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EIRELI 

Companies in Brazil with the EIRELI structure are required to add the below language to their 
governing documents to meet the legal requirement for B Corp Certification.

Em relação à Linguagem a ser incluída na cláusula que descreve o objeto social de uma 
Empresa B:
A Empresa tem por objeto: [incluir lista de atividades-fim da sociedade]. O exercício das 
atividades relacionadas ao objeto da Empresa deverá considerar:
Os interesses de curto e longo prazo da Empresa e de seu titular; e
Os efeitos econômicos, sociais, ambientais, e jurídicos de curto e longo prazo das operações da 
Empresa em relação aos empregados ativos, fornecedores, consumidores e demais credores da 
Empresa, como também em relação à comunidade em que ela atua local e globalmente.

Em relação à Linguagem a ser incluída na cláusula que descreve os poderes dos 
administradores:
No desempenho de suas funções, o administrador da Empresa deverá considerar o melhor 
interesse da Empresa, incluindo os interesses de, as expectativas de e os efeitos de curto e longo 
prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados à Empresa:
O titular da Empresa; 
os empregados ativos; 
os fornecedores, consumidores e demais credores; e 
a comunidade e o meio ambiente local e global.
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SA

Companies in Brazil with the SA structure are required to add the below language to their 
governing documents to meet the legal requirement for B Corp Certification.

Em relação à Linguagem a ser incluída na cláusula que descreve o objeto social de uma 
Empresa B:
A Companhia tem por objeto:[incluir lista de atividades-fim da companhia].O exercício das 
atividades relacionadas ao objeto social da Companhia deverá considerar:
Os interesses de curto e longo prazo da Companhia e de seus acionistas; e
Os efeitos econômicos, sociais, ambientais, e jurídicos de curto e longo prazo das operações da 
Companhia em relação aos empregados ativos, fornecedores, consumidores e demais credores 
da Companhia [e de suas subsidiárias], como também em relação à comunidade em que ela atua 
local e globalmente.

Em relação à Linguagem a ser incluída na cláusula que descreve os poderes dos 
administradores:
No desempenho de suas funções, os administradores da Companhia deverão considerar o 
melhor interesse da Companhia, incluindo os interesses de, as expectativas de e os efeitos de 
curto e longo prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados à Companhia [e a suas 
subsidiárias]:
os acionistas;
os empregados ativos;
os fornecedores, consumidores e demais credores; e
a comunidade e o meio ambiente local e global.
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SRL

Companies in Brazil with the SRL structure are required to add the below language to their 
governing documents to meet the legal requirement for B Corp Certification.

Em relação à Linguagem a ser incluída na cláusula que descreve o objeto social de uma 
Empresa B:
A Sociedade tem por objeto:[incluir lista de atividades-fim da sociedade].O exercício das 
atividades relacionadas ao objeto social da Sociedade deverá considerar:
Os interesses de curto e longo prazo da Sociedade e de seus sócios; e
Os efeitos econômicos, sociais, ambientais, e jurídicos de curto e longo prazo das operações da 
Sociedade em relação aos empregados ativos, fornecedores, consumidores e demais credores 
da Sociedade [e de suas subsidiárias], como também em relação à comunidade em que ela atua 
local e globalmente.

Em relação à Linguagem a ser incluída na cláusula que descreve os poderes dos 
administradores:
No desempenho de suas funções, os administradores da Sociedade deverão considerar o melhor 
interesse da Sociedade, incluindo os interesses de, as expectativas de e os efeitos de curto e 
longo prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados à Sociedade [e a suas 
subsidiárias]:
os sócios;
os empregados ativos;
os fornecedores, consumidores e demais credores; e
a comunidade e o meio ambiente local e global.
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