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SOBRE ESTE 
RELATÓRIO

O Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB) está 
comprometido em exercitar a transparência junto às pessoas 

e empresas associadas, Conselho Deliberativo, Conselho 
Emérito, Colaboradores e todos os demais stakeholders.

Este relatório sumariza as principais ações e informações 
sobre o ciclo de gestão que se iniciou em Março de 2020 e 

encerra-se em Fevereiro de 2022. No final do documento você 
encontra todos os contatos do ICCB, caso queira compartilhar 

alguma dúvida, elogio ou sugestão de melhoria.
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PANDEMIA & CONSCIÊNCIA
Encerramos mais um ciclo de gestão 
do Instituto Capitalismo Consciente 
Brasil que coincidiu com um momento 
muito difícil para toda a humanidade e 
ainda mais grave no Brasil, com tantas 
desigualdades.

Essa gestão, sob a minha presidência, 
direção geral de Dario Neto e um time 
incrível de colaboradores e conselheiros, 
começou em março de 2020 junto 
dos primeiros casos de Covid-19 no 
Brasil e termina em fevereiro de 2022. 
Infelizmente não podemos falar o 
mesmo da pandemia, que não terminou.

Sofremos com a perda de milhares 
de vidas e milhões empregos. Muitas 
empresas não resistiram e fecharam 
suas portas. A economia regrediu e 
nunca foi tão importante, aos líderes, 
serem conscientes dos seus impactos e 
exercitarem a resiliência. 

Devemos mudar hábitos de consumo 
perante o impacto da grande onda, 
não passageira, do ESG (Ecoambiental, 

Social e Governança). Ela impactou, 
também, as empresas e suas atitudes 
nesses três pilares.

As empresas começaram a despertar 
para uma mudança necessária e 
urgente. Devem mudar seu foco do 
“lucro a todo custo” para o propósito. 
Para praticarem, efetivamente, os pilares 
do ESG, têm que servir a todos os 
stakeholders gerando riqueza e bem-
estar de forma equânime, enquanto 
maximiza o lucro justo ao acionista.

Temos muito a contribuir para esta 
mudança. Nunca é tarde para elevar a 
consciência. Nosso propósito, como 
instituto, é ajudar a transformar o jeito 
de se fazer investimentos e negócios no 
Brasil, para diminuir as desigualdades. 
Vamos mudar?

Hugo Bethlem
Presidente do Conselho
Instituto Capitalismo Consciente Brasil
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Cofundador e Presidente do 
Instituto Capitalismo Consciente Brasil. 

Chief Purpose Officer na Bravo GRC. Conselheiro de 
empresas e ONGs. 40+ anos de vivência como C Level em 

empresas de varejo GPA, Dicico, Sé Supermercados, Hopi Hari e 
Carrefour, iniciando sua carreira na Arthur Andersen. Formado em 

administração e contabilidade pela FMU SP. Especializações em Gestão - 
Cornell, Empreendedorismo - Babson, Gestão e Liderança e Blockchain - Oxford, 

Conselhos de Administração - IMD, Empreendedorismo Social - Stanford, 
Inovação - Harvard, Economia Circular e Sustentabilidade - Cambridge e Liderança 
em Empresas de Consultoria - PSF – Oxford. Eleito Executivo Financeiro do ano 

1991 - O Equilibrista - IBEF – SP.

HUGO 
BETHLEM
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MAIS UM IMPORTANTE PASSO
Olhando para trás ao final destes dois longos 
pandêmicos anos, a nostalgia traz à memória 
sentimentos de orgulho, gratidão e alegria por 
poder testemunhar tamanho crescimento e 
evolução do ICCB co-construído por tantas 
mentes e corações. Um tremendo trabalho 
coletivo!

Se eu pudesse resumir as três principais 
conquistas que este relatório irá descrever 
e detalhar eu diria que são: identidade, 
governança e caixa. 

O crescimento de 2020 trouxe perguntas e 
inquietações profundas. Decidimos consultar 
associados, conselhos e nossos movimentos 
irmãos para revisitar nosso lugar único de 
serviço para o Brasil. Disso, enorme clareza 
e força emergiu com a certeza de uma 
vocação educacional e inspiracional para 
ajudar a transformar a forma como fazemos 
investimentos e negócios.

Outro alicerce fundamental foi desenvolver 
nosso projeto de governança e compliance. 
ESG deve começar por governança e assim o 
fizemos no ICCB para garantir transparência, 
ética e perenidade à organização.

