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RESUMO 

 

Centrais no modelo capitalista de desenvolvimento, a partir do século XXI as empresas passam 

a ser questionadas a respeito de suas ações no que tange a solução de problemas ambientais e 

sociais, principalmente em relação a orientação tradicional de desempenho financeiro. Como 

resposta a tais questionamentos, novo modelos organizacionais surgem como forma de alinhar 

desempenho socioambiental e lucro (MARQUES et al., 2006; HILTON, 2003). Neste contexto, 

as Empresas B surgem como objeto de estudo de forma a revisitar a forma de atuação das 

organizações. Com temática central de “redefinir o conceito de sucesso dos negócios” e 

considerando tornar as empresas melhores para o mundo, o Movimento B Corp atua no 

processo de certificação, no fomento de políticas públicas para criação de uma nova categoria 

de empresas, e no incentivo a investimentos de impacto (SISTEMA B, 2018c, B-LAB, 2018). 

A pergunta que este estudo buscou analisar foi: Quais as motivações das empresas para se obter 

a certificação ‘Empresa B’? Além de revisões bibliográficas, também foi feita uma análise de 

estudos de casos múltiplos, a partir de entrevistas com seis líderes de empresas B já certificadas 

e três líderes de empresas B pendente (classificação dada a empresas com menos de um ano de 

formação). Os principais motivadores para a certificação, compreendida como algo que 

legitima os aspectos socioambientais das empresas, são principalmente o alinhamento com os 

valores da empresa e ser parte da rede de relacionamentos das empresas B. O pouco 

conhecimento da “marca B” e do selo de certificação surgem como vulnerabilidades do 

processo.  Ao final, estudos futuros relacionados ao tema são sugeridos. 

 

 

Palavras-chave: Empresas B, Responsabilidade Socioambiental Corporativa, Sustentabilidade 

Empresarial, Impacto Socioambiental. 

  



ABSTRACT 

 

In the center of the capitalist model of development, from the twenty-first century on, 

companies are being questioned about their actions regarding the solution of environmental and 

social problems, especially in relation to the traditional orientation of financial performance. 

As an answer to these questions, new organizational models appear in a way of aligning socio-

environmental performance and profit (MARQUES et al., 2006; HILTON, 2003). In this 

context, B Corps emerges as an object of study in order to review the way organizations operate. 

Having the central theme of "redefining the concept of business success" and considering 

making companies better for the world, B Corp acts in the certification process, in the 

promotion of public policies for the creation of a new category of companies, and in the 

incentive to impact investments (SISTEMA B, 2018c, B-LAB, 2018). The question that this 

study sought to analyze was: What are the motivations of the companies to obtain the 'B Corp' 

certification? In addition to bibliographic reviews, an analysis of multiple case studies was also 

made, based on interviews with six leaders of already certified B Corps and three leaders of 

pending B Corps (classification given to companies with less than one year of training). The 

main motivators for certification, understood as something that legitimizes the socio-

environmental aspects of the companies, are mainly the alignment with company’s values and 

being part of the network of B Corps. The little knowledge of the "B mark" and the certification 

seal appear as process vulnerabilities. In the end, future studies related to the theme are 

suggested. 

 

 

Keywords: B Corp, Corporate Social Responsibility, Corporate Sustainability,Social Impact. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No sistema capitalista, o crescimento econômico e consequente geração de capital são 

bases fundamentais. Apesar da atribuição formal das empresas da geração do lucro, correntes 

de pensamento baseadas na visão dos stakeholders, inserem a discussão de uma nova atribuição 

para as organizações onde deve-se promover o bem entre os atores impactados pelas atividades 

empresariais como fornecedores, funcionários, clientes, acionistas, comunidade local e gestores 

(MACHADO, 2002). 

A partir da evolução do conceito de stakeholders e sua valorização, cria-se uma 

proximidade com as ideias de responsabilidade social corporativa (RSC), uma vez que este 

espectro considera os impactos gerados à sociedade, ao meio ambiente e nas organizações, 

conectando novas categorias e partes interessadas nas avaliações (WOOD, 2010) 

Neste contexto, de forma a aumentar sua competitividade e garantir a perenidade dos 

negócios a longo prazo, as empresas passaram a adotar práticas que consideravam também 

outros stakeholders de sua cadeia, já que as organizações passaram a ser indagadas sobre as 

atividades promovidas no contexto socioambiental (SIMONS et al., 2001). 

A partir disso, as organizações começam a trabalhar e direcionar tais ações em termos 

de sua RSC, sendo que outros termos também passaram a ser utilizados para direcionar estas 

ações como: sustentabilidade empresarial, performance social e criação de valor compartilhado. 

Em um primeiro momento, a preocupação das organizações era pautada nos riscos de reputação 

que evoluiu focada na revisão dos objetivos das empresas, trazendo a discussão de RSC para o 

ponto central de decisão (BARBIERI et al., 2010). 

Segundo Schroeder e Schroeder (2004), a ação de RSC das empresas pode ser 

caracterizada como: 

Considera-se que a atuação empresarial pode ser abrangente e 

preocupante. Pode ser preocupante por dois motivos diferentes. 

A primeira preocupação deve-se ao fato de não contar com 

algumas empresas cumprindo com seu papel social e, então, 

dificultando ainda mais um desenvolvimento social sustentável 

e mais humano. 

As empresas são grandes centros de poder econômico e 

político, interferindo diretamente na dinâmica social. Assim, 

assumindo causas sociais as empresas estariam devolvendo à 

sociedade parte dos recursos humanos, naturais, financeiros que 
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consumiram para a alavancagem do lucro de sua atividade. 

(SCHROEDER & SCHROEDER, 2004) 

 

Ainda no que concerne à sustentabilidade empresarial, de acordo com Kanter (2010) o 

foco das organizações nos seus valores também é um fator relevante. 

Quando lidamos com a turbulência e a mudança, a cultura e os 

valores se tornam a maior fonte de continuidade e coerência, de 

renovação e sustentabilidade. Os líderes devem ser criadores de 

instituições que incutem na organização um significado que 

inspire o hoje e perdure amanhã. Devem encontrar um 

propósito e um conjunto forte de valores que sirvam como base 

para decisões de longo prazo, mesmo em meio a volatilidade. 

Precisam encontrar o propósito comum e os valores universais 

[...]. Enfatizar o propósito e os valores [...] facilita a criação de 

redes que respondem rapidamente a mudanças (KANTER, 

2010, p. 12). 

  

  É importante salientar que, em 2015 são lançados pela ONU, os objetivos para o 

desenvolvimento sustentável, incluindo objetivos como: industrialização inclusiva e 

sustentável, redução da desigualdade, proteção ao planeta, erradicação da pobreza, etc, 

evidenciando que a busca pelo desenvolvimento sustentável faz parte também da agenda das 

nações (ONU, 2018). 

 Iniciativas como esta passaram a acontecer anteriormente através da criação de modelos 

de relato de sustentabilidade e indicadores. Os sistemas de mensuração do desenvolvimento 

sustentável (SMDS) passam a integrar a agenda das empresas na forma de elementos 

institucionais e reduzindo incertezas para reportar ou mensurar atividades no âmbito de RSC 

executadas pelas organizações (BARBIERI et al., 2010). Surgem então indicadores globais que 

passam a tratar a temática da sustentabilidade nas empresas, como o Dow Jones Sustainability 

Index focado na avaliação de empresas que operam no mercado de ações e o GRI (Global 

Reporting Initiative) focado na elaboração de relatórios de sustentabilidade (GRI, 2018; 

LAMBERTON, 2015). Tais indicadores e padrões contribuem não somente de forma a 

aumentar níveis de segurança, desempenho e qualidade, como também auxiliam no 

alinhamento de práticas em todo o mundo de forma comparável (CAJAZEIRA; BARBIERI, 

2007). 
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No contexto histórico, a partir da publicação do Relatório de Brundtland, o tema 

ambiental ganhou uma nova dimensão, o que impulsionou pesquisas referentes aos indicadores 

de sustentabilidade. Países da Europa e Canadá foram os pioneiros na tentativa de projetar 

indicadores de sustentabilidade (QUIROGA, 2001). 

 Além de indicadores e novas formas de mensuração de atividades de RSC feitas pelas 

organizações, surgem também movimentos que buscam novos modelos organizacionais, 

focados na construção de empresas que geram lucros, mas que também criam impactos 

positivos em termos de RSC. É diante deste contexto que surge em 2007 nos Estados Unidos o 

Movimento B Corp, com foco na redefinição do conceito de sucesso nos negócios. No Brasil, 

a iniciativa foi lançada em 2013 através do Sistema B. Atualmente são 110 empresas 

certificadas, entre elas a empresa de cosméticos Natura e de alimentos Mãe Terra (B-LAB, 

2018). 

Antes mesmo da presença do Sistema B no Brasil algumas empresas brasileiras já 

utilizavam a ferramenta do BIA (B Impact Assessment – ferramenta utilizada no processo de 

certificação de Empresa B pelo B-Lab) para mensurações internas e para o processo de 

certificação. Com a estruturação da organização no Brasil, o número de empresas a utilizar a 

ferramenta e se certificar passou a crescer ano a ano (SISTEMA B, 2018b) 

 Tendo em vista todo este cenário, ou seja, a atuação das empresas em RSC, a utilização 

de padrões e indicadores focados em RSC e um novo modelo de atuação empresarial como o 

das Empresas B Certificadas, este estudo busca identificar quais os motivadores das empresas 

ao aderir ao processo de certificação B Corp. Para isso, aborda-se as vertentes que endereçam 

a evolução da temática da sustentabilidade empresarial. Pretende-se, ainda, contribuir para a 

evolução do tema, que é relativamente novo e ainda possui pouca expressão no cenário 

acadêmico atual. Assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar como empresas decidiram se 

certificar ‘Empresa B’, considerando-se os seguintes objetivos específicos: 

i. Contextualizar e descrever os atores do Movimento B e suas relações; 

ii. Identificar motivadores para certificação; 

iii. Identificar possíveis vantagens e desvantagens da certificação sob a ótica das 

empresas investigadas 

Os principais resultados apontam que os motivadores para a certificação, compreendida 

como algo que também legitima os aspectos socioambientais das empresas, são principalmente 

a atração de investidores e alinhamento com os valores da empresa. 

 Vale ressaltar que este trabalho não busca padronizar as respostas ou os resultados aqui 

obtidos, mas sim colaborar com reflexões para as empresas e o próprio Movimento B. 



16 

O interesse em aprofundar o conhecimento sobre as Empresas B se deu ao participar 

diretamente do processo de certificação da Danone no Brasil, onde me aproximei também do 

Sistema B.  

 No que se refere a organização deste trabalho, será apresentado em quatro capítulos 

além desta introdução e das conclusões. O capítulo de revisão da literatura dedica-se a explorar 

o conhecimento já existente sobre os seguintes temas: responsabilidade social corporativa, 

teoria dos stakeholders, criação de valor compartilhado, sistemas de mensuração de 

sustentabilidade empresarial e Empresas B. A escolha destes temas e sua consequente 

organização tem como fundamento a evolução da literatura em termos de sustentabilidade 

corporativa, observada na Figura 1, que conforme explicitado dentro do próximo capítulo, 

ampara os conceitos preconizados pelas Empresas B. 

No capítulo dedicado a metodologia são apresentados os procedimentos metodológicos 

adotados para este estudo e, no capítulo seguinte, são apresentados os estudos de caso de nove 

empresas. Após, é feita a análise dos estudos de caso e por fim, a conclusão apresenta as 

considerações finais considerando-se a teoria pesquisada. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

No contexto da visão capitalista da sociedade, as empresas e organizações representam 

função fundamental com relação as mudanças na sociedade voltadas a questões sociais 

econômicas e ambientais. Em razão dessa realidade diversos autores buscam propor reflexões 

para novos modelos organizacionais onde se busca impactos positivos para a sociedade e o 

meio ambiente. Mediante uma perspectiva gradativa dos conceitos relacionados ao papel social 

das empresas e organizações (BAKKER et al., 2005), surgem diversas novas abordagens 

(ANGELO et al., 2012), conforme a Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Evolução do papel social das empresas 

Fonte: adaptado de Bakker et al. (2005) 

 

 

O termo ‘responsabilidade social corporativa’ (RSC) evoluiu ao longo das últimas 

décadas onde passa a englobar não somente as ações tomadas pelas organizações no âmbito de 

sua atuação como também de que forma tais ações beneficiam e geram valor a todos os 

stakeholders, criando valor compartilhado, termo este que ganha cada vez mais espaço no 

cenário empresarial e acadêmico. Ainda no que diz respeito a RSC é emergente considerar o 
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comprometimento das organizações à frente da sociedade, conforme aponta Werther e Chandler 

(2006): 

É parte integrante da estratégia da empresa: a forma como a empresa 

vai entregar os seus produtos ou serviços (meio). É também uma 

forma legitimar suas ações na sociedade em geral, trazendo as 

preocupações dos stakeholders para o primeiro plano (fim). 

(WERTHER; CHANDLER, 2006, p. 6). 

 

Com origem intimamente ligada a RSC, a atuação das empresas focada na criação de 

valor compartilhado (CVC) correlaciona-se também com outras abordagens que buscam 

desenvolver demandas semelhantes. A evolução da tratativa das empresas em sustentabilidade, 

mais especificamente em RSC e CVC, gerou a necessidade de parâmetros comparáveis entre 

as empresas tais como indicadores e certificações (HARDI, 1997). 

É a partir desta morfologia socioeconômica emergente que surgem iniciativas para 

promover transformações econômicas e sociais por meio de soluções originais e criativas como 

novos modelos de negócios e projetos organizacionais. Tais modelos visam gerar impactos 

ambientais e sociais positivos não deixando de se condicionar às relações de mercado incluindo-

se o requisito da geração de lucro (CHEN; ROBERTS, 2013; FISCHER, 2014), sendo um 

exemplo claro da aplicação de tais as Empresas B Certificadas, ou B Corps em inglês. 

Para entender melhor a atuação das Empresas B, é essencial mapear o papel das 

organizações e sua evolução na tratativa em sustentabilidade. Para isso, o referencial conceitual 

desta pesquisa procurou mapear diferentes abordagens da literatura acadêmica e do campo 

prático como: desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, teoria dos stakeholders, criação 

de valor compartilhado e empresas B, além do processo de criação de indicadores e 

certificações de forma a legitimar a atuação das empresas nos temas em questão. Tais conceitos, 

além de coexistirem na academia e nas organizações, muitas vezes são utilizados como 

sinônimos, mas também criticados e contestados. 

