entendendo que as empresas precisam
medir e gerenciar seu impacto, para que ele seja
sempre positivo, mostrando que é possível
alinhar lucro e propósito.

Somos parte de uma rede internacional de organizações que lidera a transformação dos sistemas econômicos
para apoiar nossa visão coletiva de uma economia inclusiva, equitativa e regenerativa.
Entendemos que isso só acontecerá de forma coletiva e sistêmica, e, por isso criamos padrões, políticas,
ferramentas e programas para transformar o comportamento, a cultura e a estrutura do capitalismo.
Mobilizamos a comunidade de Empresas B para criar ações coletivas que abordem os desafios mais cruciais enfrentados pela sociedade.
Por fim, é possível ir além. O Sistema B, representante local do movimento global liderado pelo B Lab, sensibiliza e
identifica empresas dispostas a criar um ecossistema de organizações que trocaram a premissa “lucro acima de
tudo” por “lucro com impactos socioambientais positivos” a fim de aproveitar seu potencial para
oferecer construir um mundo melhor para todas as pessoas, a sociedade e o planeta.

Sobre o B Lab
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, já era um movimento
global, presente na Europa Continental, no Reino
Unido, na África Lusófona e na Austrália.

Sobre o Sistema B
Internacional
Fundado em 2011, o Sistema B International supervisiona
o crescimento do movimento em colaboração com parceiros
nacionais que atuam ativamente no Chile, Argentina,
Colômbia, Brasil, México, Peru, Paraguai, Equador,
Colômbia, Uruguai, América Central e Caribe.

Somos um só
sistema feito
de trocas e
conexões.
Entre pessoas,
negócios e o
meio ambiente.

É preciso entender:
estamos ligados.
Cada escolha impacta o todo. O que você usa. Consome.
Descarta. Os lugares que você frequenta. Em quem você
investe. Quem você emprega. O que você devolve para o
mundo. Quem te inspira. Tudo isso conta. E é o tamanho
desse impacto que nos faz olhar para o futuro. Não com a
postura de quem espera. E sim de quem cria.
Um futuro melhor é absolutamente possível e urgente. Se
somos o sistema, somos as escolhas. Somos o impacto.

Se não agora, quando?
Se não nós, quem?
Por isso, no Sistema B abraçamos a missão de criar
esse amanhã. Já trilhamos um longo caminho junto de
líderes das mais de 4.500 Empresas B do mundo todo,
que se identificam com a nossa certeza: uma
economia mais justa e transparente, feita de empresas
comprometidas com ações e resultados impulsionados
por propósito.
Líderes que enxergam que sucesso não é só sobre
lucro. É sobre desejar e ajudar a construir algo. É sobre
regenerar a natureza. É sobre reequilibrar o coletivo.
Mais uma vez: é sobre escolhas. Esses líderes
escolheram mudar suas práticas para que esse amanhã
seja real. São protagonistas do futuro que queremos (e
precisamos) construir. Nós acreditamos nele. Nós
acreditamos nas escolhas que fazemos. Metade da
nossa chance é agir agora. E a outra também. Por isso,
nós já começamos. Por você e por todo mundo.
E você? Que futuro enxerga?
Que escolha vai fazer?

Um movimento global de líderes
O Movimento de Empresas B conta com organizações de todo o mundo para expandir a comunidade
de Empresas B Certificadas e garantir que ele seja relevante e inclusivo em um contexto global.
Embora os padrões de certificação sejam governados pelo Standards Advisory Council (SAC) e
administrados pelo B Lab Global, todos os outros aspectos de nosso movimento são executados por
meio de parceiros com experiência regional.

• +4500 Empresas B ao
redor do mundo
• 77 países
• + de 153 indústrias
• +370 mil colaboradores
• +28,5% de crescimento em
relação a 2020
• +190 mil utilizam da
Avaliação de Impacto B para
medir e gerenciar seu impacto.

As protagonistas: 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 meioambiente. Assumem com responsabilidade e orgulho o fato de
pertencerem ao movimento global de empresas que buscam a
mudança do mundo utilizando a força do mercado como
solução para problemas sociais e ambientais.
A Certificação como Empresa B exige um alto grau de
comprometimento e dedicação em todo o processo, pois os
negócios precisam ter práticas, políticas e processos
consolidados para concluí-la com êxito. Por isso, não é
possível certificar empresas com menos de um ano de vida,
pois entendemos que neste período ainda não há padrões
operacionais e culturais estabelecidos, tampouco resultados
significativos a serem mensurados.
A fim de incentivar e orientar essas organizações surge a
Empresa B Pendente, uma forma de incluir e valorizar as
empresas em estágio inicial que colocam o propósito de impacto
positivo no centro do seu modelo de negócio, tendo duração
de um ano e não sendo renovável.

