Atualização da revisão de requisitos de desempenho:
resultados da pesquisa e próximos passos
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. Junto a esse anúncio, publicamos uma pesquisa para coletar
comentários preliminares da comunidade sobre a ideia de tomar medidas relacionadas a
problemas socioambientais específicos, e de identificar alguns desses problemas e
considerações importantes sobre os padrões da Certificação de Empresas B.
Agradecemos enormemente a todas as pessoas que participaram da pesquisa e
compartilharam conosco suas valiosas opiniões. Temos o prazer de informar que a pesquisa
teve quase 1.000 respostas de todos os lugares do mundo. Em março de 2021, as
constatações dessa pesquisa foram compartilhadas com o Conselho Consultivo sobre Padrões
do B Lab (um conselho independente formado por diversas partes interessadas, responsável
por supervisionar os requisitos e padrões para a Certificação de Empresas B) no intuito de
receber comentários e orientações sobre os passos a seguir. A seguir, apresentamos algumas
dessas constatações:
●

●

●

Os resultados indicam que existe uma alta demanda de diferentes partes interessadas e
regiões para continuar explorando a possibilidade de criar requisitos mínimos
específicos como um componente dos requisitos de desempenho da Certificação de
Empresas B.
Tópicos como justiça, igualdade, diversidade e inclusão, salários dignos, ética e
medidas anticorrupção, direitos humanos e envolvimento e satisfação dos funcionários
foram mencionados pelos entrevistados como pontos importantes para a tomada de
medidas em todas as empresas. Por outro lado, questões como a gestão da cadeia de
abastecimento, sustentabilidade da água e gestão de resíduos foram percebidas como
relevantes para a atuação de algumas empresas, mas não de todas.
Entre as diferentes considerações gerais quanto aos padrões, os entrevistados
atribuíram um alto valor à transparência, ao aprimoramento contínuo e à abrangência do
desempenho socioambiental.

Para saber mais sobre as constatações da pesquisa e sua análise, acesse o relatório completo
aqui (disponível somente em inglês).
Os resultados e as conclusões desta pesquisa não devem ser considerados definitivos, mas
estão sendo usados como base para o desenvolvimento contínuo e o envolvimento das partes
interessadas. Especificamente, os passos a seguir incluem a ampliação dos Grupos
Consultivos Regionais sobre Padrões do B Lab (grupo de especialistas regionais que fornecem
feedback acerca dos requisitos gerais de certificação e dos padrões da Certificação de

Empresas B) e a realização de uma série de workshops para explorar e ampliar ainda mais os
tópicos incluídos na primeira pesquisa. Veja abaixo um cronograma geral preliminar para o
possível desenvolvimento futuro. Contudo, ele está sujeito a mudanças, já que o B Lab
continua coletando informações e novos comentários. Durante cada fase, haverá convites e
oportunidades para participar e fazer comentários.

Se você quiser comunicar seu interesse em participar de maneira contínua no desenvolvimento
dos nossos padrões, se não pôde participar da primeira pesquisa ou se gostaria de fazer
comentários sobre os requisitos de desempenho da Certificação de Empresas B e da Avaliação
de Impacto B, responda a esta pesquisa (disponível somente em inglês). 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.

