
Uma Mudança de Cultura
Global e Histórica
A força dos negócios pode contribuir para os principais desafios no mundo e construir
uma economia mais inclusiva e mais sustentável
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Através de uma rede global de parceiros, nosso 
papel é criar infraestrutura para acelerar e 
institucionalizar essa mudança

América Latina 
13 países 

UK
Europe: 10 
países

East Africa
Taiwan

Australia
NZ
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Responsabilidade vinculada. Inclusão de instrumentos na governança para qualificar as decisões 
em prol do impacto social e ambiental, no curto e longo prazo, com o engajamento dos 
stakeholders.

Propósito de Impacto Positivo. Geração de impacto social e ambiental positivo no curso da atividade 
econômica lucrativa.1
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Novo Perfil de Empresa:
Redefinir Conceito de Sucesso na Economia

Compromisso com a Transparência. Mensuração e publicação do relatório de impacto.
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Comunidade Global de Líderes

Empresas B Certificadas atendem a 

um alto padrão de métricas 

verificáveis e comparáveis de 

impacto social, ambiental, 

transparência e prestação de contas.

2900+
EMPRESAS B

70+
PAÍSES

150
SETORES

1
OBJETIVO
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A Avaliação de Impacto B

O Que é?

Ferramenta gratuita, online, livre acesso.

Dinâmica, se adapta de acordo com o tamanho 
(n. de funcionários) e o setor. 

Permite medir as PRÁTICAS e/ou o MODELO DE 
NEGÓCIO DE IMPACTO.

Inclui as mais elevadas normas de gestão a nível 
internacional (ISO14000, ISO26000, Comércio 
Justo, FSC, Leed e muitas outras). 

Serve como ferramenta de gestão

Permite comparar resultados, conhecer 
benchmarks

É atualizada a cada 3 anos 
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Avaliação de Impacto B

Áreas de impacto

A Avaliação de Impacto B é segmentada nas seguintes áreas de impacto:

Gerenciamento ambiental

Governança Trabalhadores Meio Ambiente ClientesComunidade

Missão e engajamento

Ética e transparência

Segurança financeira

Saúde, bem estar e 
segurança

Desenvolvimento 
de carreira

Engajamento e satisfação

Diversidade, equidade e 
inclusão

Impacto econômico

Engajamento cívico e 
doação

Gerenciamento da cadeia de 
suprimento

Ar e clima

Água

Terra e vida

Gestão de clientes

Proteção da missão

Participação societária

Desenvolvimento da 
força de trabalho

Desenvolvimento da 
cadeia de valor

Desenvolvimento 
econômico nacional

Compromisso 
formal de doação

Produtos e serviços 
ambientalmente benéficos

Produtos e serviços que 
conservam recursos

Produtos ou serviços 
socialmente benéficos

Atendimento a populações 
carentes

Modelo de negócio 
de impacto

Práticas

https://bcorporation.net/
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• Infraestrutura jurídica para 

alinhar interesses dos negócios 

com os da sociedade: Benefit 

Corporations

• Iniciativas com orgãos 

reguladores e mercado de capitais 

para adotarem estruturas

Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)
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• Processo de verificação e auditoria com 
evidências pelo B Lab, online ou presencial, 
dependendo da complexidade 

• Tempo pode variar de 4 a 6 meses (ou mais)

• Assinatura de termsheet com o Movimento B

• Inclusão de 2 clausulas no Contrato Social

• Recertificação a cada 03 anos

• Pagamento de taxa anual de acordo com 
faturamento ($500 a +$50.000) 

Certificação: Empresa B
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• Ferramenta online, confidencial e 

gratuita para medição e reporte de 

impacto

• Programas adicionais apoiam 

fortalecimento de gestão de impacto

Gestão de Impacto

+80.000
NEGÓCIOS

80+
FUNDOS

100+
PARCERIAS



Ser uma Empresa B não é uma posição, 
mas sim uma direção

Vamos Redefinir 

Sucesso na Economia