Localizações:
0,97%

4,4%
81% da Rede está localizada na
Região Sudeste.

2.9%

10,68% da Rede está localizada na
Região Sul.

81%

4,4% da Rede está localizada na
Região Nordeste.
2.9% da Rede está localizada na
Região Centro-Oeste.
0,97% da Rede está localizada na
Região Norte.

10,68%

Indústrias:
Atividade Agrícola:
11 (5%)
Manufatura:
35 (17%)
Serviço com pegada
ecológica pequena:
112 (55%)

Em 2021 no Brasil: +71 Empresas B entraram para
nossa comunidade: 44 Empresas B Certificadas e 27
Empresas B Pendentes.
Crescimento de 25% comparado com 2020, fechando o
ano com 233 Empresas B (206 Certificadas e 27 Pendentes)
Receita total: R$109 bilhões. Juntas (206) representam
U$20.335.553.397,49 - R$109.710.310.579,46 (dólar
R$5,395 *Cotação média de 2021);

Serviço com pegada
ecológica significativa:
17 (8%)

Pontuação média das Empresas B Certificadas:
94,05 (88% acima da média de pontuação de empresas
tradicionais*: 50 pontos) *Entende-se como empresas
tradicionais aquelas que apenas operam com foco em lucro,
sem entender a importância de medir e gerenciar seu impacto.

Atacado e Varejo:
31 (15%)

78% das Empresas da rede possuem operações pequenas 0 a 49 colaboradores. Juntas possuem 34.390 colaboradores.
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A CORRIDA
PELA
TRANSFORMAÇÃO
DE IMPACTO
CONTINUA

Em 2021, continuamos avançando e pautas como a
descarbonização das grandes corporações, por exemplo,
passaram a ser prioritárias. Em um segundo ano de
pandemia, atrelada à crise econômica e com cada vez mais
cobranças das pessoas, as empresas parecem entender
que de fato é preciso de mais ação.
Assumir compromissos e metas de impacto é só o início
para que possamos ter uma sociedade mais inclusiva e
igualitária. As empresas precisam ir além e, mais do que
se comprometer e definir os passos a serem dados,
precisam agir e de forma urgente.
Por isso, antecipamos a meta do Acordo de Paris e
pedimos protagonismo das Empresas B. Mais de 1.739
empresas comprometidas no mundo. Sendo mais de 1.090
Empresas B e 92 Empresas B Brasileiras.

Clique aqui para ver a lista de
Empresas B que assinaram o
compromisso.

Lançamos o Coletivo do Clima Brasil, um grupo de empresas
lideradas pelas Empresas B que trabalham juntas para tomar
medidas em relação à emergência climática. Que tem como
compromisso demonstrar na prática como as empresas
podem atuar a curto prazo para construir uma rede zero
carbono até 2030.
Dando início a atuação do coletivo, aconteceu a Primeira
Cúpula Global do Clima, um evento de três dias, que reuniu
líderes de todo o mundo para desenvolverem ações climáticas
com foco nas pessoas e na justiça. Foram mais de 6.000
inscritos no mundo todo, sendo mais de 1000 inscritos no
Brasil.
Acreditamos que por meio de nossos padrões, programas e
utilizando ferramentas como a Avaliação de Impacto B e o
SDG Action Manager, as empresas podem traçar e até
melhorar sua estratégia de impacto positivo, protagonizando
essa mudança e buscando soluções para problemas globais u
rgentes, como a desigualdade social e as crises climáticas.
E nossos resultados de 2021 comprovam que já temos muitas
empresas seguindo esse caminho.

Não basta dizer que é,
é preciso SER MELHOR
PARA o mundo
O propósito do Sistema B é impulsionar as empresas a
fazerem parte de um movimento de mudança, de uma
construção por um mundo melhor para todos, e as empresas
que assumem esse compromisso são certificadas.
Uma Empresa B deve se comprometer a ter altos padrões
de gestão e transparência, gerar benefícios sociais e
ambientais, assim como fazer uma alteração no estatuto
social, em que se comprometa a ser uma empresa PARA
o mundo e não DO mundo.