Com a clareza de quem somos e para onde 
devemos orientar nosso crescimento e com 
a nossa governança ajustada, performamos 
bem como negócio e garantimos uma 
posição de caixa suficiente e confortável para 
profissionalizar a nossa gestão daqui em 
diante e viabilizar investimentos relevantes 
que nos guiarão para o futuro.

Em um Brasil com 20 milhões de empresas 
e mais de 400 empresas listadas, podemos 
nos alegrar sim com dois anos que 
simbolizam mais um importante passo. Ao 
mesmo tempo, a urgência das desigualdades 
crescentes e a emergência climática clamam 
por mais, muito mais. Precisaremos escalar 
a nossa mensagem, crescer em rede como 
nunca e furar a bolha. Estamos no começo e 
o Brasil - e o mundo - têm pressa. 

Vamos juntos e juntas!

Dario Neto
Diretor Geral
Instituto Capitalismo Consciente Brasil
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DARIO
NETO

É cofundador e CEO do 
Grupo Anga, uma holding de 

desenvolvimento de negócios 
e investimentos orientados para 
impacto socioambiental positivo 

que abriga as operações da Tribo, 
Qura, Eureca, além do Instituto Anga e 
um portfólio de empresas investidas. 

Foi conselheiro deliberativo do Instituto 
Capitalismo Consciente Brasil de 

2017 a 2019 e Diretor Geral na gestão 
2020/22. Foi ainda conselheiro global 

do Capitalismo Consciente para 
comunidades, colunista HSM e Época 

Negócios em liderança consciente e 
sustentabilidade, em conjunto com 
lideranças do Sistema B no Brasil e 

América Latina. Foi também um 
dos dois jovens escolhidos pelo 

governo como “Delegado
 Oficial do Brasil” no Y20 em 

2019 no Japão.
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O PRINCÍPIO DE UM NOVO OLHAR
O Capitalismo Consciente é um 
movimento global que se originou 
nos Estados Unidos a partir de um 
estudo acadêmico de Raj Sisodia, Jaf 
Shereth e David Wolf. O estudo tinha 
o objetivo de verificar como algumas 
empresas conseguiam manter alta 
reputação e fidelidade dos clientes 
sem ter investimentos exorbitantes 
em publicidade e marketing. 

Antes de ser publicado, o estudo 
chegou ao conhecimento de John 
Mackey, CEO da Whole Foods, 
que identificou no manuscrito 
muitas características e atitudes 
que há muitos anos já aplicava 
em seu negócio. Posteriormente, 
com a contribuição de Mackey, o 
estudo evoluiu para o livro Firms of 
Endearment, publicado em 2007, que 
explana sobre como as empresas 
lucram a partir da paixão e propósito. 
A prática é baseada em quatro 
princípios: 

Propósito Maior: Empresas 
conscientes concentram-se em seu 
propósito além do lucro. Ao fazê-lo, 
inspiram, envolvem e energizam seus 
stakeholders. 
Cultura Consciente: A cultura é 
formada pelos valores, princípios e 
práticas estabelecidos na estrutura 
social de uma empresa e que 
permeiam suas ações.
Liderança Consciente: Os líderes 
conscientes são responsáveis por 
servir ao propósito da organização 
criando valor para todos os seus 
stakeholders e cultivando uma 
cultura de confiança e cuidado. 
Orientação para Stakeholders: Um 
negócio deve gerar diferentes valores 
para todas as partes interessadas, os 
chamados stakeholders. 

O Instituto Capitalismo Consciente 
Brasil, fundado em 2013, é uma 
organização sem fins lucrativos que 
representa o movimento no Brasil.
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NOSSO MANIFESTO

“Nós existimos para ajudar a transformar o 
jeito de se fazer investimentos e negócios no 
Brasil, multiplicando os pilares que levam a 
uma gestão mais humana, mais ética e mais 
sustentável, para diminuir a desigualdade.

Nós buscamos conectar negócios para que 
liguem os pontos entre propósito, visão 
estratégica e impacto social.

Os negócios conscientes devem ter um 
propósito maior, tratar todos os stakeholders 
de forma equânime, criar cultura e valores 
que garantam sua perpetuidade e ter um 
líder consciente que cuide das pessoas e do 
nosso planeta.

Nós acreditamos que um negócio é bom 
quando cria valor, é ético porque é baseado 
na troca voluntária, é nobre porque eleva a 
existência e é heróico porque tira as pessoas 
da pobreza, gerando prosperidade.

Nós entendemos que o capitalismo continua 
sendo a melhor forma de gerar riqueza e 
inclusão social das pessoas, elevando sua 
dignidade.