 

 

 

2.1.Responsabilidade Social Corporativa 

 

Países, organizações e empresas vem tentando nos últimos anos se integrar e ajustar-se 

nos mercados competitivos globalmente e, consequentemente, buscando alternativas de forma 
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a garantir sua perenidade e aumentar os ganhos a longo prazo (MARQUES et al, 2006). Dentro 

deste contexto, emergiu na década de 1980 o termo “Desenvolvimento Sustentável” (DS), 

sendo definido no Relatório Brundtland como “satisfazer as necessidades presentes sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas necessidades” (WCED, 1987). 

Segundo Goodland (1995), este conceito é apresentado em um momento em que se reconhece 

que o padrão de desenvolvimento adotado, que tem objeto central o progresso econômico, 

apresenta situações impossíveis do ponto de vista ambiental quando da sua projeção futura. 

Apesar da definição de DS apontada no Relatório Brundtland enfatizar que os problemas 

e impactos no meio ambiente não podem ser considerados isoladamente de outros desafios 

como pobreza e desigualdade social, ela também reconhece as incertezas da questão temporal, 

dos recursos e tecnologias futuras (SHIFTAN et al., 2003). A etimologia da palavra 

sustentabilidade remete ao que se deve sustentar e “qualifica a capacidade de se manter 

constante ou estável por um longo período de tempo” (GONÇALVES-DIAS, 2014). 

Em sua essência, o termo Desenvolvimento Sustentável é multidimensional e incorpora 

diferentes aspectos da vida, desde a proteção do meio ambiente e manutenção do capital natural 

até finalmente se chegar no desenvolvimento econômico e garantir a equidade para gerações 

futuras (KELLY et al., 2004). Na literatura, encontram-se mais de setenta conceitos diferentes 

de DS, sendo que a mais citada e utilizada é a adotada no Relatório Brundtland (ELLIOTT, 

1999). 

O que chamamos atualmente de DS amadureceu como um conceito integrador, um 

guarda-chuva onde um conjunto de questões inter-relacionadas pode ser organizado, um 

processo variável de mudança que busca a sustentabilidade em si como objetivo final 

(SARTORI et al., 2014). 

Em contraponto a esta visão, Tisdell (1988) define DS com foco estritamente ambiental 

sendo a manutenção da ecologia e uso sustentável das espécies. Por outro lado, Chichilnisky 

(1996) aponta que DS é igualdade de oportunidades para as gerações futuras. Não obstante, Lin 

(2009) questiona que a noção de DS sustenta o crescimento econômico com baixo ou nenhum 

impacto no meio ambiente. Também supõe que a Terra é capaz de fornecer todos os recursos 

para atendermos às necessidades presentes e futuras, sendo que não há evidencias de que isso 

possa acontecer e o que se observa atualmente é o contrário. 

Com o passar dos anos e da evolução dos sistemas em sustentabilidade, a literatura 

passou a considerar também diferentes aspectos e dimensões em sustentabilidade, conforme 

observa-se no Quadro 1. 
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A partir da evolução da literatura em DS e sustentabilidade analisada por Sartori et al. 

(2014), conforme o Quadro 1, é possível observar que além da incorporação das diferentes 

dimensões social, econômica e ambiental, os autores passaram também a considerar os 

impactos nas escalas global, regional e local. Outrossim, temas relacionados a sustentabilidade 

industrial e empresarial passaram também a ser discutidos, além da criação de indicadores de 

mensuração em DS.  

Ainda de acordo com o exposto no Quadro 1, no contexto empresarial, a 

sustentabilidade foi introduzida através do conceito de gestão sustentável, especificamente em 

como as empresas produzem seus produtos e serviços, mantém e melhoram os recursos 

humanos e naturais. Destaca-se também a necessidade de sistemas de mensuração em 

sustentabilidade como índices e indicadores, ferramentas em gestão ambiental e modelos para 

análise de organizações (SARTORI et al, 2014). Em termos de produção científica, nota-se uma 

maior produção voltada ao tema a partir do Quadro 1, o que também foi avaliado por Schoolman 

(2012). 

O foco da sustentabilidade e DS nas empresas fica mais evidente e o termo 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) ou Responsabilidade Social Empresarial (RSE), 

surge como uma proposição de reavaliação das práticas das organizações que impactam direta 

ou indiretamente a sociedade (FISCHER, 2002).  

O tema já existia desde a revolução industrial (Fischer, 2002), mas é a partir da década 

de 1950 que passa a ter maior expressão com discussões concentradas principalmente em 

filantropia que aos poucos amadurece para os impactos das atividades na sociedade, sendo que 

a partir das décadas de 1980 e 1990 RSC torna-se mais próxima de outros conceitos como ética 

empresarial e teoria dos stakeholders (CAJAZEIRA; BARBIERI, 2007). 

Segundo Fischer (2002, p.77) “a atuação social das empresas preenche uma ampla e 

muito variada gama de atividades, o que torna difícil identificar padrões que permitam uma 

definição abrangente.”. Estas definições fazem a relação das práticas com as ações das empresas 

na gestão de seus impactos, sendo que estas normalmente não fornecem descrição de 

desempenho ideal ou mesmo de que forma estes impactos têm de ser equilibrados, mas 

descrevem o processo em que a RSC pode ser estabelecida. A performance ideal depende 

também dos stakeholders uma vez que não há clareza de balanceamento dos interesses 

conflitantes que podem existir (DAHLSRUD, 2008). 

Neste sentido, é crucial para qualquer organização focar nas necessidades e desejos de 

seus clientes e consumidores durante o processo de tomada de decisão. Os clientes tornaram-se 

exigentes em seu processo de decisão, principalmente no que tange temas relacionados a 
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mudanças climáticas e reciclagem, por exemplo, sendo que para este processo, a RSC das 

empresas tem resultado satisfatório quando as empresas consideram também, em todo este 

fluxo, as necessidades de seus clientes (HILTON, 2003). 

 

Quadro 1 – Evolução da literatura sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável de 1984 a 2012 

 

 

A
m

b
ie

n
ta

l

E
c
o

n
ô

m
ic

a

S
o

c
ia

l

1984 Tolba Dimensão ambiental no desenvolvimento global

1988 Tisdell Enfase de economistas e ecologistas na produção e conservação

1991 Lelé Interpretação de DS e sustentabilidade

Stedman e Hill Avaliação de Impacto Ambiental

Redclift Mudanças ambientais, físicas e comportamento humano

1993 Solow Recursos para o futuro

Mitcham Origens e conflitos de DS

Goodland Conceitos de sustentabilidade ambiental

Chichilnisky Bem estas e critérios de DS

Lintott Indicadores ambientais e sociais

Ayres Sustentabilidade de lonog prazo

1998 Mebratu Revisão conceitual de DS e sustentabilidade

Foxon et al Indicadores de sustentabilidade urbana

Tyteca Indicadores de sustentabilidade

Kaivo-OJA Cenários alternativos e desenvolvimento social

2000 Anand e Sem Desenvolvimento humano e sustentabilidade

Nijkampa e Van Den Causas e soluções para escassez de recursos economicos e ambientais

Epstein e Roy Desenvolvimento social corporativo

Cabezas e Fath Tradução matemárica de sistemas sustentáveis

Linton e Yeomans Modelos de previsão em sustentabilidade

Holland Pegada ecológica

Parris e Kates Carecterização de sustentabilidade

Anastas Engenharia verde e sustentabilidade

Bockstallera e Giradin Método de validação de indicadores de sustentabilidade ambiental

Parkin et al Entendendo o coneito de DS e desafios práticos

Marshal e Brown Estratégias sustentáveis

Prugh e Assadourian Discussão do conceito de sustentabilidade

Bartelmus Desmaterialização versus manutenção do capital

Huetinga e Reijndersb Construção de indicadores ambientais, economicos e sociais

Lou Indices de sustentabilidade para avaliar performance ambiental e econômica

Lehtonen Interface ambiental-social do DS

Labuschagne et al Avaliação de performance industrial

Spangenberg Conceitos e indicadores de sustentabilidade econômica

Krajnc e Glavic Índices de performance em DS para comparação entre empresas

Islam et al Mensuração sustentável

Cabezas et al Caracterísitcas de sistemas sustentáveis com modelos de simulação

Alshuwaikhat Avaliação ambiental estratégica

Saisana et al Análise de sensibilidade e incertezas; construção de indicadores

Spangenberg et al Explicação de sustentabiliadde através de modelos conceituais

Manderson Modelos operacionais para avaliação de sistemas urbanos

Bithas e Christofakis Modelos para minimizar ou controloar complexidade social

Tainter Metodologia conceitual para decisão em questões ambientais

Sarkis et al Inovação no contexto de sustentabilidade

Sartorius Projetos de construção verde

Lockwood Categorização de ferramentos para avaliação em sustentabilidade

Ness et al Requerimentos ambientais em avaliação de sustentabilidade

São José et al Definições de sustentabilidade em engenharia ambiental

Glavic e Lukman Ferramentas de avaliação prática em sustentabilidade urbana

Plass e Kaltenegger DS e felicidade nas nações

Zidansek Gerenciamento de cadeia de suprimentos verde

2004

2005

2006

2007

1995

1996

1999

2001

2002

2003

Ano Autor

Dimensões

Definição

1992
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Fonte: Sartori et al. (2014) 

 

A abordagem adotada por Carroll (1979), baseia-se em uma vertente em que RSC faz 

parte de todos os compromissos das organizações e, consequentemente, deve endereçar todas 

suas obrigações com a sociedade considerando questões econômicas, éticas, legais e de 

desempenho. Ademais, as diferentes classificações, apresentadas por Carroll (1991) foram 

representadas em uma pirâmide, são apresentadas na Figura 2. Segundo a autora “a primeira e 

Darnall et al Oportunidades e obstáculos para a implementação de sustentabilidade local

Mannberg e Wihlborg Abordagem reducionista para avaliação de progresso em sustentabilidade

Gasparatos et al Hierarquis e prioridades na relação social-econômico-ambiental

Mauerhofer Indicadores de performance ambiental

Langford Exploração de limistes de sustentabilidade através de modelos

Shastri et al Revisão de modelos de engenharia para avaliar sustentabilidade

Hasna Comparação de índices de sustentabilidade ambiental

Siche et al Forças e fraquezas nos índices de sustentabilidade

Mayer Métodos de avaliação para sustentabilidade local

Graymorea et al Como melhorar a performance financeira e ambiental nas empresas

Ambec e Lanoie Gestão ambiental em universidades

Alshuwaikhat et al Seleção de indicadores ambientais

Lin et al Influência da poupança no bem-estar

Gnègnè Desenvolvimento de estratégias para sustentabilidade

Moore e Manring Desenvolvimento de indicadores de produção

Sá de Abreu Políticas ambientais para melhoria na sustentabilidade corporativa

Tosum e Knill Integração da economia e sustentabilidade

Isaksson e Steimle Contribuição dos negócios para o DS

Kuosmaneu Avaliação dos recursos baseados no seu custo de oportunidade

Stables Importância da sustentabilidade no desenvolvimento de estudantes e sociedade

Udo e Jansson Desafios do DS

Baumgärtner e Quass Debate em sustentabilidade econômica

Fauzi et al Abordagem para mensurar a performance em sustentabilidade das empresas

Martens e Raza Análise da globalização dos países através de índices

Schaneider et al Debate em crise econômica

Ramos e Caeiro Avaliação de indicadores de sustentabilidade

Jiaet al Simulação de pegada ecológica

Ellis et al Metodologia para conceituação e avaliação de sistemas de planejamento ambiental

Missimer et al Desenvolvimento de estrutura baseada em princípios de sustentabilidade

Vallance et al Explicação sobre sustentabilidade social

Elliot Avaliação de sustentabilidade ambiental em TI

Dempsey Debate em sustentabilidade social urbana

Todorov e Marinova Modelagem de sustentabilidade

Bina e Vaz Contribuição do ser humano para o bem estar ambiental

Ekins Padrão mínimo de segurança para avaliação de sustentabilidade ambiental

Baumgärtner Compreensão de problemas em sustentabilidade e desenvolvimento de soluções

Giljum et al Sugestão de indicadores para utilização de recursos naturaus

Van Zeijl-Rozema et al Método para concepção de indicadores para avaliação e comparação de regiões

Robinson et al Exploração de alternativas futuras em mudanças climáticas

Gaussin et al Avaliação de pegada ecológica de produtos manufaturados

Mori e Christodoulou Revisão de indicadores e índices de sustentabilidade

Hosseini et al Teste de causalidade entre os pilares de sustentabilidade

Farla et al Trasição para sustentabilidade

Singh et al Visão geral em metodologias de avaliação em sustentabilidade

Dahl Implementação de indicadores de sustentabilidade e seus desafios

Moldan et al Abordagens e tipos de indicadores para avaliação de sustentabilidade ambiental

Slimane Debate no papel da liderança no DS

James e Card Fatores que contribuem para alcance da sustentabilidade ambiental

Urban e Govender Natureza da gestão ambiental industrial

Hak et al Desenvolvimento de metodologia para avaliar a relevância de indicadores de sustentabilidade

Porter e Derry Gestão da sustentabilidade em sistemas complexos

2012

2011

2010

2009

2008
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mais importante responsabilidade social da atividade de negócios é a econômica por natureza. 

Antes de mais nada, a instituição de negócios é a unidade econômica básica de nossa 

sociedade”. 

 

 

 

Figura 2 – Pirâmide de RSC 

Fonte: Carroll (1991) 

 

 

Em um estudo elaborado por Dahlsrud (2008), 37 definições de RSC foram analisadas 

e encontrou-se cinco dimensões: ambiental, econômica, social, stakeholders e voluntariedade, 

conforme o Quadro 2. O estudo revela, ainda, que há uma probabilidade de 97% da utilização 

de pelo menos três destas dimensões, resultando em uma certa congruência nas definições de 

RSC, entretanto, não existe convergência no que tange à gestão de RSC (DAHLSRUD, 2008). 