Celebramos a chegada de
3 grandes empresas:
Herbarium

Desde 1985 no mercado farmacêutico, a Herbarium possui o mais alto padrão de qualidade e grau científico para
o desenvolvimento de produtos compostos por fitoterápicos tradicionais, suplementos nutricionais, fitocosméticos e
fitomedicamentos. Há mais de 35 anos gerando impacto positivo para o planeta, em 2021 a indústria farmacêutica
referência em Fitoterapia no Brasil reforçou seu compromisso de cuidar das pessoas e do meioambiente tornando-se uma Empresa B certificada.

Danone

Presente há 50 anos no país, o Grupo Danone é um dos líderes mundiais no setor de alimentos. A empresa
revolucionou os hábitos de consumo e conquistou os brasileiros, consolidando-se como sinônimo não só de
iogurte, mas também de nutrição, saúde, qualidade e inovação. Dispostos a mudar o sistema atual e criar modelos
mais saudáveis e sustentáveis para as pessoas e para o planeta, em 2021 a Danone conquistou a certificação de
Empresa B.

Cia Hering

Facilitar escolhas. Este é o propósito da Cia Hering, que está há mais de século presente na vida dos brasileiros.
Mas por que apenas facilitar escolhas relacionadas a roupas, se a podem facilitar escolhas que envolvam as
pessoas e o planeta? Com a clareza de que a mudança só é verdadeira quando se olha com sinceridade para o
que acontece no mundo, a Cia Hering oficializa seu compromisso de fazer moda com mais consciência dos
impactos de cada escolha tornando-se uma Empresa B certificada em 2021.

Foram 2.845 empresas
registradas na Avaliação
de Impacto B, 9,68% a
mais do que em 2020.

Trouxemos nossos padrões para serem adotados por
mais empresas. Fizemos mais que o dobro de programas
(Caminho+B, Caminho+B para Micro e Pequenas
Empresas, Medindo o que Importa, Assessoria B,
Sensibilização B e Aulas/Palestras B) em comparação
com 2021. Foram 46 programas, com o foco em promover
a adoção dos padrões da Avaliação de Impacto B e
ampliar a quantidade de empresas que os utilizam para
sua gestão de impacto. Nosso relatório Comparar &
Melhorar vem ganhando cada vez mais relevância na
construção de estratégias de sustentabilidade/ESG dentro
das empresas que passam pelo Caminho+B.
1010

2018

1131

2019

2594

2845

2020

2021

Contamos neste ano com a novidade de um time de
Especialistas que aumentou significativamente nossa
presença em todo o território nacional (10 em 4 regiões
do Brasil).
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CRIANDO VALOR
COMPARTILHADO.
UM OLHAR
EXTERNO E
INTERNO

Criando valor compartilhado
Estamos chegando à era do “capitalismo de stakeholders”, em
que o sucesso da empresa é medido pela sua contribuição
no desenvolvimento de toda a sociedade e o planeta. As
empresas não devem apenas entregar valor aos acionistas,
mas também às partes interessadas, como funcionários,
comunidades e meio ambiente. Não há como fugir da nova
realidade: novos tempos
exigem novas formas de fazer negócios.
Na nova era, as empresas bem-sucedidas serão aquelas
com poder suficiente para criarem novos padrões que
beneficiem não só a organização em si, mas as pessoas e
o planeta.
Mas por onde começar? As ferramentas e métricas
estabelecidas pelo B Lab podem ajudar todas as empresas não apenas Empresas B - a fazer essa transição para uma
estrutura de gestão mais socioambiental responsável.
Como endosso, temos o programa B Movement Builders,
uma forma prática de como as empresas estão apoiando o
avanço da pauta de stakeholder governance. Este grupo foi
formado por: Givaudan, Bonduelle, Gerdau e
Magazine Luiza - Com a orientação da Danone North
America e da Natura &Co.

“A mudança é urgente. Então, acho que
precisamos ser rápidos. Para impulsionar a
mudança, precisamos também de grandes
jogadores. A mudança necessária não é
viável se não houver grandes players.
Ninguém tem as chaves, o que significa que
não há apenas um caminho. E participar aqui
é uma maneira de encontrar muitas chaves
que podem ser adequadas para impulsionar
a mudança necessária.”
- Gian Maria Bruno,
Diretor Global Danone.

Criando as bases para um
capitalismo de stakeholders
Por meio do Grupo Jurídico B, grupo de advogados
que estuda as implicações jurídicas e possíveis
soluções para os desafios que as empresas desse novo
segmento econômico encontram, seguimos promovendo
o macroambiente normativo favorável aos investimentos
e negócios de impacto.