Nós somos o chapter brasileiro do 
Capitalismo Consciente. Junte-se a nós 
nessa jornada transformadora.

Confira nosso novo vídeo 
institucional. Para visualizá-lo, 

escaneie o QR code com a 
câmera do seu celular.

VÍDEO
INSTITUCIONAL
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PRIMEIROS PASSOS

2017 2020

Mais que empresários, os fundadores compõem um grupo de pessoas 
inconformadas que se recusavam a aceitar o inaceitável. Ao entrarem em 
contato com o Movimento Global do Capitalismo Consciente nos EUA, 
decidiram iniciar esforços para trazer o Capitalismo Consciente para o Brasil. 

Em 2020, inicia-se 
a terceira Gestão 
do Instituto com 
Hugo Bethlem 

como Presidente do 
Conselho e Dario 

Neto como Diretor 
Geral. 

Inaugura-se a 
posição de Diretora 
de Educação com 
Graziela Merlina.

A segunda Gestão 
inicia-se em 2017 
com a presidência 

de Rony Meisler 
e Hugo Bethlem 

como Diretor Geral. 

Inaugura-se a 
posição de Diretora 
de Operações com 

Daniela Garcia.

2013
Nasce, em 

2013, o Instituto 
Capitalismo 

Consciente Brasil 
com a presidência 

de André Kaufmann 
e Thomas 

Eckschmidt como 
Diretor Geral. 
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Abrão Melnik  •  Adriana Fellipelli
André Kaufmann  •  Artur Tacla  •  Benni Boruchowski 
Carlos F. Bremmer  •  Celso Cintra  •  Eliana Tameirão 

Fabio Cerquinho  •  Frederico Grayeb  •  Graziela Merlina 
Hugo Bethlem  •  Janice Marques  •  José Luiz Weiss  
Luiz Fernando Levy Filho  •  Maria Angelica Moretti

Mauricio Goldstein  •  Ricardo Glass  •  Sylvia Leão  •  Timothy Altaffer
Thomas Eckschmidt  •  Vicente Gomes  •  Ulisses Zamboni

FUNDADORES DO INSTITUTO 
CAPITALISMO CONSCIENTE 

BRASIL
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LINHA DO TEMPO
Contamos com 
importantes 
acontecimentos para 
o movimento entre 
2020 e 2022. Confira 
nesta linha do tempo:

Mar/20
Livro 
Empreendedorismo 
Consciente.

Abr/20
Início da Digital 
Transformation 
ICCB.

Abr/21
Jornada ESG em 
parceria com HSM.

Mai/21
Capitalismo 
Consciente 
Academy.

Jun/21
Capitalismo 
Consciente na 
Prática.

Jun/21 
Jogo do 
Capitalismo 
Consciente.

Out/21 
II Fórum Brasileiro 
em Capitalismo 
Consciente.

Out/21 
Lançamento 
do novo site.

Out/21
Lançamento 
do App Consciente.

Out/21 
Livro Liderança 
Consciente.

Dez/21 
11 Filiais 
Regionais pelo 
Brasil.

Abr/20
Nova categoria para 
associação gratuita 
de pessoas físicas.

Abr/20
Podcast.

Mai/20
Utilização de 
plataforma CRM 
(RD Station).

Ago/20
Livro Empresas 
que curam.

Set/20
[RE]insights.
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Confira, nesta linha do tempo, a origem e a trajetória do Capitalismo 
Consciente no mundo e no Brasil. No verso desta página, você 

poderá visualizar os principais acontecimentos da Gestão 2020/22 
do Instituto Capitalismo Consciente Brasil.

NÃO PERCA O FIO DA MEADA

2007: O livro Firms of 
Endearment e o artigo 
Conscious Capitalism: Creating 
a New Paradigm for Business 
são publicados.

2008: Ocorre a 1ª 
Conferência para 
discutir Capitalismo 
Consciente (EUA).

2010: Surge 
o Conscious 
Capitalism, Inc.

2012: O livro 
Conscious 
Capitalism: 
Liberating the Heroic 
Spirit of Business é 
publicado. 2013: Nasce o 

Instituto Capitalismo 
Consciente Brasil.

2017: 2ª gestão: 
Rony Meisler 
torna-se presidente 
e Hugo Bethlem, 
Diretor Geral.

2018: Início do 
programa de 
associações e 
eventos. 

2019: Ocorre 
a I Conferência 
Latino-Americana 
do Capitalismo 
Consciente. 

2020: 3ª gestão: 
Hugo Bethlem 
torna-se Chairman 
e Dario Neto, Diretor 
Geral. 