 

 

 

 

 



24 

Quadro 2 – Dimensões de definição de RSC 

Dimensão Definição relacionada a dimensão Frases de exemplo 

Ambiental Ambiente natural meio ambiente mais limpo 

Social Relação entre organizações e sociedade 
contribuir para uma sociedade 

melhor 

Econômica 

Aspectos sócio-econômicos ou financeiros, 

incluindo a descrição de RSC em termos de 

operações das empresas  

contribuir para o 

desenvolvimento econômico 

Stakeholder 
Partes interessadas e grupos de 

stakeholders 

como as organizações 

interagem com seus 

empregados, fornecedores e 

comunidades 

Voluntariedade Ações além da obrigação legal baseada em valores éticos 

Fonte: adaptado de Dahlsrud (2008) 

 

Os argumentos que apoiam ou contradizem as atividades de RSC nas empresas são, de 

acordo com Jones (1999): 

• Favoráveis 

o Éticos – derivados de princípios religiosos, filosóficos ou normas sociais; 

o Instrumentais – racionalidade, onde o comportamento socialmente 

responsável trará benefícios para as empresas. 

• Contrários 

o Função Institucional – outras instituições existem para exercer o papel 

requerido pela RSC, como governos, igrejas, sindicatos, etc; 

o Direitos de propriedade – as empresas não têm outra função além de 

gerar riqueza para seus acionistas. 

 

Adicionalmente, Certo e Peter (1993) sintetizaram as abordagens a favor e contra a 

atuação das empresas em RSC: 

O ponto de vista clássico vê as empresas como entidades econômicas, 

enquanto o ponto de vista contemporâneo concebe as empresas como 

membros da sociedade. Embora as organizações de negócio exerçam 

claramente os dois papéis, o reconhecimento disso nem sempre 

responde à questão de como as companhias devem se envolver em 

atividades de responsabilidade social. Entretanto, em muitos casos, 

ambos os pontos de vista levam à mesma conclusão sobre o fato de 

uma empresa dever ou não se engajar em uma atividade dessa 

natureza em particular. Por exemplo, quando a atividade for exigida 

por lei, ambas as abordagens apoiam o envolvimento nela. E, em 
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situações em que há lucro, ambas as abordagens apoiam o 

envolvimento na atividade. (CERTO; PETER, 2013, p. 93) 

 

Por outro lado, no que tange a relação entre as empresas e a sociedade, Zylberstajn 

(2000) aponta: 

As atividades serão justificadas pela ótica potencializadora, sempre 

que a empresa se beneficiar de ambiente positivo de relacionamento 

social, que pode trazer resultados de imagem que ocasionem 

acréscimo no valor da organização no longo prazo. Em outros casos 

podem significar desvio entre os objetivos do acionista, que acaba 

sucumbindo às pressões sociais em detrimento de interesses próprios, 

o que configuraria um problema de agente. Finalmente podem resultar 

de uma proposta dos acionistas que derivam utilidade a partir de uma 

postura socialmente positiva, valorizados pelos stakeholders 

(ZYLBERSTAJN, 2000, p. 2) 

 

Outro aspecto não menos importante trata da interconectividade entre natureza e 

sistemas socioeconômicos, ponto central para o pensamento de RSC e sustentabilidade, 

elencando a noção de interdisciplinaridade do tema através de teorias e conceitos 

(SCHOOLMAN et al., 2012). 

Dentro deste contexto, de acordo com Elkington (1994), que cunhou o termo triple 

bottom line, sustentabilidade torna-se o equilíbrio entre o pilar ambiental, o social e o 

econômico. A possibilidade das empresas em contribuir de forma próspera em termos de 

sustentabilidade manifesta-se do reconhecimento de que organizações necessitam de mercados 

estáveis e então devem possuir habilidades tecnológicas, financeiras e de gerenciamento 

fundamental a fim de se possibilitar uma transição com foco no desenvolvimento sustentável 

(ELKINGTON, 2001). Ainda, a indústria manifesta impactos positivos e negativos nos recursos 

naturais no decorrer do ciclo de vida de seus produtos, sendo este da extração das matérias-

primas até o descarte do produto final (WCED, 1987). 

De acordo com Simons et al. (2001), a sustentabilidade ocorre no momento em que as 

relações entre as dimensões social, econômica e ambiental estão no equilíbrio, apresentado pelo 

autor através do que chamou de Triângulo da Sustentabilidade – Figura 3. 
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Figura 3 – Triângulo da Sustentabilidade 

Fonte: adaptado de Simons et al. (2001) 

 

Da mesma forma, de acordo com a OECD (2005, p. 1), “o conceito de desenvolvimento 

sustentável abrange três dimensões do bem-estar – econômica, social e ambiental – e envolve 

sinergias e trocas complexas entre eles”. 

Neste contexto, ao se considerar os referidos aspectos é importante ressaltar que cria-se 

uma nova visão: DS é objetivo a ser alcançado; sustentabilidade o processo para se atingir o DS 

(SARTORI et al., 2014). 

Acrescente-se ainda, que todo esse processo de mudança presume ainda pensar 

sistematicamente os impactos positivos e negativos de decisões e ações tomadas pela sociedade, 

o que expressa deixar de ter como meta única e exclusivamente o retorno econômico 

incorporando-se também outros aspectos relevantes, levando-se em conta que o processo de 

desenvolvimento não é constante ou mesmo estável. Nesse sentido, percebe-se que o 

desenvolvimento está submetido tanto ao comportamento individual e coletivo, quanto à forma 

temporal e espacial do ambiente natural. Torna-se evidente o pensamento do compromisso e 

responsabilidade das gerações presentes em relação às gerações futuras. Todavia, o conceito de 

DS conduz o atual entendimento de sustentabilidade, indicando que ainda não são uniformes. 

No que tange a operacionalização do conceito de DS na construção de indicadores não ocorre 

com imparcialidade, sendo que as propostas de indicadores focados no tema privilegiam certos 

indicadores em detrimento de outros (GUIMARÃES; FEICHAS, 2009). 
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 Tendo em vista tal perspectiva, McWilliams e Siegel (2001) apresentaram uma 

metodologia para os gestores determinarem o papel de responsabilidade social (RS) a ser 

implementado por uma organização, tomando-se como base a busca pela maximização do valor 

da empresa. Na visão dos autores, as atividades de RS devem ser realizadas como investimento 

para essa maximização de seu valor. 

Para maximizar lucros, a empresa deveria oferecer precisamente o 

nível de responsabilidade social para o qual o incremento da receita 

iguale o maior custo. Fazendo isto, a firma encontra a demanda dos 

stakeholders relevantes, tanto daqueles que demandam ações de 

responsabilidade social, como de seus acionistas (MCWILLIAMS; 

SIEGEL, 2001, p. 119). 

 

Da revisão da literatura acima, pode ser concluído que as atividades no âmbito de 

desenvolvimento sustentável e responsabilidade social corporativa aproximam-se do conceito 

de geração de impacto e novos modelos de negócio propostos pela certificação ‘Empresa B’. 

Nota-se a evolução das abordagens iniciando por filantropia que progride para a RSC nas 

atividades das organizações de maneira periférica em discussões voltadas para impactos, 

culminando no posicionamento de empresas responsáveis incorporando, assim, a visão de RSC 

na estratégia empresarial. 

 

 

 

2.2.Teoria dos Stakeholders 

 

Eduard Freeman (1984) é o primeiro autor encontrado na literatura a discutir 

objetivamente a Teoria dos Stakeholders (TS) em seu artigo “The Politics of Stakeolder Theory: 

Some Future Directions”. A administração de acordo com a teoria dos stakeholders pressupõe 

a destinação e respectivos impactos,de recursos em grupos de interesse internos e externos a 

organização. Freeman (1984) sugere a divisão destas partes interessadas em dois grupos 

distintos: primários e secundários (MARENS; WICKS, 2000). Os primários – acionistas e 

credores – possuem definidos os direitos sobre os recursos da empresa. Já os secundários – 

funcionários, comunidade, clientes, consumidores, etc – não possuem definição sobre os 

recursos da organização seja na legislação ou por questões éticas. É diante deste contexto que 

a TS tem como ponto central que o resultado de uma empresa deve considerar seus retornos 

que potencializam também os resultados para todas as partes interessadas envolvidas. 
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Considerando tais colocações, Wood (1991) aponta que as atividades de RSC com base na 

teoria dos stakeholders podem ser justificadas: 

A ideia da responsabilidade social nas organizações é que a atividade 

de negócios e a sociedade são entidades interligadas e não distintas. 

Portanto, a sociedade tem certas expectativas em relação ao 

comportamento e resultados das atividades de negócios (WOOD, 

1991, p. 703). 

 

Adicionalmente, Marens e Wicks (2000), abordam a autonomia das organizações 

afirmando que as empresas podem agir de forma proativa e não combativa a Teoria dos 

Shareholders1 e sim, considerar a TS como um formato mais atrativo e inclusivo para a 

operação das organizações. Na mesma linha, Jensen (2000) afirma que os objetivos da TS são, 

de fato, estratégias e que a criação de valor é apresentada como o único objetivo a ser seguido.  

Tratando-se do desempenho das organizações, a estruturação de relações positivas entre 

as empresas e suas partes interessadas pode resultar em melhores resultados, inclusive à luz da 

estratégia (HARISSON et al., 2010). Desta forma, ao considerar a TS como uma nova forma 

de planejamento e gestão, altera-se substancialmente como as organizações se caracterizam e 

comportam-se (FREEMAN, 1984). Assim, o modelo da TS considera a análise de três 

elementos: valores, partes interessadas e questões sociais. A partir deste modelo, identificam-

se alguns tipos de estratégias (FREEMAN, 1984): 

i. dos acionistas – maximização dos interesses dos acionistas; 

ii. dos benefícios empresariais – maximização dos interesses dos gestores; 

iii. de stakeholders intrínsecos – maximização dos interesses de um grupo 

específico de stakeholders; 

iv. dos stakeholders – maximização dos interesses de todos os stakeholders; 

v. da conformidade social – correspondência entre os valores da organização e da 

sociedade 

vi. da transformação social – assente diferenças entre os stakeholders caso isso 

impacte em melhorias para menos favorecidos; 

vii. pessoais – maximização da aptidão dos integrantes das empresas. 

 

Da mesma maneira em que ocorre impactos das empresas na sociedade, os stakeholders 

também podem impactar em mudanças consideráveis nas organizações seja através de aumento 

                                                           
1 Teoria dos Shareholders – conceito apresentado por Friedman (1962) que defende que o único objetivo das 

empresas é o desempenho econômico. 
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nas exigências de seus clientes, na retenção e atração de talentos ou poder dos investidores 

(MOHRMAN; MOHRMAN JR, 1989). Neste sentido, grupos de stakeholders periféricos 

possuem poder de influência através de oportunidades de inovação ou mesmo como origem de 

crise de reputação (HART; SHARMA, 2004). 

A partir da evolução do conceito de stakeholders e sua valorização, cria-se uma 

proximidade com as ideias de RSC, uma vez que este espectro considera os impactos gerados 

à sociedade, ao meio ambiente e nas organizações, conectando novas categorias e partes 

interessadas nas avaliações (WOOD, 2010), como aponta Borger (2001): 

A atuação das empresas orientada para a responsabilidade social não 

implica que a gestão empresarial abandone os seus objetivos 

econômicos e deixe de atender os interesses de seus proprietários e 

acionistas, pelo contrário, uma empresa é socialmente responsável se 

desempenha seu papel econômico na sociedade produzindo bens e 

serviços, gerando empregos, retorno para os seus acionistas dentro das 

normas legais e éticas da sociedade. Mas cumprir o seu papel 

econômico não é suficiente, a gestão das empresas é responsável pelos 

efeitos de sua operação e atividades na sociedade (BORGER, 2001, 

p. 132) 

 

Em sua obra, Freeman (1984) não inclui o governo e competidores de mercado em seu 

modelo, no entanto revela que os interesses de concorrentes não são conflitantes, enfatizando o 

papel de associações e organizações de classe na busca dos interesses comuns. 

O conjunto de stakeholders é então ampliado por Fombrun (2000), de forma a analisar 

os efeitos relativos a oportunidades e minimização dos riscos que ações de RSC geram de 

acordo com cada parte interessada envolvida de acordo com o exposto no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Relação entre Stakeholders e ações de RSC 

Stakeholder Oportunidades Redução de Riscos 

Investidores Geração de valor 
Fuga de 

investidores 

Funcionários Comprometimento Comportamento 

Consumidores Fidelização 
Má aceitação / 

Desentendimentos 

Agente regulador 
Ação legal 

favorável 
Ação legal 
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Parceiro Comercial Colaboração Ausência 

Comunidade Legitimidade 
Má aceitação / 

Conflitos 

Mídia Cobertura positiva 
Cobertura 

desfavorável 

Ativistas - Boicote 

Fonte: adaptado de Fombrun (2000) 

 

Da revisão da literatura acima, pode ser concluído que a disseminação do conceito de 

stakeholders gerou diferentes concepções, mas também se tornou base para confirmar se as 

empresas atendem exclusivamente seus interesses próprios ou se criam valor para outros atores 

envolvidos, sendo bastante utilizado em RSC. Outrossim, vale diferenciar a maneira em que os 

interesses de tais stakeholders são satisfeitos estando alinhados com as práticas de RSC. A 

consideração dos stakeholders no processo estratégico das empresas torna-se fundamental ao 

se estudar as Empresas B ou qualquer outro tipo de certificação em sustentabilidade, como 

pode-se observar nos capítulos a seguir. 

 

 

 

2.3.Criação de Valor Compartilhado 

 

O termo valor compartilhado foi criado por Porter e Kramer (2006) para designar o valor 

múltiplo produzido pelas atividades das organizações. De acordo com os autores, ao se 

considerar o valor socioambiental em seu posicionamento estratégico, as organizações 

avançariam no tema da evolução do capitalismo bem como na geração de vantagem 

competitiva, produzindo, concomitantemente, impactos positivos na sociedade, criando uma 

migração de um modelo de RSC responsivo, onde foca-se em cidadania e mitigação dos 

impactos para um modelo estratégico, enxergando os aspectos sociais como oportunidades de 

inovação e vantagens, onde estes mesmos aspectos sociais afetam significativamente a 

competitividade da empresa tornam-se prioritários, como mostra a Figura 4. 
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Figura 4 – Abordagem estratégica de RSC 

Fonte: Porter e Kramer (2006), tradução do autor 

 

O conceito de CVC tem como premissa o pensamento de que os resultados das empresas 

são melhores quanto mais promissora for a sociedade em que está inserida. Da mesma forma, 

a sociedade beneficia-se de organizações prósperas que fornecem oportunidades e empregos. É 

importante salientar que Porter e Kramer (2006) abordam críticas à abordagem tradicional de 

RSC pelas empresas, já que demandas como licença de operação, imagem, reputação e 

obrigações morais direcionam as organizações no relato de suas atividades e não na geração de 

impacto e valor efetivamente, muito embora o levantamento bibliográfico de RSC realizado 

previamente não tenha mapeado a perspectiva normativa de forma predominante na produção 

científica sobre o tema (BAKKER et al., 2005). 

