
Uma mudança de cultura 
global e histórica
A força dos negócios pode contribuir 
para os principais desafios no mundo 
e a construir uma economia mais 
inclusiva

Marcel Fukayama | Governança Consciente: Quando as regras não bastam



Através de uma rede global de parceiros, nosso papel 
é criar infraestrutura para acelerar e 
institucionalizar essa mudança



Essa 
mudança 
exige uma 
evolução 
sistêmica

Há uma falha 
sistêmica

Existem 
alternativas 

viáveis

É importante reconhecer:



Indivíduos têm a 
riqueza de metade do 

planeta

Fontes: The Guardian (31/07/2017),  UNHCR, Oxfam International
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Reconhecimento de Falha Sistêmica

66M
Pessoas forçadas a 
deixar suas casas

Chance de 
alcançar o 

acordo de Paris



Fontes: UN Habitat, FAO 2011, UNEP 2008
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Reconhecimento de Falha Sistêmica

1/3
De toda comida 

produzida é 
desperdiçada

População em favelas 
nos próximos 15 anos

Pessoas não têm 
acesso a água potável

+1bi



Acreditamos em uma alternativa viável e 
escalável de mudança sistêmica

Início
Desenvolver infraestrutura
para o mercado

Passo 2 
Criar ferramentas para 
milhões de outras 
empresas possam 
seguir o caminho

Passo 3

Passo 1
Construir uma 
comunidade global de 
líderes de uma nova 
economia -- B Corps

Chegada
Economia 

Inclusiva e 
Sustentável

Influenciar mudanças 
estruturais na governança 
das empresas



1. Construir uma 
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

2200
EMPRESAS B

50
PAÍSES

130
SETORES

1
OBJETIVO



97
EMPRESAS B 
CERTIFICADAS

R$ +7.5bi
FATURAMENTO TOTAL 



Missão e engajamento

Governança

InstalaçõesCriação de empregoSalários 

Ética

Transparência

Benefícios

Treinamento e educação

Participação societária

Flexibilidade

Diversidade

Outputs

Local Trans, Dist, & forn

Fornecedores e 
distribuidores

Input

Saúde

Serviços aos mais 
necessitados

Educação

Arte, mídia e cultura

Governança Trabalhadores Meio Ambiente Clientes

Desenvolvimento da força 
de trabalho

Energias Renováveis

Preservação da Terra

Desenvolvimento da cadeia
Redução de Tóxicos

Educação ambiental

Serviços básicos

Empoderamento 
econômico

Comunidade

Micro-Franquias

Engajamento Cívico

Modelo de negócioPráticas

Proteção da Missão

0   80 200 pts



Alteração no estatuto ou contrato social

Assinatura de declaração de interdependência e compromissos da certificação

Uma vez elegível, os próximos passos são:

Pagamento da taxa anual (entre US$ 500 a US$ 50,000)

Recertificação a cada 2 anos



Veja quem já constrói 
essa mudança









Podemos empoderar
todos os negócios a 
‘atuarem como Empresa B’? 
Para alinhar os interesses dos 
negócios com os interesses da 
sociedade – Impact Governance

Para gerenciar o impacto com o 
mesmo rigor como gerenciar o 
lucro - Impact Management

Há cerca de 
125 milhões 
de empresas 

no mundo

Desafio 

* Fonte; World Bank



62.000+
    NEGÓCIOS

80+
FUNDOS GIIRS

2. Criar ferramentas para 
milhões de outras 
empresas possam seguir o 
caminho

$15B+
EM ATIVOS PARA 
INVESTIMENTO

100+
PARCERIAS



33
LEIS APROVADAS

4500+
BENEFIT CORPS

15+
PAÍSES

ERISA
REFORMA

3. Influenciar mudanças 
estruturais na governança 
das empresas



propósito

Mudança na Regra do Jogo: um novo tipo de empresa
Benefit Corporations

responsabilidade

Consideração de 
Stakeholders na 

decisão

Impacto ambiental e 
social positivo

Mensuração e reporte 
de seu triplo impacto

transparência







Um impacto sistêmico

Quando negócios se comportarem como Empresas B, todos os stakeholders no ecossistema 
terão melhores escolhas e melhores resultados

• Novos produtos para atender a 
demanda

• Dados de impacto

Investidores

• Mais soluções escaláveis
• Mitigação de Externalidades Negativas

Legisladores

• Desenvolvimento econômico sustentável
• Melhor qualidade de vida

Comunidades

• Exemplos concretos e experiência
• Dados para pesquisa e evidências de impacto

Educadores

• Empregos de mais 
qualidade

• Propósito no trabalho

Colaboradores

• Melhores escolhas na compra
• Impacto positivo na cadeia

Consumidores

• Redução da pegada ambiental
• Neutralização de impacto na cadeia

Meio-Ambiente



Essa é uma jornada de longo prazo…

Ser B não é um posição, mas sim uma direção

Ser B é fazer mais, melhor e, sobretudo, diferente

Junte-se ao movimento global de Empresas B!

marcel@sistemab.org | brasil@sistemab.org