2021: Criação do 
Academy, realização 
do II Fórum Brasileiro 
e inauguração de 11 
Filiais Regionais pelo 
País.
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TIME FORTE
Uma equipe forte, motivada e alegre 
sempre faz toda a diferença. Dentro 
do ICCB, essa é uma premissa. Ao 
longo da gestão 2020/22 criamos 
espaços permanentes de discussão, 
compartilhamento de ideias, núcleos 
direcionados a pensamentos 
criativos e exercitamos mais 
autonomia em todas as funções.

Dobramos a quantidade de pessoas, 
incluímos diversidade na seleção, 
em gênero, raça e idade. Hoje 
compomos um time cada vez mais 
qualificado para entregar aos nossos 

associados e seguidores uma 
operação de qualidade. 

Além dos colaboradores, compõe 
nossa equipe, um time externo 
de parceiros de comunicação, 
tecnologia e prestação de serviços 
que com muita competência e 
paixão nos ajudam nas tarefas 
diárias.  

Todos e todas foram importantes 
para a realização de um trabalho 
ético, transparente, relevante e que 
gerou muito impacto positivo.

Comunica
çã

o

Finance
iro

Educa
çã

o

Atendim
ento

Exp
ansã

o
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TIME
Hugo Bethlem
Presidente do 
Conselho

Daniela Garcia
Diretora de 
Operações e 
Associações

Juliana Toledo
Gerente de Operações 

e Associações

Gabriel Monteiro
Coordenador de 

Expansão Nacional

Lia Esumi
Coordenadora

de Comunicação

Rodrigo Fagundes
Coordenador
de Educação

Taís Araújo
Assistente de

Marketing

Roberta Jordão
Coordenadora
Administrativa

Guilherme Ceballos 
Coordenador do 
Líder pro Mundo

Alan Borges
Coordenador 
de Finanças

Graziela Merlina
Diretora de 
Educação

Dario Neto
Diretor Geral
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TRILHANDO OS MELHORES CAMINHOS
Governança é fundamental em 
todos os segmentos de negócios 
mas, nas organizações de 
terceiro setor, é premissa. Desde 
de nossa fundação, o ICCB tem 
no Conselho Deliberativo um 
corpo de profissionais altamente 
qualificados - convidados pela 

presidência do conselho - que se 
reúne mensalmente para auxiliar 
nas tomadas de decisão e, juntos 
com a direção, desenhar os rumos 
da instituição. Nosso Conselho 
Deliberativo é formado por 10 
integrantes que nos acompanharam 
nos últimos dois anos.

Giuliano 
Marchiani

Ariolino 
Andrade

Cassia
Messias

Graziela 
Merlina

Izabella 
Mattar

Leonardo 
Lima

Ligia 
Camargo

Ricardo 
Glass

Ryoichi 
Penna

Tarcila 
Ursini
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REUNIDOS PELA EDUCAÇÃO
Para trilhar os melhores caminhos também na 

Educação, contamos com um grupo de profissionais 
experientes e qualificados que teve a missão de realizar 

a curadoria educacional e criação das Certificações 
Básica e Avançada em Capitalismo Consciente. Graças 

a este grupo, formamos 280 pessoas em 
Capitalismo Consciente.

Augusto Júnior
Instituto Anga

Rodrigo Fagundes
ICCB

Manoela Onofrio
Cause

Ariolino Andrade
Triconsult

Graziela Merlina
ICCB

Renata Barbosa
Cause

Daniela Garcia
ICCB

Sté Crispino
Tribo

Pedro Paro
Humanizadas
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O BRILHO DO CONSELHO EMÉRITO
Composto por grandes lideranças brasileiras, o Conselho Emérito tem 
o papel de abraçar institucionalmente o ICCB. Seu engajamento em
campanhas e eventos amplificam a mensagem do movimento e engajam
milhares de pessoas em ações que levam à uma liderança mais consciente.

Alexandre 
Birman

Eduardo 
Gouveia

Jandaraci 
Araujo

Gustavo 
Werneck

Marco Aurelio 
Almada

Eduardo 
Mufarej

José 
Kanner

Marcos 
Bicudo

Rachel
Maia

Juliano 
Ohta

Marcos 
Leta

Renato
Franklin

Eduardo 
Ourivio

Julio 
Campos

Maria Fernanda 
Teixeira

Rony
Meisler

Fabio 
Alperowitch

Lisiane 
Lemos

Mayra 
Castro

Sandro
Gonzalez

Flavio
Rocha

Luciana 
Ribeiro

Patrícia
Braile

Sergio
Zimerman

Gabriela 
Baumgart

Luiza Helena 
Trajano

Patrícia
Meirelles

Silvio
Genesini

Guilherme 
Setubal

Marcelo 
Miranda

Pedro
Chiamulera

Alexandre 
Costa

Andrea
Alvares

Andrea
B. Cruz

Claudia 
Abreu

Cristina 
Palmaka

Claudia 
Sender

Daniel
Izzo
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AMPLIFICANDO
A MENSAGEM!