O pensamento previamente apresentado, subsidiou a criação de um novo artigo por 

Porter e Kramer (2011), que já considerava a CVC em seu título onde passam a defini-la como 

“políticas e práticas operacionais que aumentam a competitividade da empresa enquanto avança 

de forma simultânea as condições econômicas e sociais nas comunidades em que atua” 

(PORTER; KRAMER, 2011, p.6). Ainda, afirmam que “valor compartilhado não é 

responsabilidade social, filantropia ou sustentabilidade, mas sim um novo formato de se obter 

sucesso econômico” (PORTER; KRAMER, 2011, p.4) alterando a abordagem de RSC 

estratégica cunhado anteriormente. Os autores propõem também uma migração do conceito de 

RSC para CVC onde a dimensão social sai de um ponto periférico e passa a estar no centro das 

organizações, conforme observa-se no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Comparação entre RSC e CVC 

 

RSC   CVC 

   

Fazer o bem  Benefício econômico e social em relação a 

custo 

Sustentabilidade, filantropia, cidadania  Criação de valor conjunta entre sociedade e 

empresa 

Resposta à pressões externas e discricionário  Integrada a competitividade 

Sem relação com maximização do lucro → Integrada a maximização do lucro 

Agenda determinada por reportes externos  Agenda da organização gerada internamente 

Impacto limitado pela pegada empresarial  Realinhamento do orçamento 

Exemplo: acordo de comércio justo (fair 

trade) 
 Exemplo: alteração de compras para aumento 

de rendimento e qualidade 

Fonte: Porter e Kramer (2011) 

 

 

 Da revisão da literatura acima, pode ser concluído que o entendimento de valor 

compartilhado está em linha com a ideia da certificação de Empresa B, onde se considera a 

integração dos objetivos de criação de valor tanto para as organizações quanto para a sociedade. 

Vale destacar, entretanto, que tratando-se de vantagem competitiva como aqui exposto cria-se 

uma visão oposta no que se refere a interdependência empresa-sociedade dentro do que se 

sugere como desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

2.4.Sistemas de Mensuração de Sustentabilidade Empresarial 

 

A mensuração das questões sociais data da primeira metade do século XX, a partir dos 

anos 1970, com o surgimento da agenda ambiental (GUIMARÃES, 1998). O fenômeno da 

globalização também foi fator contribuinte no que tange à parametrização das questões 

socioambientais. No entanto, a complexidade de tais questões deixa de ser captada por simples 

parâmetros e indicadores, refletindo na falta de acurácia das conclusões quando se tratando de 

mensuração de sustentabilidade (SHIVASTAVA; BERGER, 2010). De forma a incluir tal 
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condição de maneira efetiva e real, deve-se também agregar interpretações que considerem 

questões qualitativas, históricas e institucionais (GUIMARÃES, 1998). 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

“indicadores são parâmetros, ou valores derivados de parâmetros, que apontam e fornecem 

informações sobre o estado de um fenômeno com extensão significativa” (OECD, 1993). 

Os indicadores devem ser apreciados considerando suas funções, de acordo com 

Tunstall (1994): 

• Analisar tendências e condições, também em relação aos objetivos e metas; 

• Elaborar comparação entre situações e lugares; 

• Fornecer informações de advertência; 

• Prognosticar futuras tendências e condições. 

 

Desta maneira, os indicadores têm em seu principal objetivo agregar e quantificar 

informações de forma a tornar sua significância mais aparente. Também simplificam 

informações sobre fenômenos complexos, melhorando assim o processo de comunicação (VAN 

BELLEN, 2004). 

No contexto empresarial, o gerenciamento e a tomada de decisão requerem métodos 

para a representação de determinados temas na forma de unidades de medidas, neste caso os 

indicadores, que aplicados neste contexto são informações condensadas para a tomada de 

decisão (OLSTHOORN et al., 2000). 

Considerando tais colocações, indicadores, no sentido deste estudo, podem ser definidos 

como o conjunto de atributos que facilitam a visualização do progresso de determinada 

organização referente à sustentabilidade, como ferramental crucial no processo de identificação 

de fortalezas, oportunidades, problemas, formulação de políticas, implementação e avaliação. 

Diante deste contexto, a escolha e utilização dos indicadores por parte das organizações 

depende do tipo de organização, o setor em que atua, território, tamanho, regulamentações 

aplicáveis e, não menos importante, a cultura da organização (OLSTHOORN et al., 2000). 

De acordo com Neely (1998), os indicadores devem apresentar características 

específicas para que cumprir seu papel com efetividade. Ainda, o autor apresenta uma 

compilação de ideias encontradas na literatura, concluindo que existe convergência entre elas, 

conforme apresentado na Figura 5. 

Olsthoorn et al. (2000) destacam ainda, que o método de construção de indicadores de 

forma apropriada, apresenta como elementos-chave: 
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(i) A coleta de dados da organização sobre indicadores físicos; 

(ii) Criação de base de dados com tais indicadores e os fatores potenciais 

relacionados; 

(iii) Compilação dos dados em indicadores de desempenho utilizando-se 

normalizações e padronizações. 

 

 

Figura 5 – Características dos indicadores de acordo com a literatura 

Fonte: Neely (1998) 

 

 

Sistemas de mensuração de sustentabilidade, de acordo com Delai (2006), podem ser 

definidos como o conjunto de pessoas, processos, métodos, ferramentas e indicadores 

estruturados focados em coleta, descrição e representação de dados, objetivando-se a geração 

de informações sobre desempenho em sustentabilidade, contribuindo para a tomada de decisão. 

No contexto histórico, a partir da publicação do Relatório de Brundtland, o tema 

ambiental ganhou uma nova dimensão, o que impulsionou pesquisas referentes à indicadores 

de sustentabilidade. Países da Europa e Canadá foram os pioneiros na tentativa de projetar 

indicadores de sustentabilidade (QUIROGA, 2001). Entretanto, o autor revela que os trabalhos 

voltados ao tema se intensificaram após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio-92, a partir de iniciativas da Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável, além de outras propostas nacionais. Outro aspecto fundamental 

é a Agenda 21, iniciativa apresentada no capítulo 8, que preconiza a implementação de 

indicadores de desenvolvimento sustentável (QUIROGA, 2001). 

Baseado em fórmula e 

fonte de dados explícita
Apresentação simples Rápida advertência

Reflete os processos do 

negócio

Impacto visual
Bom custo-benefício na 

coleta de dados

Utilização de dados 

automaticamente

É parte de um processo 

gerencial

Objetivo específico
Baseado em dados 

corretos e confiáveis
Revisão regular Foco em melhoria

Relacina-se com metas 

específicas
Feedback rápido e correto Embasamento de ações Mensuração efetiva

Entendimento simples e 

claro

Uso de taxas ao invés de 

números absolutos

Baseado em quantidade 

que possa ser controlada

Baseado em tendências ao 

invés de momentos

Caracteríticas dos Indicadores
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Devido a tais contextos, a mensuração em sustentabilidade deve ter como base uma 

visão clara de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável e pelas metas que definem esta 

visão. Ainda, a clara definição da visão de futuro torna-se essencial já que permite o 

entendimento sobre quando a mudança é positiva ou negativa (HARDI, 1997). 

Neste sentido, as empresas passaram a reportar seu desenvolvimento em termos de 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e Sustentabilidade de forma a aumentar a 

transparência no tema e de comunicar aos seus stakeholders o progresso de suas ações, 

utilizando-se como metodologia comum, por exemplo, os indicadores do GRI – Global Report 

Initiative (KPMG, 2015). Um estudo elaborado pela KPMG (2015) mostra o crescente número 

de relatórios publicados e consequentemente uma maior adesão das empresas em reportar seus 

resultados em sustentabilidade, conforme observa-se no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Percentual de publicação de relatórios de sustentabilidade no período de 1993 a 2015 

 

Fonte: KPMG (2015) 

 

A literatura aponta diversos sistemas de mensuração de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável (IISD, 2004). O DJSI foi o primeiro índice de sustentabilidade a 

ser lançado em escala global, no ano de 1999, estabelecido com o intuito de avaliar o 

desempenho empresarial focado em sustentabilidade, para as empresas que operam no mercado 

de ações. As carteiras do DJSI são oferecidas a partir de uma colaboração entre a bolsa de 

valores Dow Jones e a consultoria RobecoSAM. O DJSI é uma família de índices globais, 
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composta por oito índices (DJSI World, DJSI North America, DJSI Europe, DJSI Asia Pacific, 

DJSI Emerging Markets, DJSI Korea, DJSI Australia e DJSI Chile) que seguem a mesma 

metodologia de cálculo e conceito de sustentabilidade, que, segundo a própria instituição “trata-

se de estratégia de negócios focada na geração de valor para os acionistas no longo prazo através 

do aproveitamento de novas oportunidades e do gerenciamento de riscos decorrentes do 

desenvolvimento econômico, ambiental e social” (DOW JONES, 2018, p.8). 

A metodologia aplicada para a participação no DJSI é bastante transparente e utiliza 

como base os resultados da pesquisa anual de sustentabilidade corporativa da RobecoSAM (em 

inglês, Corporate Sustainability Assessment – CSA). Apenas as empresas com melhor 

desempeno no CSA por tipo de indústria são inseridas no DJSI, sendo que não há exclusão de 

nenhum tipo de indústria neste processo que é apresentado nas Figura 6. 

 

 

 

Figura 6 – Processo de seleção do DJSI. 

Fonte: Dow Jones (2018) 

 

É importante notar, que o processo de avaliação das empresas para o DJSI também 

considera a avaliação de mídia e stakeholders para compor a nota final do questionário com 

peso significativo em todas as dimensões avaliadas. Ao final da avaliação, apenas as melhores 

empresas passam a operar na carteira do DJSI e, ainda, o índice fornece a abordagem best in 
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class. Neste contexto, torna-se cada vez mais relevante o reporte de informações de 

sustentabilidade empresarial pelas organizações, gerando aumento de demanda na participação 

do índice conforme apresentado no Gráfico 2 (DOW JONES, 2018). 

 

 

Gráfico 2 – Empresas participantes do DJSI no período de 1999 a 2017 

 

 

Fonte: RobecoSAM (2018) 

 

No Brasil, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 (anteriormente 

BM&FBOVESPA) foi o quarto a ser criado mundialmente, lançando a primeira carteira em 

2005. O desenho metodológico do questionário é elaborado pelo Centro de Estudos de 

Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas. O espectro de avaliação do ISE compreende os seguintes temas: eficiência 

econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa (B3, 2018; 

MARCONDES; BACARJI, 2010). A carteira do ISE 2018 é apresentada no Quadro 5. 

 

 

Quadro 5 – Composição da carteira ISE 2018 

Fonte: B3 (2018) 

 

AES Tiete Celesc Ecorodovias Itaú Unibanco MRV

B2W Cemig EDP Itaúsa Natura

Banco do Brasil Cielo Eletropaulo Klabin Santander

Bradesco Copel Engie Light Telefônica

Braskem CPFL Fibria Lojas Americanas Tim

CCR Duratex Fleury Lojas Renner Weg
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Outro indicador de sustentabilidade bastante conhecido e amplamente utilizado pelas 

empresas, principalmente no que tange o relato de suas atividades é o GRI (Global Reporting 

Initiative). Lançado no ano de 1997 pela CERES (organização não-governamental americana) 

e pela United Nations Environment Programme, o GRI consiste em sua essência por um guia 

para elaboração de relatórios de sustentabilidade. Seu objetivo principal é auxiliar as empresas 

e seus stakeholders na padronização do entendimento e comunicação das atividades 

relacionadas ao desenvolvimento sustentável, utilizando-se uma ampla gama de indicadores 

(GRI, 2018; LAMBERTON, 2015). 

 Portanto, a partir da revisão da literatura acima, pode ser concluído que no contexto da 

atuação das empresas em RSC os indicadores e sistemas de mensuração passam a ser 

importantes ferramentas tanto porque possibilitam a comparação entre as atividades das 

empresas quanto pelo fato de demonstrar tais atividades de forma mais exata. Porém, tais 

indicadores privilegiam temas em detrimento de outros e não devem ser observados 

isoladamente. Como a certificação das empresas B baseia-se na utilização de indicadores e 

ferramentas de mensuração das atividades de RSC, torna-se importante o entendimento da 

evolução destes conceitos. 

 

 

 

2.5.Empresas B e o Movimento B Corp 

 

Com o objetivo de incentivar a criação de organizações que beneficie a criação de valor 

compartilhado, surgiu, em 2007 nos Estados Unidos, o movimento B Corp, que posteriormente 

foi expandido para outros países através de organizações locais. No Brasil, o movimento é 

representado pelo Sistema B (B-Lab,2018). 

O Sistema B, assim como o movimento global, atua em quatro principais frentes:  

a) Legislação – criação de legislação específica para um novo formato de empresas 

com padrão de propósito e transparência na criação de valor compartilhado como as 

Benefit Corporations 2nos Estados Unidos ; 

b) Certificação – certificar empresas de forma a se estabelecer padrões comuns e 

diferenciar as empresas comprometidas com DS e responsabilidade socioambiental 

                                                           
2 Benefit Corporations são um tipo de entidade legal focada em lucros, legalizada nos Estados Unidos, que prevê 

que este tipo de empresa, além de gerar lucros tem como objetivo fim gerar impacto socioambiental positivo 

(REISER, 2010). 
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daquelas que se utilizam do tema apenas por questões de marketing, gerando assim 

uma comunidade de empresas B, através do B Impact Assessment (BIA), ferramenta 

de avaliação da entidade; 

c) Investimento de Impacto – gerar uma cadeia de investimentos através das 

informações do BIA, estimulando um mercado de capitais apropriado; e 

d) Academia – geração de conhecimento científico e aplicado sobre o tema de 

empresas B (ABRAMOVAY et al., 2013). 