Como líderes na Estratégia Nacional de
Investimentos e Negócios de Impacto
(ENIMPACTO):
•Contribuição na Audiência Pública do Marco Legal de
NIs, que resultou no PL 3284/21;

Além de propor a redação às cláusulas estatutárias das
companhias certificadas, responder consultas públicas
de matérias de interesse e participar do comitê da
Estratégia Nacional dos Investimentos e Negócios
de Impacto (ENIMPACTO) do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), em 2021
o GJB alcançou:

•Coordenação, em conjunto com a ENAP, das oficinas
para construção da governança do SIMPACTO;

•Incidência na proposição legislativa, que introduz a
criação do SIMPACTO e cria a qualificação de
Sociedades de Benefício;

•Contribuição na audiência pública sobre o Marco Legal
de Startups;

•Apoio direto na construção das políticas locais de INIs;
•Realizou um diagnóstico inédito das necessidades
jurídicas do ecossistema de INIs, a ser publicado em
colaboração com o ICE.

•Debate com a Receita Federal sobre manutenção de
isenções e imunidades de OSCs que investem em
negócios e entendimento tributário dos fundos
patrimoniais filantrópicos;

•Contribuição na Portaria 8678/21 da SEGES/ME, que
estabelece governança na contratação de compras
públicas.

•Engajamento de advogados locais na iniciativa do
SIMPACTO;
•Relacionamento de Redes internacionais: RLAI/GAIL;
•Apoio ao GT Político do Conselho do SBB;

O Grupo
Jurídico B
também
atuou:

•Diagnóstico das necessidades do campo de negócios
de impacto, em parceria com o Aliança pelo Impacto;
•Debate em torno da criação de rótulo climático;
•Contribuições na Rede de Advocacy Colaborativo
(RAC);
•Contribuições para a audiência pública da CVM:
SDM 09/2020, que trata da atualização do FR para
empresas de capital aberto;
•Contribuição para a Consulta Pública que atualiza o
ISE da B3.

“

As contribuições do Grupo Jurídico B e Sistema B Brasil estão em linha
com nossa estratégia global para influenciar mudanças nas regras do jogo
e habilitar um ambiente institucional em que as empresas se comportam
como Empresas B, com propósito, responsabilidade e transparência

- Marcel Fukayama, cofundador do Sistema B Brasil e
ex-Diretor-Executivo do Sistema B Internacional e Head de Global Policy do B Lab.

Um Formulário de Referência que traz informações específicas sobre o
nível de comprometimento de uma companhia com as práticas ASG
servirá para fortalecer o campo do impacto positivo como um todo e como
fonte para prevenção de greenwashing.
- Rachel Avellar Sotomaior Karam, advogada e coordenadora do
Grupo Jurídico B.

A mudança é coletiva
Com um olhar interno, em 2021 também construímos valor
compartilhado para nossa rede, principalmente apoiando
nossas principais causas e buscando disseminar nosso
conhecimento, para ampliar o alcance de nossa mensagem
e impacto.
Realizamos a Jornada Formativa dos Multiplicadores, em
parceria com a Empresa B Decah, que contou com a
participação de 93 pessoas em um total de 3 meses, com
40 horas de conteúdos e atividades online.
Adotamos parcerias com grandes players do mercado
em marketplaces, tendo agora venda de produtos de
Empresas B em uma página exclusiva no Magazine
Luiza, Mercado Livre e Lojas Americanas.
Comemoramos o nosso aniversário de 8 anos da melhor
forma: na rua com as Empresas B e articulando a nossa
comunidade! Transformamos a rua Oscar Freire, símbolo
do consumo no país e da capital mais afluente do Brasil,
em uma “Rua B”. Com sete lojas de Empresas B na rua,
tivemos uma série de intervenções de artistas da
PretaHub, conectando à arte de rua com a Oscar Freire
e dando luz para o consumo responsável e consciente de
marcas sustentáveis.

Carta dos Presidentes
Em 2021 presenciamos grandes avanços estruturais procedentes da pandemia: a necessidade de uma
nova forma de relacionamento entre parceiros globais e um novo momento em que a sociedade nos
convoca a assumir papéis de protagonistas de uma nova economia, um novo capitalismo.
Firmes no propósito de tornar o mundo um lugar melhor para as pessoas e o planeta, em 2021 toda a
equipe do Sistema B, com muita resiliência, trabalhou arduamente para promover a mudança que
queremos ver, e o resultado não poderia ser diferente: o movimento cresceu e ganhou mais força
impactar ainda mais empresas e pessoas no ano que está por vir.
Para 2022, estamos nos preparando para um ano com ainda mais desafios, porém conscientes que
podemos avançar ainda mais em cada um dos pontos acima: atualização de governança,
desenvolvimento de pauta para inspirar o mercado e geração de valor compartilhado para as
Empresas B, o Sistema B e a Sociedade. Vamos juntos?

por Denise Hills e Sérgio Serapião
Co-Presidentes do Conselho do Sistema B Brasil.