A campanha sobre ESG e Capitalismo Consciente 
ganhou grande repercussão nas Redes Sociais graças 

ao engajamento do Conselho Emérito em se posicionar, 
junto ao ICCB, por práticas empresariais mais alinhadas 

aos parâmetros ESG.
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ECOSSISTEMA DE EMPRESAS 
O Instituto Capitalismo Consciente 
Brasil iniciou seu programa de 
associação para empresas em 
março de 2018. Naquela ocasião, 
nosso objetivo era reunir empresas 
que desejavam mergulhar na 
jornada de conhecimento sobre o 
conceito do Capitalismo Consciente 
e empresas que estavam dispostas 
a colaborar para o crescimento da 
instituição.

O formato de associação proposto 
era inédito entre todos os chapters 
mundiais e foi sucesso desde o 
primeiro momento aqui no Brasil. Foi 
através deste formato que o instituto 
conseguiu promover uma influência 
positiva em todo o ecossistema 
visando o alinhamento de práticas 
empresariais com os pilares do 
movimento.

Acreditamos que é sempre através 

do engajamento de sua maior 
liderança que uma empresa começa 
a dar os primeiros passos na 
jornada do Capitalismo Consciente. 
As empresas que se associam 
ao Capitalismo Consciente 
não necessariamente nascem 
capitalistas conscientes, mas 
desejam se transformar.  O ICCB 
não é uma entidade certificadora 
e acolhe, portanto, todas as 
empresas que desejam ampliar 
sua consciência para gerar um 
maior impacto positivo em nossa 
sociedade.

Atualmente, existem oito categorias 
para que empresas de diferentes 
portes possam se associar ao 
Capitalismo Consciente. Esta 
jornada é possível de ser trilhada 
por qualquer empresa, em qualquer 
estágio de maturidade e já tendo, ou 
não, ações conscientes.
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ASSOCIAÇÕES
PESSOA 

JURÍDICA

Associados em 2021
(    45%)

Associados 
em 2019

89

129

Se você ainda não faz 
parte deste grupo de 
empresas, associe-se 
agora através do 
código abaixo:

Escaneie o QR code com 
a câmera do seu celular.

FAÇA 
PARTE
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LEGIÃO DE EMBAIXADORES
Até o início desta gestão, somente 
associados contribuintes faziam 
parte do ecossistema do Capitalismo 
Consciente. No entanto, entendemos 
que a transformação que 
buscávamos no nosso ecossistema 
seria muito mais efetiva se 
conquistássemos o engajamento de 
milhares de pessoas, e não apenas 
centenas delas. Criamos, então, o 
programa de associação gratuita 
destinada à Pessoa Física, lançado 
em março de 2020. 

Destinada aos embaixadores e 
embaixadoras, que é como são 
chamadas as pessoas que integram 
o Capitalismo Consciente, as
associações permitem um acesso
completo a todos os conteúdos
que são produzidos pelo ICCB.
Categorias pagas acumulam
contrapartidas diferenciais como
possibilidade de criação de conteúdo
para o ecossistema e portais

eletrônicos parceiros como a Um 
Só Planeta, até a participação da 
Certificação Básica em Capitalismo 
Consciente.

A adesão de pessoas físicas ao 
Capitalismo Consciente é muito 
importante por vários motivos. Em 
primeiro lugar, é uma oportunidade 
de aprendizado e educação a 
partir de conteúdos exclusivos que 
disponibilizamos. É, também, uma 
oportunidade para que cada uma 
dessas pessoas possa colocar em 
prática, junto ao seu time e as suas 
lideranças, ações empresariais que 
estejam alinhadas com os pilares 
do movimento. Por último, mas não 
menos importante, nosso time de 
embaixadores nos ajuda a amplificar 
a mensagem do movimento 
postando conteúdos em suas redes 
sociais e exercendo uma influência 
positiva e transformadora a todas e 
todos que estão à sua volta.
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ABRANGÊNCIA
NACIONAL

ASSOCIAÇÕES
PESSOA
FÍSICA

Nosso time de embaixadores é 
extremamente diverso. Não só 
geograficamente falando, mas 
também por conta dos diferentes 
cargos que ocupam e por 
apresentarem uma grande faixa 
de variação de idade. Confira 
neste gráfico a impressionante 
taxa de crescimento de 
nossos embaixadores.