 

É diante deste contexto que se pode entender que o movimento B Corp aborda um novo 

modelo de negócios que muda a atividade empresarial para o double bottom line – lucro e 

benefício social – presumindo-se que o pilar ambiental seja parte integrante do social nesta 

abordagem (WILBURN E WILBURN, 2014) 

A B-Lab, organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, que tem como missão 

usar os negócios como uma força para o bem, foi o pontapé inicial para a criação do movimento 

B Corp (B-Lab, 2018; WILBURN E WILBURN, 2014). A criação da B-Lab se deu juntamente 

com a proposta de criação de um novo modelo legal de empresas: as Benefit Corporations, que 

diminui as fronteiras entre empresas sem fins lucrativos e empresas com fins lucrativos 

(REISER, 2010). O primeiro estado norte-americano a aprovar a lei foi Maryland, em abril de 

2010. Após pouco mais de 4 anos a lei que permite este tipo de empresas já havia sido aprovada 

em 27 estados (COMINI et al., 2014). A Figura 7 apresenta as principais características de 

Benefit Corporations e Empresas B, bem como a interseção destes dois tipos de empresa, que 

por conta da atual legislação só é possível nos Estados Unidos e Porto Rico. 
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Figura 7 – Comparação entre Empresas B e Benefit Corporations 

Fonte: adaptado de Buerkle et al. (2018) 

 

No Brasil, o movimento B-Corp chegou em outubro de 2013, com a criação do Sistema 

B Brasil, por esforço de empreendedores de negócios sociais, mas apenas em 2016 o Sistema 

B tornou-se uma organização independente no formato de Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP). A organização também atua em outros países da América Latina, 

como mostra a Figura 8, sendo a representante oficial do B-Lab na região (Sistema B, 2018b). 

A estrutura de atuação do Sistema B com a B-Lab é apresentada na Figura 9. 
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Figura 8 – Atuação do Sistema B na América Latina 

Fonte: Sistema B (2018b) 

 

 

 

 

Figura 9 – Relação B-Lab e Sistema B 

Fonte: o autor 

 

No processo de certificação das empresas, o Sistema B auxilia em todo o processo, mas 

a certificação é feita e concedida apenas pelo B-Lab, através do questionário B Impact 

Assessment (BIA) e de verificações in loco e documentais. O BIA passa por revisão a cada três 

anos e as empresas certificadas devem fazer o seu processo de recertificação a cada dois anos 

(COMINI et al., 2014). 

Neste contexto é importante salientar que o processo de certificação é uma das formas 

de identificar e destacar empresas em muitos aspectos. Outrossim, mecanismos de auto 
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declaração podem gerar desconfianças por parte dos stakeholders, principalmente no que tange 

à práticas sustentáveis das empresas e, desta forma, organizações terceiras podem oferecer 

informações com maior idoneidade já que existe independência com relação ao verificado 

(Campos et al., 2013) 

O processo de certificação, apresentado na Figura 10, dá o direito as empresas para 

utilizarem o selo BCorp (B-Lab, 2018). Neste processo, através da ferramenta gratuita do BIA, 

as empresas devem ter no mínimo 80 pontos de um total de 200 pontos. As questões e pontuação 

do BIA são compostas de acordo com o local de atuação das empresas, mercado de atuação e 

número de funcionários.O Quadro 6 apresenta uma visão geral do conteúdo abordado pelo BIA. 

 

 

Figura 10 – Processo de certificação de uma empresa 

Fonte: Comini et al. (2014), Sistema B (2018a) 

 

Deve-se salientar que certificações presumem que os padrões avaliados foram 

comprovados e atingidos. Vale ressaltar ainda que estes padrões contribuem não somente de 

forma a aumentar níveis de segurança, desempenho e qualidade, como também auxiliam no 

alinhamento de práticas em todo o mundo de forma comparável (CAJAZEIRA e BARBIERI, 

2007). 

O processo do BIA, além de ser utilizado para certificação, também possibilita que 

organizações avaliem suas fortalezas e fraquezas dentro dos pilares avaliados pelo questionário, 

de modo a criar plano de ação que aumentem o impacto positivo da organização (WILBURN e 

WILBURN, 2014). Outrossim, o Sistema B criou um movimento em algumas cidades da 

América Latina com o objetivo de convidar e capacitar organizações públicas, privadas e da 

sociedade civil a medir seus impactos sociais e ambientais através do BIA com foco na projeção 
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de plano de melhorias e na criação de uma rede de empresas focadas em impacto positivo 

(Sistema B, 2018a). 

 

Quadro 6 – Visão geral do conteúdo do B Impact Assessment 

Governança Trabalhadores Comunidade Meio Ambiente Clientes 

Avalia a missão 

geral da empresa, 

ética, 

responsabilidade 

e transparência. 

Avalia a 

contribuição da 

empresa com o 

bem-estar dos 

funcionários, 

incluindo tópicos 

relacionados a 

compensação e 

benefícios, 

treinamento, 

saúde e segurança 

e flexibilidade no 

trabalho. 

Avalia o 

relacionamento e 

o impacto da 

empresa na 

comunidade, 

incluindo tópicos 

relacionados a 

diversidade, 

criação de 

empregos, relação 

com 

fornecedores, 

doações de 

caridade/trabalho 

comunitário, e 

envolvimento 

local. 

Avalia a gestão 

ambiental geral 

da empresa, 

incluindo suas 

instalações, uso 

dos recursos, 

emissões e 

(quando 

aplicável) sua 

cadeia de 

abastecimento e 

canais de 

distribuição. 

Avalia o impacto 

na relação com os 

clientes. Tem 

como foco 

principal a 

avaliação de 

oferta de produtos 

ou serviços que 

contribuam para 

benefício público. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Segundo Campos et al. (2013), o argumento favorável à adoção de selos e certificações 

se concentra na atratividade de consumidores, que serve como elemento de diferenciação, 

auxiliando assim na escolha de compra de produtos e serviços com maior responsabilidade e 

compromisso socioambiental. Outro aspecto fundamental, segundo o autor, é que tais 

certificações e selos estão também alinhados com o posicionamento das organizações com 

relação aos seus stakeholders além da construção de reputação positiva. 

Antes mesmo da presença do Sistema B no Brasil algumas empresas brasileiras já 

utilizavam a ferramenta do BIA para mensurações internas e para o processo de certificação. 

Com a estruturação da organização no Brasil, o número de empresas a utilizar a ferramenta e 

se certificar passou a crescer ano a ano (SISTEMA B, 2018b). A evolução deste processo pode 

ser observada na Figura 11. 
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Figura 11 – Empresas certificadas e utilizando o BIA de 2010-2017 

Fonte: Sistema B (2018b) 

 

 As empresas certificadas atualmente no Brasil, de acordo com o Sistema B (2018), são 

apresentadas no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Empresas B Certificadas e Pendentes 

Empresas B Certificadas 

99 Jobs Eu Reciclo Plano CDE 

4YOU2 Fazenda da Toca Plongê 

Abissal Filó Positiv.A 

AgroTools Flavia Aranha Positive Ventures 

Alaya Grupo Gaia Pragma 

Allset Geekie Programa Vivenda 

Amata Gitec Quiron 

A tal da Castanha IG 4 Capital Raízes Desenvolvimento Sustentável 

AMMA In 3 Citi Recicladora Urbana 

Aniyami Indi.Us Reconectta 

Aoka Insecta Reos Partners 

Aquatro Insolar Resolv Já 

Araruna Filmes InteGrow Retalhar 

Arueira Ambiental Juçai Rever Consulting 

Asta Kaeté Investimentos Rise Ventures 

ASAP Kria Selletiva 

Atuação no 

Mundo 
Lagoa Sitawi 

Avante Mãe Terra Spiral 

A Z Quest Magik Suindara 
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Baluarte Mais Fácil Sunew 

Boomera Maria Farinha Filmes Tawil 

Brilia Materia Brasil TC Urbes 

Byconn Mayra Tecvolt 

CampusB Meu Copo Eco Teva 

Carioteca Mol Editora The Key 

Casa do Futuro Mov Investimentos Tobasa Bioindustrial 

Cause Move Triciclos 

CBPak Movin Vanessa Montoro 

Clearsale Natura Via Gutenberg 

Combio NewInc Vivejar 

Courrieros 
Oficina da 

Sustentabilidade 
Vox Capital 

Criando Okena Welight 

DaTerra Papel Semente Wright Capital 

Din4mo Pares You Green 

EcoSocial Patrus Yunus Negócios Sociais 

eCycle Pecsa Zebu 

Eduk Peixes da Amazônia - 

Empresas B Pendentes 

Canal Bloom Iouu Profile 

Dengo Jumpark Reserva Ibitipoca 

Dobra Mobidq Social Docs 

Fazenda da Mata Mother Somar 

Feminaria Moved Somos B 

Horganópolis Olivia SuM 

Ionica Openeem Taqe 

 

Fonte: Sistema B (2018c) 

 

Ao todo, até dezembro de 2018, existem 131 empresas certificadas no Brasil, sendo que 

destas, 21 são Empresas B pendentes (SISTEMA B, 2018c). 

A manifestação oficial do Sistema B sobre os motivadores para a certificação baseia-se 

em diversos fatores. No website da organização, por exemplo, são apresentados oito benefícios: 

proteção da missão, acesso a investidores, movimento global, melhoria contínua, atração de 

talentos, acesso a clientes, posicionamento (exposição positiva) e economia (SISTEMA B, 

2018b; B-LAB, 2018). Esta lista é ainda mais extensa no Manual da Empresa B (Honeyman, 

2017): fazer parte de uma comunidade de líderes com valores compartilhados, atrair talentos e 

envolver funcionários, aumentar a credibilidade e ganhar confiança, gerar cobertura de 

imprensa, benchmarking e melhoria do desempenho, atrair investidores, proteger a missão de 
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uma empresa para o longo prazo, construir uma voz coletiva, economizar dinheiro e liderar um 

movimento global. 

Portanto, a partir da bibliografia estudada neste tópico, percebe-se que no âmbito 

acadêmico ainda pouco se estuda as Empresas B. O mesmo ocorre no meio empresarial, em 

que a certificação ainda é pouco conhecida, até mesmo entre os gestores de sustentabilidade. 

Tendo consciência dessa complexidade, avaliar as motivações das empresas para esta 

certificação torna-se importante para cobrir estas lacunas do conhecimento tanto 

academicamente quanto corporativamente. 
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3. METODOLOGIA 

 

A definição do método a ser aplicado em pesquisas científicas é fortemente influenciada 

pela interpretação e arquétipo empregado na construção de conhecimento (GEPHART, 1999). 

Essa perspectiva, torna a definição dos procedimentos metodológicos crucial ao se estudar 

determinado tema. Outro aspecto fundamental é que diversas metodologias podem ser aplicadas 

ao realizar uma pesquisa e sua seleção está relacionada ao que se deseja alcançar visto que cada 

método produzirá uma compreensão diferente do objeto de estudo (SELLTIZ et al., 1967). 

Diante deste contexto o problema de pesquisa deste estudo é: qual a motivação das empresas 

para se obter a certificação ‘Empresa B’? Neste caso, buscando padrões de relevância a partir 

das empresas já certificadas.  

 

 

 

3.1.Tipo de pesquisa 

 

Na primeira etapa deste estudo foi feita uma pesquisa para sistematização e 

familiarização com o tema, justificada pelo fato do objeto de pesquisa ser relativamente recente. 

O tratamento exploratório a partir de dados primários e secundários foi realizado a partir de 

revisão da literatura existente, investigação de informações e dados em artigos científicos de 

revistas especializadas, relatórios organizacionais, sites e entrevistas semiestruturadas com 

atores de Empresas B. Esta etapa é imprescindível para estudos acadêmicos uma vez que 

fornece conteúdos já estudados em relação ao problema de pesquisa (SILVA, 2005). Por outro 

lado, apesar de permitir acesso a grande variedade de informações, ressalta-se a importância do 

uso de fontes confiáveis, evitando-se assim erros cometidos em pesquisas anteriores (GIL, 

2002). 

Na segunda etapa deste estudo foi realizado um aprofundamento utilizando-se a 

estratégia de estudo de casos múltiplos. O tipo proposto de pesquisa neste estudo foi o 

qualitativo que é adequado quando se deseja elaborar teorias, sendo que evidências qualitativas 

possibilitam um conhecimento aprofundado dos fenômenos em seu contexto próprio onde as 

questões ‘como’ e ‘por que’ demonstram caráter explanatório (BONOMA, 1985; YIN, 2015). 

Além disso este tipo de pesquisa se revela favorável aos objetivos do estudo pois se busca 

proximidade com o objeto estudado entendendo o contexto com maior profundidade 

(MAANEN, 1979). 
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Ainda, este estudo caracteriza-se como exploratório pois procura conhecer mais sobre o 

processo de certificação das empresas. Caracteriza-se também como descritivo já que pretende 

descrever as características de certo fenômeno (GIL, 2002). 

 

 

 

3.2.Estudo de Casos Múltiplos 

 

Após a primeira etapa a pesquisa foi aprofundada a partir de estudos de casos múltiplos. 

Tal metodologia permite observar evidências em diferentes contextos, sem necessariamente ser 

considerada a lógica de amostragem. Outrossim, esta estratégia torna-se mais apropriada ao se 

estudar fenômenos em contextos reais (YIN, 2015). 

Estudos de caso são caracterizados como investigações profundas e abrangentes de 

objetos de forma a proporcionar um amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2002). Ainda, 

apresentam certa limitação tratando-se de generalização, entretanto torna-se adequada para esta 

pesquisa pois o que se busca é compreender os conceitos por trás do problema deste estudo 

(YIN, 2015). A eleição desta metodologia se deve ao fato de que a realização de um estudo de 

caso único é recomendada para casos que tragam alguma informação de teoria significativa e 

pelo fato dos resultados de estudos de casos múltiplo serem considerados mais expressivos 

(EISENHARDT; GRAEBNER, 2007; YIN, 2015). Entretanto, vale ressaltar, de acordo com 

Lazzarini (1997): 

Tal compreensão, para fins de pesquisa, não deve ser buscada sem que 

haja retroalimentação de um corpo teórico que necessite de 

consolidação e/ou aperfeiçoamento. Assim sendo, o estudo de caso é 

particularmente aplicável quando se deseja obter generalizações 

analíticas, e não estatísticas, que possam contribuir para um certo 

referencial teórico. Sem este enfoque, o estudo de caso acaba 

tornando-se apenas uma história bem contada. (LAZZARINI, 1997, 

p. 21) 

 

 

3.3.Entrevistas 

 

A utilização de entrevistas em pesquisas acadêmicas pode ser considerada efetiva no 

que tange a coleta de dados práticos com qualidade. Entretanto, neste modelo, a apreciação e 
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envio das informações podem ser interpretadas com o viés do ponto de vista do entrevistado, já 

que a entrevista é feita com duas pessoas, sendo uma o entrevistador e a outra o entrevistado. 

