
Atualização sobre a revisão de requisitos de
desempenho para Empresas B: B Lab amplia seus
Grupos Consultivos Regionais de Padrões, inicia uma
nova rodada de participação da comunidade e
apresenta o cronograma atualizado

O B Lab tem o prazer de anunciar a seleção de 25 novos membros para os Grupos Consultivos
Regionais de Padrões no Reino Unido, na América Latina, África Oriental e Australásia, assim
como para os grupos lançados recentemente na Europa e na Ásia. Também temos o prazer de
compartilhar o lançamento de uma nova pesquisa para coletar informações adicionais da
comunidade em relação à revisão dos requisitos de desempenho para a Certificação de
Empresas B.

Em dezembro de 2020, o B Lab anunciou uma revisão dos requisitos de desempenho para a
Certificação de Empresas B em resposta aos comentários recebidos acerca da evolução do
conceito de liderança em desempenho socioambiental e da oportunidade de otimizar o impacto
do Movimento de Empresas B para alcançar um ideal de sistema econômico inclusivo,
equitativo e regenerativo. O anúncio foi divulgado junto a uma pesquisa para consultar as
opiniões iniciais da comunidade sobre a revisão e sondar o interesse daqueles que desejavam
colaborar com o processo de desenvolvimento de padrões participando dos Grupos
Consultivos Regionais de Padrões.

Os Grupos Consultivos Regionais de Padrões do B Lab são um mecanismo importante na
governança dos requisitos e padrões da Certificação de Empresa B para garantir que o
contexto regional e a opinião de especialistas sejam incluídos no processo de melhoria dos
padrões. Os grupos são formados por líderes empresariais, investidores, pesquisadores,
representantes de organizações da sociedade civil e outros especialistas. Eles combinam sua
expertise em relação a tópicos específicos dentro de temáticas como meio ambiente;
governança; trabalho; justiça, equidade, diversidade e inclusão; controle de qualidade e
medição de impacto, enfatizando especialmente como os tópicos podem ser interpretados no
contexto regional específico. As recomendações e os comentários construtivos oferecidos por
esses grupos de especialistas regionais, além do feedback de várias outras partes interessadas
orientam as decisões tomadas pelo Conselho Consultivo de Padrões do B Lab. Esse conselho
é um órgão independente formado por diversas partes interessadas e é responsável por
supervisionar todos os requisitos e padrões da Certificação de Empresas B. Os Grupos
Consultivos Regionais de Padrões já existiam na Australásia, África Oriental, América Latina e
no Reino Unido e forneceram comentários sobre versões anteriores da Avaliação de Impacto B
para aumentar sua relevância em nível regional.
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Mais de 300 pessoas expressaram seu interesse em participar dos Grupos Consultivos
Regionais de Padrões. A seleção posterior foi realizada com base na expertise em tópicos
relacionados a negócios e sustentabilidade e na diversidade de suas experiências. Com esta
recente incorporação, existem agora no mundo todo um total de 46 membros que
participam nos Grupos Consultivos Regionais de Padrões. Para consultar a lista atualizada
de membros, clique aqui.

Além da expansão e da criação dos Grupos Consultivos Regionais de Padrões, o B Lab
também vem planejando uma série de sessões com grupos focais de partes interessadas para
explorar e ampliar ainda mais os tópicos incluídos na pesquisa de dezembro de 2020. Como o
acesso aos grupos focais se dará exclusivamente por meio de convites e para contar com
respostas da comunidade em um sentido mais amplo às perguntas que serão formuladas
durante os grupos focais, o B Lab lançou uma pesquisa aberta a todos os interessados até 8 de
outubro de 2021.

Para garantir que haja tempo suficiente para coletar e analisar o feedback recebido nessas
sessões e através da pesquisa e gerar um plano de resposta aos dados coletados, o
cronograma tentativo geral para potenciais desenvolvimentos futuros foi atualizado (veja
abaixo) e está sujeito a mudanças, já que o B Lab continua coletando informações e opiniões.
Durante cada fase, haverá convites e oportunidades para participar e fazer comentários.
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A revisão atual dos requisitos gerais de desempenho está sendo realizada em lugar da
atualização regular do conteúdo de padrões da Avaliação de Impacto B, que será adiada até
que sejam determinados os futuros requisitos gerais de desempenho para a Certificação de
Empresas B. Como resultado disso, a Versão 7 da Avaliação de Impacto B provavelmente será
lançada em 2024. Para saber mais sobre a diferença entre o processo de avaliação atual e as
atualizações de padrões anteriores, consulte as Perguntas frequentes.

Além de enviar suas respostas à pesquisa em curso, você pode entrar em contato conosco
pelo e-mail standardsmanagement@bcorporation.net caso queira fazer perguntas e expor
ideias ou preocupações. Obrigado por participar conosco desta jornada contínua de
transformação da economia global para o benefício de todas as pessoas, comunidades e do
planeta.

O B Lab agradece aos patrocinadores deste trabalho, em especial ao Tipping Point Fund on
Impact Investing (TPF), cuja contribuição respaldará os esforços do B Lab para envolver as
partes interessadas nesta revisão de requisitos de desempenho para a Certificação de
Empresas B e à Porticus, cuja contribuição cobrirá os gastos gerais do processo de
desenvolvimento. O B Lab continuará buscando apoio adicional para a implementação deste
trabalho. Para saber mais sobre possíveis oportunidades de parceria, entre em contato pelo
e-mail partnerships@bcorporation.net.
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