2019

Associados

Associados

Associados

7196%

85%

4054

2189

30
2020 2021
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EMPRESAS ASSOCIADAS
• 2W Energia
• 4 Hábitos para

Mudar o Mundo
• A Desenvolver

Consultoria & 
Educação em Saúde

• Adventures
• Agência A+
• Agroreset
• Alelo
• Ambipar Group
• Ana Carolina Vermelho 

Martins Consultoria 
• Anga & Din4mo 
• Appana
• Arapuru Gin
• Autoridade Fitness
• Base Viral
• BeeCorp 
• BeHappier
• BeOnBoard
• Biowash 
• Bittencourt Inteligência 

em Redes de Negócios
• Bom Consórcio
• Braile Biomédica
• Bravo GRC
• Bridge 3 
• Cavazani Construtora
• CCLI Consultoria 

Linguística
• Cerveja Praya
• Chico Rei
• Coimbra e Chaves
• Conta Black
• Contábil Hub
• Copastur 

• Cotidiano Aceleradora
• CreditCorp 
• Cristalina
• Dengo
• Deploy It Group
• Dobra
• Docnix 
• EB Capital
• Editora Mol
• Editora Voo
• Facens 
• Fair
• Fazenda da Toca 

Orgânicos
• Forfuturing
• Fundo Agbara
• Gerdau
• Gooders
• GPV Brasil
• Grupo BZ
• Grupo Hinode
• Hairme
• Human-are by Cicclos
• Humanizadas
• ICTS
• Ideiaologia
• IISP
• Ilumina
• Impact
• Inova Ser
• Instituto Emana
• Iônica
• Ipê Mineração
• Irani
• Kemparts
• Klabin 
• KM Solidário

• Kunumi
• Legado Cafés
• Limppano 
• Lince Humanização
• Locus Inc
• Mãos da Terra Brasil
• MDC Energia
• Menos 1 Lixo
• Movida
• Movimento Eu 

Visto o Bem
• Multiplike Soluções 

Financeiras 
• Nuu
• Ocean Governança 

Integrada
• Olhar Humano
• Omni
• Panelinha Fit 
• Peg Med
• Petz
• Pizza Prime
• Plastifama
• Plenamente 

Desenvolvimento 
Humano

• Poesis
• Porto Sudeste
• Positiv.a
• Propositiva Consulting
• Qwan Human 

Connections
• Reconnect  Happiness 

at Work
• Rede de Ensino Apogeu
• Rede Monroe Olsen
• Refazenda

• Reserva
• Reserva de Ideias
• Reverse Solar
• Rudolph
• Sabesp 
• Sacolão da Santa
• San Paolo Gelato & Café
• SAP
• SBtur
• Seve Ecomade
• Shirley Ortiz 

Desenvolvimento 
de Lideres 

• Shopper Experience 
• Sicoob 
• Sicoob Credisul
• Sicoob Sul
• Sicredi
• Sicredi Pioneira RS
• Sintecsys
• Social Docs
• Special Dog
• Strategy Consulting
• Tecnosulfur
• Telos Transition
• Tia Sônia
• Tio Gu
• Transcota Logistica 

e Transporte
• Viacredi
• Vitalk
• WZ Advogados
• Xtree
• ZenKlub
• Zodiac
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PARCEIROS

• 4Daddy 
• ABMEN
• ABRALOG
• ABRAPS
• ABRH-MG
• AC Mimas
• ADCE
• ASSESPRO
• Associação EO 

Rio de Janeiro 
• Black Jaguar 

Foundation
• Blend Edu
• Cesar
• CLP

• Connection 
Comunicação

• CUFA
• Curadoria
• Diário do Comércio
• Endeavor
• Fatorial Investimentos
• FBN Brasil
• Federaminas
• Fellipelli 
• Fundação Dom Cabral
• G10 Favelas
• Gouveia de Souza
• Great Place To Work
• Grupo Blend Edu

• HSM
• IB Consultoria Jurídica
• IBMEC
• IDIS
• Instituto Akatu
• Instituto Supereco
• IT Mice Travel Solutions 
• Juniors Achivment 

Brasil
• Liga de 

Intraempreendedores 
Brasil

• Mercy For Animals
• OJC
• Okena

• Plan
• PocketBook4you
• Prefeitura de Catanduva
• Pro Criança Cardíaca
• Ramunno Advogados
• Rede Mulheres 

Empreendedoras
• Refúgio 343
• RV Mondel
• Saint Paul
• Santa Clara
• Senac
• State
• Triconsult
• Trustin
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NOVAS CONTRAPARTIDAS
Em março de 2018, ao lançarmos 
nosso programa de associação 
de empresas, tínhamos apenas 
dois tipos de contrapartidas: vaga 
para nossos eventos presenciais 
(Café da Manhã Consciente e 
Talk Consciente) e acesso à Zine 
Consciente, conteúdo de curadoria 

exclusiva do ICCB sobre assuntos do 
universo do Capitalismo Consciente.