Para reduzir o risco de informações enviesadas, a utilização de mais de um caso torna-se 

favorável (GIL, 2002; EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). 

Os principais tipos de entrevistas são a formal e a informal. A entrevista formal, 

caracterizada pela utilização de questionários formais e estruturados torna-se vantajosa uma vez 

que por sua característica estruturada facilita a condução e análise. Neste sentido, para os 

questionários não estruturados, a comparação torna-se mais difícil bem como sua análise e 

sistematizações (SELTTIZ et al., 1967; YIN, 2015). Tendo consciência dessa complexidade, 

esta pesquisa utilizou questionários parcialmente estruturados onde um esquema do 

questionário foi utilizado com possibilidade de adaptação do roteiro em cada entrevista, 

permitindo ao pesquisador um aprofundamento dos fatos e solicitar mais informações 

(SELTTIZ et al., 1967). 

O questionário foi construído considerando a relação das perguntas ao problema de 

pesquisa sem a inclusão de perguntas que poderiam ser respondidas com maior precisão através 

de outros meios. Ainda, as perguntas foram elaboradas de forma objetiva e com número 

limitado (GIL, 2002). O esboço do questionário pode ser encontrado no Apêndice deste estudo, 

elaborado em consonância com o disposto na literatura pesquisada. 

Em média, as entrevistas realizadas tiveram duração aproximada de cinquenta minutos 

e foram realizadas com profissionais de nível da diretoria de seis empresas B certificadas e três 

empresas B pendentes (certificação dada a empresas com menos de um ano de formação). 

A importância da motivação para a certificação das empresas pesquisadas foi o principal 

elemento para os entrevistados durante o processo. Como as entrevistas foram realizadas com 

empresas já certificadas, parte da entrevista também foi dedicada ao entendimento da empresa 

e sua proposta de valor com o objetivo de se identificar conexões intrínsecas entre a proposta 

da empresa e do processo de certificação que pudessem contribuir para as análises. Foi utilizada 

uma categorização para codificação de forma a se agrupar e delimitar cada objeto analisado, 

conforme exposto no Quadro 8 (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

 

Quadro 8 – Categorias utilizadas para análise de conteúdos 

Empresa 
 Mercado de atuação 
 Sobre a empresa 

Certificação 
 Motivadores 
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 Desmotivadores 

Processo de certificação 
 Benefícios 
 Desafios 
 Mudanças 

Significado da certificação 

Conhecimento do movimento B 

Concorrência 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

3.4.Escopo da Pesquisa 

 

De forma a assegurar sua importância de estudos de caso, devem ser selecionados casos 

possíveis com objetivo de ampliar a teoria em questão. As Empresas B e o próprio Movimento 

B são temas ainda pouco abordados na literatura acadêmica e nas organizações, portanto 

justifica exploração em razão da necessidade de aprofundamento da compreensão do fenômeno 

social (SELTTIZ et al., 1967).  

Não faz parte do objetivo deste estudo analisar o escopo de avaliação do BIA ou os 

resultados obtidos pelas empresas após a certificação. 

Considerando-se a heterogeneidade dos mercados de atuação das empresas B 

certificadas e de forma a se obter um retrato mais próximo da realidade do Movimento B, foram 

selecionadas para este estudo, de forma aleatória considerando-se as empresas certificadas e 

pendentes expostas no Quadro 7, empresas de diferentes segmentos e tamanhos tendo como 

premissa que os mercados de atuação não deveriam influenciar diretamente a escolha pela 

certificação. 
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4. ESTUDOS DE CASO 

 

Para o estudo de caso das empresas listadas nesta seção, foram analisados dados 

secundários e posteriormente dados primários, através de entrevistas. Com relação aos dados 

secundários, foram analisados os dados disponíveis no website das empresas relacionados a 

data de fundação e históricos referentes a sua certificação. O relatório de certificação das 

empresas, disponível no site do B-Lab, também foi utilizado para as análises. 

 

 

 

4.1.Empresa A 

 

A Empresa A atua no segmento de microcrédito. Fundada em 2012, a empresa com sede 

em São Paulo, possui uma carteira de crédito de mais de R$ 90 milhões, tendo a valorização de 

sua ação aumentado em trinta e cinco vezes desde o início das operações (EMPRESA A, 2018)  

No âmbito da criação de valor compartilhado e geração de impacto, a empresa foca em 

três pilares principais: pessoas (focado na equipe), propósito (geração de impacto 

socioambiental) e performance (EMPRESA A, 2018). A entrevista da Empresa A foi realizada 

com o seu sócio fundador no dia 03/12/2018. 

A empresa obteve sua certificação B Corp em 2014, tendo sua recertificação em 2017, 

em ambos os casos com pontuação superior a 130 pontos, considerada de destaque dentro do 

universo das empresas certificadas. Dentre as cinco áreas de impacto avaliadas pelo BIA, os 

itens com maior pontuação foram, respectivamente: clientes, comunidade, governança, 

empregados e meio ambiente (B-LAB, 2018). 

De acordo com o Entrevistado 1 (2018), o principal motivador da empresa para a 

certificação foi a atração de investidores. O alinhamento do processo de certificação com os 

valores da empresa foi algo que também motivou os empreendedores a iniciarem o processo, já 

que não seria necessária nenhuma alteração nos processos da empresa, que já atuava em um 

formato de geração de impacto ou a contratação de um time extra para tratar da certificação.  

A empresa conheceu o Movimento B através de um de seus investidores. Segundo o 

Entrevistado 1, o investidor gostaria de investir na empresa, porque entendia que fazia sentido 

este movimento, já que anteriormente os mercados de investimento eram apenas educação e 

saúde. “Aí ele nos indicou para falar com o time do Sistema B para nos certificarmos, já que na 

visão dele fazia muito sentido estarmos atrelados a este movimento” (ENTREVISTADO 1, 
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2018). Para o Entrevistado 1, esta relação direta com o Sistema B após uma indicação só foi 

possível pois as questões socioambientais já faziam parte do propósito da empresa e “no mundo 

dos investimentos de impacto este é um modelo que pode deixar o negócio mais atrativo” 

(ENTREVISTADO 1, 2018). Ainda, o entrevistado cita que o Movimento B possui um grande 

desafio para difusão e maior comunicação da marca e do significado de ser uma empresa B 

certificada. 

 

 

 

4.2.Empresa B 

 

A Empresa B atua no segmento de logística reversa. Fundada em 2011, a empresa 

passou por uma reestruturação através de uma aquisição feita em 2017, incluindo novos 

produtos em seu portfólio (EMPRESA B, 2018).  

Dentre as áreas de impacto avaliadas pelo BIA no caso da Empresa B, os itens com 

maior pontuação foram, respectivamente: meio ambiente, empregados, comunidade e 

governança. A empresa não pontuou no item “clientes” (B-LAB, 2018). A entrevista da 

Empresa B foi realizada com o Diretor Geral no dia 03/12/2018.  

A empresa se certificou em 2017 pela primeira vez, com pontuação superior a 90. 

Já atuávamos em um mercado de bastante relevância 

socioambiental, principalmente no Brasil, que é o de resíduos. 

Começamos a nos envolver em fóruns de discussão sobre o 

tema e foi assim que conhecemos o Sistema B. Para nós fazia 

muito sentido sermos certificados, principalmente porque na 

cadeia de resíduos existem os catadores, que são os principais 

atores dessa ‘indústria’ e dentro da nossa visão de negócio e do 

nosso propósito, os catadores também deve ter o mesmo 

reconhecimento que nós, que somos uma empresa. Além disso, 

existem outras empresas que atuam nesta mesma área e que já 

são certificadas (ENTREVISTADO 2, 2018). 

 

 Segundo o Entrevistado 2 (2018), os principais motivadores da empresa para se tornar 

certificada foram: trazer relevância para a atuação da empresa no segmento de logística reversa, 

dando consistência a todas as atividades desenvolvidas e fazer parte do ecossistema de empresas 

B. Afirma, ainda, que: “o ambiente de troca e aprendizado dentro do ecossistema de empresas 
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B é muito rico e faz muito sentido para a gente, principalmente para o desenvolvimento futuro 

da empresa”. 

 De acordo com o Entrevistado 2 (2018) o processo de certificação foi muito rico para a 

empresa, pois demandou um aprofundamento em questões que antes eram superficiais em 

termos de governança e gerou maior visibilidade para todos os empregados de todas as 

iniciativas que promoviam impacto. 

 

 

 

4.3.Empresa C 

 

A Empresa C foi fundada em 2009 com atividade focada na produção de alimentos 

orgânicos, além do investimento em pesquisa e desenvolvimento focado em melhores práticas 

agrícolas de forma a gerar impacto ambiental positivo. Seu propósito é criar iniciativas que 

geram impacto ambiental e social positivo através da agricultura (EMPRESA C, 2018). 

A certificação da empresa foi feita em 2015, com pontuação superior a 140. No BIA, os 

itens com maior pontuação foram, respectivamente: meio ambiente, empregados, comunidade 

e governança (B-LAB, 2018). A entrevista da Empresa C foi realizada com o diretor executivo 

no dia 05/12/2018. 

O motivo para a certificação veio através do proprietário da empresa que tinha como 

objetivo consolidar sua empresa como um negócio de impacto, legitimando assim sua ambição, 

através da certificação (ENTREVISTADO 3, 2018) 

Não tivemos a ambição de nos certificarmos por uma questão 

puramente mercadológica. Para nós fazia sentido este processo 

uma vez que o selo endossa de certa forma a nossa missão e 

aquilo que acreditamos como um modelo de negócio [...]. 

Atualmente isso – a certificação – é pouco conhecida, mas no 

futuro nós esperamos que este item também seja um fator para 

a decisão de compra [...] que vem ganhando cada vez mais 

espaço e conhecimento, mas ainda pode melhorar. Mas, acima 

de tudo, participar deste movimento, para nós, é colaborar com 

a construção de novos modelos de negócio (ENTREVISTADO 

3, 2018). 
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 O processo de certificação não exigiu da empresa alterações em seu processo de 

governança ou no modelo de negócios. Outrossim, a utilização da ferramenta (BIA), gerou 

visibilidade para a empresa os pontos em que ela deveria melhorar no seu processo de gestão, 

aumentando o olhar da empresa para questões antes periféricas. Anteriormente a certificação 

B, a empresa já possuía selos de produção orgânica para os mercados do Brasil, Estados Unidos 

e Europa, além da certificação de bem-estar animal, o que torna a empresa em um outro patamar 

no mercado de produção de alimentos, comparando-se a este mesmo segmento no Brasil 

(ENTREVISTADO 3, 2018). 

 

 

 

4.4.Empresa D 

 

A Empresa D, foi fundada em 2011 com foco em educação e missão de gerar 

aprendizado para todos. Desde sua fundação mais de 5 milhões de pessoas já utilizaram a 

plataforma online da empresa e mais de 5 mil escolas também já utilizam (EMPRESA D, 2018). 

A certificação B foi feita em 2014, com pontuação acima de 80 e sua recertificação em 

2017, com pontuação acima de 85. Os indicadores com maior pontuação no BIA foram, 

respectivamente: clientes, empregados, governança, comunidade e meio ambiente (B-LAB, 

2018). A entrevista da Empresa D foi realizada com o gerente de relações institucionais no dia 

06/12/2018. 

 Segundo o Entrevistado 4, a empresa decidiu pela certificação por entender que os 

valores das empresas B certificadas são próximos aos valores da empresa e, portanto, fazer 

parte deste grupo de empresas fazia sentido, sendo “a tradução da missão da empresa através 

de um sistema global” (ENTREVISTADO 4, 2018). Além disso, o entrevistado relata a 

possibilidade da atração de novos investidores para o negócio e a retenção e atração de talentos, 

que é algo já mensurado como impacto positivo desta certificação. 

“A certificação B foi a nossa primeira. Após nos tornarmos uma Empresa B, fomos 

também reconhecidos com prêmios internacionais e nacionais”, relatou o Entrevistado 4 (2018). 

Para a Empresa D a participação no movimento de empresas B também é algo bastante 

relevante. 

Nós somos uma empresa de educação. Além de criar formas 

inovadoras de educar, precisamos constantemente aprender 

[...]. O Movimento B nos dá essa oportunidade de estarmos 
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constantemente conectados com empresas que possuem 

propósitos inovadores e com impacto para a sociedade, que 

podem contribuir bastante para o nosso desenvolvimento 

(ENTREVISTADO 4, 2018). 

 

 Durante o processo de certificação, a empresa precisou revisitar seus impactos 

ambientais para garantir a pontuação mínima exigida de 80 pontos. Para a empresa, apesar de 

ser do setor de tecnologia e estar de certa forma distante da geração de impactos ambientais 

através de suas atividades, foi necessário criar métricas e mensurar suas atividades neste âmbito 

de forma a obter todas as informações necessárias para o preenchimento do BIA Além disso, o 

processo de certificação se tornou uma nova métrica de sustentabilidade e de mensuração de 

impacto do negócio, já que para manter a certificação, deveríamos olhar constantemente para 

todos os tópicos abordados pelo BIA (ENTREVISTADO 4, 2018). 

 

 

 

4.5.Empresa E 

 

Fundada em 2012, a Empresa E é uma gestora de investimento de impactos. Sua 

principal atuação é a busca por empreendedores que trabalham para redução da desigualdade 

social e na reversão da degradação ambiental, tendo investido em empresas atuantes em 24 

estados brasileiros. Ademais, a Empresa E já realizou investimentos em empresas B certificadas 

(EMPRESA E, 2018). 

A empresa foi certificada em 2016 com pontuação superior a 90. Suas categorias de 

impacto no BIA, foram, respectivamente: clientes, comunidade, governança e meio ambiente 

(B-LAB, 2018). A entrevista da Empresa E foi realizada com um de seus sócios no dia 

11/12/2018. 

As motivações para a certificação da Empresa E foram a atração de investimentos e 

conexão com o propósito.  