TIME EXECUTIVO
Bruna Freire Ribeiro Hirszman
Bruna Campos
Débora Rocha
Denise Miho
Felipe Brescancini
Felipe Dzik
Francine Lemos
Gabriela Bahia
Hilden Allgaier
Jean Roversi
Lara Martins
Lucas Robotton
Lucy Freitas
Lygia Anthero
Márcia Silveira
Maria Eduarda Rodrigues
Pedro Augusto
Pedro Telles
Rodrigo Gaspar
Rogéria Farias
MEMBROS CURADORES
(2020 - 2022)
Ricardo Glass
Tomás de Lara
Marcel Fukayama
MEMBROS EFETIVOS
(2020 - 2022)
Isabela Pascoal Becker
Daniela Lerario
Rodolfo Gutilla
João Bernardo Casali
CONSELHO
DELIBERATIVO
Sergio C Serapião (CoPresidente do Conselho)
Denise Hills (Co-Presidente do Conselho)
Rodrigo Pipponzi
Leopoldo Gottardi Jereissati
Lourenço Bustani
Alda Marina Campos
Ana Sarkovas Guarita
Fernando A Simões Filho
Natalie Unterstell
Fernanda Stefani
Pedro Vilela
Adriana Barbosa
CONSELHO FISCAL
Andrea Oliveira
Roberto C Véras J
Vânia Wongtschowski Kleiman
Fábio Gordilho
Onofre de Araujo Neto

EMPRESAS B

ESPECIALISTAS
Camila Storti
Charles Vergueiro
Paulo Henrique
Paulo Cruz
Rose Floriano
Suzana Tavares
Tatiana Teixeira.
VOLUNTÁRIOS
Silvia /Luz
Ushi Araújo
Bela Guerra
Gabriela Reis
Rachel Karam
Virginia Alfenas
Andreia Duarte
Lívia Telles
Gabriele Rosa
Hugo Satiro
ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS
/COALIZÕES
PretaHub
Instituto Capitalismo
Consciente Brasil (ICCB)
Instituto Identidades do Brasil (IDBR)
Rede Brasil do Pacto Global
Trê Investimentos
Instituto Akatu
IBGC
ICE
Amazônia Possível
Imperative 21
Folha de São Paulo - Prêmio
Empreendedor Social do Ano 2022
Urbanidades
FORNECEDORES
Rogéria Farias
Laís Ceni
Márcio Brandão
Maria Beatriz Machado
Alda Lima
Liège
Sararás do Tapajós
Moverama
Ateliê Sistêmico
Gisele Moro
Slam das Minas SP
Ushi Araujo
Flora Bitancourt
WayCarbon
Laura Gurgel

-

100% Amazonia
2W Energia
4YOU2 Idiomas
ABISSAL Capitalismo Saudável
Abrace uma Causa Gestão e Serviços Ltda
Agrotools
Alaya
All Set Comunicação
AMATA
American Insight
Americas Health
AMMA Chocolate
Aniyami
Aoka
Appana Território de Aprendizagem Ltda.
Aquatro Cultura de Impacto
Araruna Filmes
ARCO PARTICIPAÇÕES
Arueira Ambiental
Asap - Perfomance do Conhecimento
Áurea Lúcia
Baluarte Cultura
Beatnik & Sons
Beegreen Sustentabilidade Urbana
BELEAF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
Bemglô
Bemtevi Investimento Social Ltda
Bergamia
BIOWASH IND E COM LTDA
Blockforce
BomConsórcio
Boomera
Box Print Ltda - (Grupo Box Print)
Bresco Investimentos e Gestão Ltda.
Brilia
Cambará Eco Hotel
campus b
Carambola Tecnologia LTDA
Carlotas
CartonDruck Gráfica Ltda.
CASA feito brasil
CAUSE
Central da Visão
Cerveja Praya
CERVEJARIA FIL
Cervejaria Masterpiece
Change for Good - Desenvolvimento de Programas e
Projetos de Mobilização Ltda
Cia. Hering
Clear Sale
Codebit Programming Solutions
COGNI
COMBIO ENERGIA S/A
Courrieros
Crederes Artes e Artesanato LTDA
Criando Consultoria
Danone Brazil
Danone Ltda. - Nutricia Brazil
Danone Ltda - Brazil Dairy
Danone Ltda - Brazil Water
Daterra Atividades Rurais
Decah
DENGO
Despertar Educação infantil
Diagonal
Din4mo
Dinâmica Soluções Ambientais Ltda
Ecomunica
Eco Panplas
EcoSimple Tecidos Sustentáveis - EcoSimple Sustainable
Fabrics
eCycle
Editora MOL
Editora Voo
eduK
Entelékia / Integrow