Atualmente, o ICCB oferece a 
seus associados (PF e PJ) quase 
30 diferentes contrapartidas. 
Vale destacar algumas dessas 
contrapartidas como por exemplo:

Exemplares de livros, a 
cada novo lançamento.

Acesso gratuito ao aplicativo 
mobile e aos minicursos 
exclusivos.

Participação da Websérie 
Capitalismo Consciente na 
Prática.

Acesso gratuito à Workshops, 
Talks Conscientes e outros 
eventos online mensais.

Acesso e descontos nas 
Certificações Básica e Avançada 
em Capitalismo Consciente.

Descontos em produtos da loja 
online e em cursos co-branded.

13



CONTRAPARTIDAS
Welcome

kit
Webinar de 
boas-vindas 

Gravação do Capitalismo 
Consciente na Prática

Desconto na 
Jornada ESG 

Curso Felicidade 
corporativa

Curso HeartMath 
na liderança

Curso Organização 
e produtividade

Curso Rotina de 
liderança

Curso Trilha de aprofundamento 
em Capitalismo Consciente

Curso Trilha Introdutória 
em Capitalismo Consciente

Desconto na Certificação 
Avançada de 48h 

Vaga na Certificação 
Básica de 6h 

In 
company

Entrada no 
Fórum anual

Entrada grátis em Talks Conscientes 
e Workshops presenciais

Acesso aos 
workshops online

Acesso à plataforma 
PocketBook4You

Cupom 
Consciente

Recebimento do Material de 
Curadoria + Acesso ao acervo

Recebimento do Guia de Boas 
Práticas + Acesso ao acervo

Recebimento da Zine Consciente 
quinzenal + Acesso ao acervo

Acesso à área 
restrita do site

Acesso ao App 
Consciente 

10% de desconto na compra do 
Jogo do Capitalismo Consciente

10% de desconto na 
compra de livros 

Exemplar de livro a 
cada lançamento

Selo de
associação
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A VOZ DE NOSSO ECOSSISTEMA

Que jornada foi 2021! Grandes desafios e 
muitas conquistas! É maravilhoso trilhar 
esse caminho construindo relações de 
profundo respeito pelas pessoas, que estão 
sempre no centro das nossas realizações, 
pelas comunidades onde atuamos e pelo 
meio ambiente. Nosso sistema de gestão 
tem o Capitalismo Consciente como 
pilar, que foi essencial na formação dos 
nossos líderes e na evolução cultural que 
precisamos. A parceria do Porto Sudeste, 
Ipê Mineração e Capitalismo Consciente 
segue firme, pois sabemos que 2022 será 
ainda mais desafiador e temos pleno 
entendimento que a saúde da nossa 
empresa depende da saúde da nossa 
comunidade.

Participar da Jornada ESG foi uma 
experiência muito marcante. Conduzido 
por pessoas inspiradoras que vivem a 
teoria na prática, trocas riquíssimas entre 
os participantes e uma metodologia que 
combina leveza e muita profundidade, me 
trouxeram consciência e segurança para 
começar a agir. Recomendo a todos que 
decidam honrar a responsabilidade que nos 
foi dada, de transformar o mundo através 
dos negócios.

“ “

Jayme Nicolato
CEO na Porto Sudeste 
do Brasil e Mineração 
Morro do Ipê – 
Empresas Associadas

Patríci N. Arantes
Diretora na Abase - 
Covetrus Brasil
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A formação avançada 
foi muito importante para 
aprofundar nos quatro pilares 
que sustentam os princípios do 
capitalismo consciente. Por meio 
de discussões, conceitos e exercícios 
práticos, fui capaz de repensar os 
processos e ferramentas da empresa, 
gerando melhorias e ideias de novas 
iniciativas que nos consolidem cada 
vez mais como uma empresa com 
propósito maior e liderança consciente. 
Professores preparados e construção 
coletiva c todo nosso grupo foram 
características dessa formação!