Fazer parte do ecossistema de empresas B certificadas fazia 

muito sentido para nós, porque nós investimos em empresas 

como essas [...] então estar próximos a este movimento, além 

de ser uma fonte de aumentar o nosso impacto é também uma 

forma de aumentar os nossos negócios em empresas que geram 

impacto e já são certificadas (ENTREVISTADO 5, 2018). 
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 Com relação ao processo de certificação, não houve alteração para a governança da 

empresa, entretanto, conhecendo mais a fundo todo o sistema, a empresa passou a reconhecer 

também a certificação B como parte de sua avaliação de investimento para as empresas, 

retirando uma etapa do processo de avaliação, comparado a empresas que também geram 

impacto e, portanto, estão dentro do escopo de atuação da Empresa 5 (ENTREVISTADO 5, 

2018). 

 No que tange ao conhecimento da certificação em si, o Entrevistado 5 (2018) relatou 

que:  

No universo dos investimentos de impacto e de empresas que 

já nascem com esse propósito de gerar impacto positivo a 

certificação é bastante conhecida e reconhecida, entretanto se 

formos considerar o mercado de bens de consumo, por 

exemplo, ainda não existe conhecimento tanto por parte das 

grandes empresas como por seus clientes do que ser uma 

Empresa B representa [...]. Vejo que o tema está evoluindo, 

principalmente porque grandes empresas estão buscando esta 

certificação, mas ainda é preciso mais foco em comunicar o 

tema para toda a população (ENTREVISTADO 5, 2018). 

 

 

 

4.6.Empresa F 

 

Criada em 2014, a Empresa F tem como seu principal objetivo criar produtos que 

contribuam com um melhor equilíbrio homem e natureza. Em sua missão, a Empresa F coloca 

o impacto positivo como ponto central de seu negócio (EMPRESA F, 2018). 

A certificação da Empresa F foi feita no ano de 2017, com pontuação superior a 90, 

tendo sua pontuação no BIA da maior para a menor: comunidade, meio ambiente e governança 

(B-LAB, 2018). A entrevista da empresa F foi realizada com o fundador da empresa no dia 

12/12/2018. 

A empresa surgiu como uma consultoria focada em soluções ambientais, entretanto de 

forma a escalar o negócio criou também uma linha de produtos. A linha de produtos criada pela 

empresa já tinha aspectos ambientais significativos para a certificação que contribuíam também 

na geração de impactos sociais positivos, já que as embalagens eram pensadas de forma circular 



57 

e todo o processo produtivo considerava a localidade onde a empresa estava inserida 

(ENTREVISTADO 6, 2018). 

Por se tratar de um produto focado em clientes que buscam soluções com melhor 

impacto para produtos convencionais, a certificação passou a fazer muito sentido, pois para este 

público seria algo positivo, considerando em uma nova marca no mercado. Além disso, a 

proximidade dos valores e da missão da empresa com o declarado no ecossistema de empresas 

B, foi um outro atrativo para a Empresa F se certificar (ENTREVISTADO 6, 2018). 

Segundo o Entrevistado 6 (2018), a empresa conheceu o Movimento B em um evento 

de sustentabilidade em São Paulo onde o Sistema B participava de um painel. A partir de então, 

iniciaram uma aproximação que resultou no processo de certificação. No entanto, a certificação 

só foi possível por conta da reestruturação da empresa e o lançamento de novos produtos, pois 

com o modelo anterior de gestão e portfólio não se atingia a pontuação mínima para 

certificação. 

A certificação como um todo ajudou a empresa a também realinhar suas métricas e 

processos de mensuração de impacto, que passou a incorporar o BIA também no seu dia a dia 

(ENTREVISTADO 6, 2018). 

Com relação ao reconhecimento da marca, o Entrevistado 6 (2018) afirmou: 

Fora do nosso mercado de atuação o selo e o significado de 

empresas B ainda é bastante desconhecido. Para nós este 

processo faz sentido pois o nosso cliente é alguém que busca 

também este tipo de solução, mas ainda é um nicho. Acredito 

que como parte deste novo universo de empresas, também 

temos a missão de espalhar a mensagem sobre empresas B 

(ENTREVISTADO 6, 2018). 

 

 

 

4.7.Empresa G 

 

A Empresa G, uma indústria de alimentos, foi criada em 2017. O objetivo da empresa, 

além de produzir alimentos melhores no ramo de doces, é contribuir para a preservação da 

natureza e valorizar todos os atores envolvidos no processo de produção (EMPRESA G, 2018).  
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Sua certificação foi feita em 2018, e, portanto, ainda está com status pendente 

(SISTEMA B, 2018c). A entrevista da empresa G foi realizada com o fundador da empresa no 

dia 13/12/2018. 

O Entrevistado 7 (2018), destaca os fatores relevantes para a certificação como o 

alinhamento de valores e propósitos, como também o foco em seus clientes. Além disso, faz 

crítica ao conhecimento da marca ‘Empresa B’. 

A [Empresa G] já nasce com um propósito diferente e conexões 

diferentes da indústria de alimentos convencional. Além de 

fazer os nossos produtos, o nosso objetivo é conectar todos os 

atores envolvidos, trabalhar com pequenos produtores e 

valorizar cada um deles [...] nesse sentido, a certificação B 

casou com a nossa missão e valores e foram esses os principais 

motivos para decidir certificar. Além disso, fizemos uma 

pesquisa de mercado e nossos concorrentes ainda não atuam de 

forma sustentável, que dirá com uma certificação como essa, 

então para a gente foi também focado nos nossos clientes, como 

um diferenciador, apesar de entender que meus clientes ainda 

não sabem o que isso significa e qual a relação com o meu 

produto (ENTREVISTADO 7, 2018). 

 

 Segundo o Entrevistado 7 (2018), a empresa foi criada dentro dos parâmetros da 

certificação B, o que não gerou necessidade de alteração no seu processo de governança 

 

  

 

4.8.Empresa H 

 

A Empresa H é uma empresa de biotecnologia focada na produção de matérias primas 

naturais e cosméticos criada em 2017 tendo sua filosofia pautada no Sistema B (EMPRESA H, 

2018).  

A certificação da empresa foi feita no ano de 2018, portanto com status pendente 

(SISTEMA B, 2018c). A entrevista da empresa H foi realizada com o sócio-diretor da empresa 

no dia 13/12/2018. 

 O intuito de criar a empresa foi de melhorar a saúde do meio ambiente e das pessoas 

através de um composto natural. Desta forma, as práticas nocivas da indústria química e 
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farmacêutica, utilizando compostos sintéticos já não precisariam ser utilizadas. Além de 

reforçar a atuação da empresa que surgia com um foco mais natural, os sócios decidiram 

certificar a empresa também como uma forma de marketing positivo para seus clientes: 

“precisamos reforçar o nosso impacto positivo não somente através dos nossos produtos, mas 

também da forma de como fazemos negócios” (ENTREVISTADO 8, 2018).  

 No desenho do novo negócio, os sócios já utilizaram o BIA como ferramenta para 

verificar se realmente o modelo criado estava trazendo impacto socioambiental positivo 

(ENTREVISTADO 8, 2018). 

 

 

 

4.9.Empresa I 

 

Fundada em 2017, a Empresa I presta serviços de consultoria e criação de marketing em 

sustentabilidade, implementando a responsabilidade social em empresas e criando assim um 

menor impacto com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (EMPRESA 

I, 2018). 

A empresa se certificou como Empresa B em 2018 e tem seu status pendente (SISTEMA 

B, 2018c). A entrevista da empresa I foi realizada com o CEO da empresa no dia 17/12/2018. 

Decidi certificar a [Empresa I] como empresa B primeiramente 

para reforçar o objetivo do meu negócio. Como atuamos com 

foco em sustentabilidade e nos ODS fazia sentido para nós ter 

a chancela do Sistema B junto a nossa marca. O processo de 

certificação serviu, ainda, para que a gente pudesse entender 

também este movimento e todas as métricas utilizadas [...]. 

Como somos uma agência de marketing, além claro de poder 

fazer parte desta rede de networking fomentada pelo Sistema B, 

a certificação nos permite criar soluções pautadas neste 

processo (ENTREVISTADO 9, 2018). 

 

 O Entrevistado 9 (2018) também faz crítica ao reconhecimento do selo de certificação 

e do entendimento do público em geral: 

Como profissional de marketing, não posso deixar de pontuar 

que o reconhecimento da certificação e um maior entendimento 

do que significa Empresa B seriam muito mais positivos e 
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gerariam muito mais impacto para as empresas já certificadas 

ou aquelas que estão pensando em se certificar 

(ENTREVISTADO 9, 2018). 

 

O Quadro 9 a seguir apresenta um resumo das entrevistas de acordo com o exposto na 

metodologia. 
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Quadro 9 – Resumo dos tópicos abordados nas entrevistas 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Empresa A B C D E F G H I

Mercado de atuação Microcrédito Logítica Reversa Alimentos orgânicos Educação Investimentos Higiene Alimentos Biotecnologia Consultoria

Sobre a empresa

Fundação em 2012

R$90 mi de crédito já 

disponibilizados

Aumento da ação desde 

a criação em 35%

Fundação em 2011, 

reestruturação e 

aquisição em 2017. 

Primeira certificação 

após a aquisição em 

2017

Fundada em 2009. 

Propósito de criação de 

impacto através da 

agricultura

Fundada em 2011, 

impacto em 5 milhões de 

pessoas, primeira 

certificação em 2014

Fundação em 2012. 

Busca por 

empreendedores 

focados na redução da 

desigualdade social e 

degradação ambiental. 

Já investiu em empresas 

B

Fundada em 2014. 

Impacto positivo é 

ponto central do 

negócio.

Fundada em 2017, no 

ramo de doces. Empresa 

B Pendente

Fundada em 2017, com a 

filosofia desde a criação 

já pautada nos 

princípios do 

Movimento B

Fundação em 2017

Certificação

Motivadores

Atração de investidores, 

alinhamento da 

certificação com o 

propósito da empresa

Relevância para a 

atuação da empresa, 

networking com outras 

empresas B

Consolidar a empresa 

como um negócio de 

impacto, legitimar a 

ambição e propósito

Alinhamento de valores, 

atração de investidores, 

retenção de talentos

Atração de capital e 

proximidade com 

possíveis clientes

Marketing positivo, 

alinhamento de valores

Alinhamento de 

propósito, foco em 

clientes

Reforçar a atuação da 

empresa, alinhamento de 

valores

Reforçar o objetivo do 

negócio, atrair clientes

Desmotivadores * * * Custos de certificação * Custos de Certificação * * *

Processo de certificação

Benefícios

Maior entendimento da 

gestão em alguns 

tópicos, 

aprofundamento de 

discussões em temas 

relevantes como geração 

de impacto

Aprofundamento em 

questões anteriormente 

tratadas como 

superficiais na 

governança

Visibilidade de pontos 

de melhoria

Utilização do B Impact 

Assessment como forma 

de mensuração do 

negócio

Utilização do BIA 

também como fonte de 

análise de investimentos

Realinhamento das 

métricas e processos de 

mensuração de impacto

Análise do negócio por 

meio do BIA

O BIA é utilizado como 

ferramenta no processo 

de gestão

Melhor entendimento do 

processo para atuação 

com clientes

Desafios

Comunicação da marca e 

do significado de ser 

uma Empresa B 

certificada

*

Tema muito novo no 

Brasil, com baixo 

entendimento dos 

consumidores

Entender como se 

aproximam dos tópicos 

ambientais

Maior comunicação da 

certificação

Alteração do modelo de 

negócio

Comunicação com 

clientes
*

Pouco conhecimento da 

marca 'B'

Mudanças Sem mudanças
Maior comunicação com 

empregados
Sem mudanças

Criação de métricas para 

mensuração de impactos 

ambientais

Sem mudanças

Certificação 

possibilitada após a 

reestruturação da 

empresa

A empresa já nasceu 

dentro do modelo B

A empresa já nasceu 

dentro do modelo B

A empresa já nasceu 

dentro do modelo B

Significado da certificação Endosso do propósito
Desenvolvimento futuro 

da empresa
Endosso do propósito

Aprendizado constante 

e conexão com outras 

empresas de impacto

Proximidade com 

clientes
Marketing positivo Diferencial de mercado Endosso do propósito

Networking e 

alinhamento dos 

serviços oferecidos

Conhecimento do 

Movimento B

Indicação de um 

investidor

Fóruns e eventos de 

sustentabilidade
Através do sócio Através de investidores Mercado

Evento de 

Sustentabilidade

Proximidade com o 

Movimento B

Proximidade com o 

Movimento B

Proximidade com o 

Movimento B

Concorrência

No segmento de 

investimento de 

impacto, há um 

crescente número de 

empresas em processo 

de certificação ou já 

certificadas

Apesar depoucas, já 

existem empresas que 

atuam com reciclagem e 

logística reversa 

certificadas  

Sem concorrentes 

diretos certificados

Sem concorrentes 

diretos certificados

Fundos de investimento 

de impacto atuam já com 

o processo de 

certificação

Sem concorrência direta, 

mas no mercado de bens 

de consumos focado em 

produtos com baixo 

impacto ambiental o selo 

é um diferencial

Sem concorrentes Sem concorrentes
Sem concorrentes 

diretos

* não relatado nas entrevistas
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5. ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASOS MÚLTIPLOS 

 

Esta seção apresenta as semelhanças e diferenças das empresas estudadas em relação 

aos motivadores da certificação B.  

Cabe destacar que apesar da certificação estar em linha com o propósito das empresas 

avaliadas neste estudo e ser citada como um dos motivadores, ainda existem pontos diferentes 

entre elas, como apresentado no Quadro 9. 

Avaliando as informações do Quadro 9, que resume os principais tópicos avaliados 

durante as entrevistas, observa-se que todas as empresas estudadas possuem no seu modelo de 

negócio, seja através do propósito, missão, valores ou mercado de atuação, foco em questões 

socioambientais de forma direta ou indireta. Os motivadores das empresas para a certificação 

‘Empresa B’ então, relacionam-se entre as nove empresas estudadas através da legitimação do 

propósito que a certificação oferece.  