Essence Branding
Eu Reciclo
Eyxo
FAMA Investimentos
Fazenda Da Mata Orgânicos
Fazenda Da Toca Orgânicos
Filóo Saúde
Flavia Aranha Comércio e Confecção
EIRELI - ME
Fleximedical
Florita Beachwear Ltda Epp
Flow Impact
GEF Capital Partners Latam
Gestão Samaúma
GITEC BRASIL
Greenco
Greenpeople
Grupo GAIA
Herbarium
Herself
HL Soluções Ambientais EIRELI
Humanare
Ibitipoca Reserva Ambiental
IE Treinamentos
IG4 Capital
Impt! Company
IN3 New B Capital S.A.
Indicator Capital
Iniciativa Agronegócios
Insecta Shoes
Instituto Yiesia
Ionica
Já Fui Mandioca!
Juçaí
Keiff
Kiro
Kisoul
Korui
Kunumi Serviços em Tecnologia da
Informação S.A
Labora
LaLuz Brasil LTDA
Mãe Terra
MAGIKJC EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
Mais Diversidade Consultoria e
Treinamentos Ltda
Mandalah Conscious Innovation
Mapeei uma vida sem plastico
Maria Farinha Filmes
Menos 1 Lixo
Meu Copo Eco
MITSIDI SERVIÇOS E PROJETOS
LTDA EPP
Move Avaliação e Estratégia em
Desenvolvimento Social
moved by mindfulness
Movida Aluguel de Carros
Movimento #EUVISTOOBEM
MOVIN
MOV Investimentos Ltda.
Movva
My Basic Comércio de Roupas e
Acessórios Ltda - ME
Natura &Co
Natura Cosméticos SA
Neurônio Ativação de Negócios e
Causas
NewInc Construtora
Nude.
Numerik
Oficina da Sustentabilidade
Okena
Olivia Saladas
Onda Eco
ORIA CAPITAL
Órigo Energia
Oster Design
Pantys
PAPEL SEMENTE

Paraiso Verde
Pares | Estratégia & Desenvolvimento
Patrus Transportes Ltda
Pecuaria Sustentavel da Amazonia SA
(PECSA)
PlanoCDE
PLANTUC projetos Socioambientais
Plongê
Positiva Holding Ltda
Positive Ventures
Pousada da Amendoeira
PRAGMA
PROFILE PR RELACOES PUBLICAS LTDA.
Programa Vivenda
Provi
Raízes Desenvolvimento Sustentável
Raízs Organicos Ltda
Recicladora Urbana
Reconectta
Rentcars LTDA
Reos Partners
Reserva
Retalhar
Rever Consulting
Rise Holding S.A
Rizoma Agricultura Regenerativa
Sanar
Sancapel soluções para higiene Profissional
Sancoffee - Santo Antonio Estate Coffee
Selletiva
Sense-Lab
SHOOT
Simbiose Social
SITAWI
Social Bank
Social Docs
Suindara Radar e Rede
Sunew Filmes Fotovoltaicos Impressos S.A
TAO Kombucha
Tátil Design
Tawil Comunicação
TEVA
The Key - Prosperar na Nova Economia
Tide Social
Timirim
Tobasa Bioindustrial de Bababaçu S/A
Transcota Logística Ltda.
Vanessa Montoro
Vertown
ViBe Saúde
Vox Capital
WayCarbon
We.Flow
Welight
WONGTSCHOWSKI KLEIMAN ADVOGADOS
Weleda
Worc Digital LTDA
Wright Capital Gestão de Recursos Ltda.
YouGreen Cooperativa de Beneficiamento de
Materiais Recicláveis
YssyTecnologia S.A.
Yunus Negócios Sociais Brasil
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Para questões relacionadas à certificação, programas de gestão de impacto
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