Ainda, observa-se a recente data de fundação das empresas certificadas no Brasil, que 

dentro do universo estudado, não data de mais de sete anos de fundação. Este fator, associado 

ao desenvolvimento de modelos de negócio mais inclusivos e com foco na geração de impacto 

positivo, em setores empresariais também recentes, como logística reversa e investimentos de 

impacto, por exemplo, apontam uma maior aderência ao modelo de empresas avaliado na 

certificação, explicitado no Quadro 9 pelo fato da maioria das empresas avaliadas não terem 

alterado qualquer ponto de sua governança para obter a certificação. Também não foram 

explicitados pelas empresas avaliadas neste estudo desmotivadores ao processo de certificação, 

com exceção de duas empresas que apontaram os altos custos, cobrados em dólares.Com 

relação aos stakeholders envolvidos no processo para a certificação, nenhuma das empresas 

relatou especificamente este envolvimento, entretanto, as empresas consideraram seus 

stakeholders sejam investidores, clientes e até seus funcionários, conforme apontado no Quadro 

9. 

Pode-se observar uma orientação das empresas B pendentes, as mais novas do grupo 

estudado, com formação em 2017, com motivação nos clientes para a certificação, entendendo 

que isto torna-se diferencial competitivo e pode atrair novos clientes. 

O Quadro 10 a seguir relaciona os motivadores listados nas entrevistas com cada uma 

das empresas estudadas. 
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Quadro 10 – Motivadores para a certificação B por cada empresa estudada 

Empresa 
Alinhamento 

de propósito 

Fazer parte 

da rede 

Atração de 

investidores 

Reforçar a 

atuação da 

empresa 

Clientes 

Atração e 

retenção de 

Talentos 

A             

B             

C             

D             

E             

F             

G             

H             

I             

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Assim como no Movimento B, o alinhamento de propósito das empresas certificadas 

com o adotado pelo Sistema B, ou o B-Lab globalmente é o principal propulsor da certificação. 

Embora abrangentes e detalhadas, as listas apresentadas pelas instituições oficiais do 

Movimento B, não deixam claro os aspectos centrais que fomentam as empresas a se tornar 

uma empresa B certificada. Em razão dessa realidade, ainda que mencionados outros fatores 

nas entrevistas realizadas, destaca-se o aspecto da ideologia de valor e da finalidade dos 

negócios. 

Com exceção dos itens citados anteriormente, a rede de relacionamento e a atração de 

investidores de impacto são dois itens relevantes no processo de decisório da certificação. No 

entanto, poder se basear na certificação como forma de atração de investidores só é possível 

pelo fato das empresas já possuírem os temas socioambientais em seu cerne.  

Os entrevistados também afirmaram que mesmo sem a certificação, a atuação dos 

negócios já tinha como diretrizes os princípios avaliados pela certificação. Sendo assim, a 

certificação B também surge como mecanismo que reforça e legitima este posicionamento 

prévio das empresas, indicando como motivador implícito na escolha deste processo. 

No que se refere aos itens destacados pelos próprios organismos oficiais do Movimento 

B, não foram citados: cobertura de imprensa, benchmarking, proteção da missão e economia de 

dinheiro. 
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Os resultados obtidos através das entrevistas demonstram aderência ao estudado na 

bibliografia pesquisada para este estudo, principalmente no que se refere a criação de valor 

compartilhado e teoria dos stakeholders, uma vez que o principal motivador é o de alinhamento 

de propósito e o de reforçar a atuação das empresas. 

Com relação ao encontrado na literatura sobre RSC, os resultados demonstram que de 

fato as empresas estudadas evoluíram seu conceito de RSC inserindo-o na estratégia. 

A lista apresentada abaixo sintetiza as principais semelhanças e divergências dentro dos 

itens apresentados pelas empresas. 

 

 

• Alinhamento de Propósito 

 

o Semelhanças: com exceção da ‘Empresa B’, todas as outras empresas estudadas 

citaram o alinhamento do propósito da empresa com o propósito declarado pelo 

Movimento B de utilizar os negócios como uma força para o bem. Além disso, 

todas as empresas estudadas declaram o seu propósito publicamente. 

o Diferenças: As empresas: Empresa A, Empresa F e Empresa G, declaram o seu 

propósito unicamente como a geração de impacto positivo, não deixando claro 

como a própria atuação da empresa se relaciona diretamente com o propósito do 

Movimento B. 

 

• Fazer parte da rede de empresas B certificadas 

 

o Semelhanças: as empresas B, C, D, E e I tem como motivador este item. Ambas 

entendem que a rede de empresas certificadas é extremamente benéfica para a 

construção de novos modelos de negócio e um local de trocas. 

o Diferenças: Para as empresas E e I, o ecossistema de empresas certificadas pode 

gerar também novos clientes para ambos, ou seja, a rede também pode aumentar 

negócios. Já para a empresas B, C e D, este ponto não foi relatado. 
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• Atração de investidores de impacto 

o Semelhanças: as empresas A, D, E e G enxergam que a certificação B pode trazer 

investidores de impacto para estas empresas, ou seja, pode funcionar como uma 

forma de atrair novos investimentos para as empresas. 

o Diferenças: As empresas que não citaram este ponto (B, C, F, H e I) podem não 

estar buscando novos investimentos neste momento e desta forma não citaram 

este item como motivador. Algumas das empresas que o citaram trabalham 

dentro do mercado de investimentos. 

 

 

• Reforçar a atuação da empresa 

 

o Semelhanças: Todas as Empresas B Pendentes (Empresa G, Empresa H e 

Empresa I) citaram como motivador o endosso da certificação ao modelo de 

negócio proposto e por serem novas empresas e novas marcas, faz sentido um 

selo já conhecido no ramo de negócios de impacto. 

o Diferenças: Das empresas certificadas, apenas a Empresa B e a Empresa C 

citaram este item como motivador. Entretanto, grande parte das empresas 

entrevistadas relatam falta de conhecimento da marca B Corp, o que pode-se 

relacionar ao fato de pouca adesão deste tema como motivador. 

 

 

• Clientes – marketing positivo 

 

o Semelhanças: apenas as empresas F, G, H e I citaram este tema como relevante 

para a motivação destas a se certificar. Nota-se que estas empresas oferecem 

produtos a consumidores finais e talvez, por isso, entendam este tópico como 

motivador para a sua certificação, apesar da falta de conhecimento do selo, como 

abordado no item anterior. 

o Diferenças: As empresas A, B, C, D e E são prestadoras de serviço focadas, 

principalmente no segmento B2B e neste caso, não veem relação da certificação 

com um aumento de participação em seu mercado de atuação ou mesmo como 

um diferencial competitivo. 
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• Atração e retenção de talentos 

 

o Semelhanças: Não existem semelhanças já que o item foi citado por uma única 

empresa. 

o Diferenças: A diferença entre a Empresa D, que citou este item como motivador 

para a sua certificação pois, anterior a sua certificação, na pesquisa com 

funcionários a empresa constatou que um ponto importante para os seus 

funcionários era trabalhar em uma empresa com um propósito positivo. Em uma 

pesquisa posterior a certificação, a empresa pode constatar que de fato a 

certificação contribuía para este senso de propósito colocado por seus 

funcionários. 

 

Apesar da heterogeneidade das empresas estudadas, que retrata também a diversidade 

das empresas B certificadas no Brasil em termos de mercado de atuação, os pontos de desafios 

no processo de certificação e conhecimento do tema são convergentes. 

Além dos tópicos apresentados anteriormente, a partir dos estudos de casos múltiplos 

analisados e do arcabouço científico sobre os tópicos apresentados, evidencia-se a evolução do 

conceito de responsabilidade social corporativa na atuação das empresas B, que correlaciona-

se com o estudado sobre a teoria dos stakeholders e de criação de valor compartilhado, já que 

todas as empresas estudadas de alguma forma mencionam a certificação como um reforço do 

posicionamento na geração de valor, que considera os stakeholders envolvidos nas atividades 

destas organizações. 

Em relação a utilização de um sistema de mensuração de sustentabilidade, o BIA 

mostra-se eficiente para as empresas estudadas, que passaram a também utilizá-lo como 

ferramenta de gestão. Ainda, a organização de investimentos estudada (Empresa E) utiliza a 

plataforma do BIA para avaliar os futuros clientes no processo de tomada de decisão de 

investimentos. Além disso, nota-se que o BIA avalia a gestão e governança das empresas no 

que tange a geração de impacto e sustentabilidade, ou seja, como que de fato os negócios são 

administrados e não a atividade fim das empresas. 

Em comparação com o movimento da criação de Benefit Corporations através de 

legislação específica como feito nos Estados Unidos, no Brasil, o Movimento B atua também 

voltado a criação de política pública específica para criação de um modelo de empresas de 

benefício mútuo junto aos órgãos reguladores. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A pergunta que se buscou responder com este trabalho aplicado foi: Qual a motivação 

das empresas para se obter a certificação ‘Empresa B’? 

A revisão bibliográfica estudada, sinaliza que a partir das discussões de 

responsabilidade social corporativa e sustentabilidade empresarial, as empresas passam a ser 

demandadas de respostas sobre as atividades realizadas para minimização dos impactos 

socioambientais gerados, que passam a ser entendidos futuramente também como 

oportunidades, principalmente na geração de impactos sociais e ambientais positivos. Neste 

contexto, surgem também novos indicadores e sistemas de mensuração de forma a possibilitar 

uma forma única de análise das empresas bem como sua comparação. Como resposta a estas 

novas demandas, surge o Movimento B Corp focado, entre outros temas, na certificação de 

empresas que geram impacto socioambiental positivo. 

Dessa forma, ao se finalizar a análise dos estudos de caso investigados, observa-se que, 

principalmente, o alinhamento dos aspectos ideológicos e de intencionalidade dos negócios 

avaliados são os principais motivadores para as empresas ao se certificarem como B. Percebe-

se, ainda, que a certificação valoriza como os negócios são administrados e não necessariamente 

a atividade fim, dado a grande diferença de setores de atuação e de produtos e serviços ofertados 

pelas empresas certificadas. 

A utilidade de mensurações focadas em RSC e sustentabilidade empresarial torna-se 

importante ponto de encontro entre o Movimento B e as empresas certificadas, primordialmente 

na atração de investimentos de impacto. 

Um outro aspecto a ser levado em conta obtido por este estudo concerne ao aspecto da 

certificação como um processo, já que os motivadores compõem estímulo para a certificação. 

Entretanto, as vantagens e desvantagens da certificação só são analisadas pelas empresas em 

momentos posteriores. 

Como principal fragilidade de todo o processo cita-se o baixo conhecimento da marca e 

consequente percepção de ausência de benefício focado em clientes. Por outro lado, poder fazer 

parte da rede de empresas certificadas que compartilham dos mesmos valores torna-se um ponto 

positivo. 

A literatura aponta que os jovens profissionais inserem valores e propósitos como foco 

de suas carreiras (DELOITTE, 2018). Entretanto, o tema de atração e retenção de talentos, 
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apesar de também ser citado como benefício da certificação pelos órgãos gestores, foi citado 

apenas por uma única empresa como motivador.  

A compreensão do Movimento B se estabelece, portanto, com o propósito e o processo 

de certificação. A certificação promove a visão das empresas tangibilizando o propósito ao 

mesmo tempo que reconhece as organizações que estão alinhadas a ele. Outrossim, a 

certificação provê às empresas uma corroboração acerca de seus objetivos organizacionais além 

da conexão com uma coletividade de empresas alinhadas. 

A diversidade das organizações certificadas, em diversos aspectos, torna-se uma outra 

característica importante do Movimento B e dos motivadores de certificação. Tal fator gera 

desafio para o Sistema B e o B-Lab, uma vez que dificulta a criação de uma única identidade 

para a marca e no processo de comunicação de seus benefícios. 

Outro fato relevante que se cruza com os motivadores para a certificação é a disposição 

das organizações para obter a certificação já que, além dos critérios previamente mencionados, 

a certificação também envolve o processo de mensuração das práticas, alteração dos 

documentos e o pagamento das taxas de certificação. 

De certo modo, a certificação B configura uma evolução das ferramentas de mensuração 

de RSC como por exemplo o GRI ao serem incluídas etapas de validação das informações 

prestadas, o compromisso legal assinado e o selo de identificação. No entanto, o sistema 

utilizado para mensuração não se mostra privilegiando as organizações que geram impacto 

socioambiental positivo através de suas atividades (o que se faz), ou seja, ligadas ao discurso 

do Movimento B. A certificação apenas atribui confiabilidade avaliando práticas de gestão 

(como se faz). 

Vale destacar que ainda que em sua maioria, as Empresas B Certificadas sejam empresas 

de pequeno e médio porte, a certificação passa a ganhar maior relevância dentre as 

multinacionais. O processo de certificação ainda é bastante complexo para empresas de grande 

porte, já que não se tem completa abrangência do BIA para tamanha multiplicidade de variáveis 

em grandes organizações. Entretanto, em 2018, a Danone (multinacional francesa de alimentos) 

anunciou sua ambição de se tornar globalmente certificada, ou seja, de ter 100% de todas as 

suas filiais certificadas em todo o mundo até 2030. Nesse contexto, a filial americana da 

empresa, DanoneWave, já é a maior empresa B certificada do mundo e já alcançou cerca de 

30% de seu negócio com certificação B Corp (DANONE, 2018). Segundo a empresa: 

A certificação B Corp é uma marca de confiança: uma 

promessa de que uma empresa está fazendo negócios de forma 

a atender a rigorosos padrões de desempenho social e 
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ambiental, transparência e responsabilidade e é certificada pela 

B Lab, uma organização sem fins lucrativos de terceiros. 

[...] 

Desde 2015, a Danone faz uma parceria com o B Lab para 

ajudar a definir um caminho significativo e gerenciável para a 

certificação de multinacionais e empresas de capital aberto, 

bem como acelerar o crescimento do movimento B Corp para o 

mainstream (DANONE, 2018).  

 

 

Nota-se, através deste exemplo, que apesar de críticas com relação ao conhecimento da 

marca B Corp, as empresas certificadas desempenham papel fundamental na comunicação e 

propagação deste novo grupo de empresas. 

Apesar de limitados a um pequeno grupo de empresas certificadas, os resultados deste 

estudo podem ser fonte de informação tanto para as empresas como para o próprio Movimento 

B para maior aprofundamento nas decisões sobre a certificação. Vale destacar que este estudo 

não objetiva criar padrões, mas sim contribuir com a reflexão de oportunidades para os atores 

envolvidos como para pesquisas futuras. 

A partir deste trabalho aplicado, entende-se que novas pesquisas possam ser 

encaminhadas, principalmente para avaliar os benefícios da certificação B e se estes se 

relacionam com os motivadores aqui apresentados. Além disso, sugere-se a investigação de 

como se dá o processo de certificação B. 
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