Denise Paludetto
Diretora de Pessoas e 

Cultura na Omni

“ “A desigualdade precisa 
ser combatida de forma 

eficaz e despertar a consciência 
de todos envolvidos é o primeiro 

passo. O lucro não deve ser o único 
objetivo de uma empresa e a gestão 

precisa ser cada vez mais humanizada. 
O Movimento Capitalismo Consciente 

ajuda a promover essa transformação, 
através dos seus pilares de atuação e 
dos conteúdos disponíveis para seus 

associados, com conceitos e práticas 
que sustentam essa nova forma de 

conduzir os negócios. Para quem 
acredita, vale a pena se engajar!

Jorge Monteiro
Embaixador
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A VOZ DE NOSSO ECOSSISTEMA

O grande objetivo da Copastur ao 
aderir ao movimento do Capitalismo 
Consciente foi engajar a todos em 
uma nova mentalidade. Desejamos 
influenciar todos os nossos 
Stakeholders, sejam eles nossos 
concorrentes, clientes, fornecedores 
e colaboradores que hoje estão 
conosco. Entendemos que as empresas 
não existem apenas para dar lucro, 
precisamos ter um propósito maior e 
o resultado será consequência desse
grande propósito.

Vamos reverberar os bons exemplos. 
Quando a iniciativa privada participa 
sobre o bem-estar socioambiental no 
mundo, isso volta para ela mesma. 
E hoje, entendemos que através das 
pessoas e humanização do ambiente 
de negócio cresceremos cada vez mais, 
contagiando também mais empresas a 
seguirem esse mesmo propósito.

“ Edmar Mendoza
Diretor na Copastur, 

Empresa Associada ao 
Capitalismo Consciente
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Fazer parte do 
movimento Capitalismo 

Consciente Brasil, 
especialmente nestes últimos 

dois anos, com todos os 
desafios que a pandemia 

evidenciou, foi muito importante 
para mim. Em um momento de 

tantas incertezas e inseguranças, 
as iniciativas e os conteúdos 

gerados pelo ICCB foram uma 
grande fonte de estímulo, de apoio 

e de inspiração. Para mim, uma 
das características mais 

marcantes desta gestão do ICCB 
foi a capacidade de 

mobilização, de engajamento e 
de trabalhar colaborativamente 

com outros movimentos e 
setores da sociedade 

brasileira em prol de um 
propósito maior.

“DEPOIMENTO
Francine Póvoa

Diretora na Legacy4Business
Embaixadora
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PELO BRASIL AFORA
Não é segredo que o Brasil, com 
suas dimensões continentais, 
apresenta uma enorme diversidade 
de desafios empresariais para o 
desenvolvimento de negócios e 
investimentos mais conscientes. 
Abarcar cada um destes desafios, 
regionalmente, foi uma estratégia 
estabelecida no início desta gestão 
para a criação de Filiais Regionais 
do Capitalismo Consciente.

Com o auxílio da Bittencourt - 
Inteligência em redes de negócios, 
desenhamos toda a estrutura 
administrativa, contábil e jurídica 
para que o Instituto Capitalismo 
Consciente Brasil pudesse 
lançar suas Filiais Regionais. 
O processo para a criação de 
uma Filial Regional inicia-se com 
a mobilização de lideranças 
empresariais locais para a escolha 

de uma Liderança Regional e 
seu Conselho Gestor. Após a 
formalização, a Filial Regional inicia 
suas atividades.

O objetivo de uma Filial Regional é 
expandir o conceito de Capitalismo 
Consciente na localidade e localizar 
novos casos e exemplos de boas 
práticas e lideranças conscientes. 
Dentre suas atuações, a Filial 
realiza eventos e palestras em 
empresas, universidades e escolas, 
cria conteúdo local para Redes 
Sociais, e faz articulação local 
de empresários, elaboração de 
materiais educativos, relações 
institucionais com imprensa e 
influenciadores locais.  

No verso desta página você 
encontra a localização de cada uma 
de nossas 11 Filiais Regionais.

16



FILIAIS 
REGIONAIS

Nordeste

Distrito
Federal

Belo
Horizonte

Vitória

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Curitiba

Cuiabá

São José do Rio Preto

Sorocaba

Campinas
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MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ!
Com a abertura e fortalecimento 
das Filiais Regionais, espera-se abrir 
um novo canal de interação com 
líderes e empresas que estão na 
região impactada pela Filial. Para 
tanto, listaremos aqui cada uma das 

filiais, seus líderes e colíderes e seus 
perfis de Instagram. Identifique a 
Filial Regional mais próxima de você, 
faça contato e participe das ações e 
iniciativas para difundir os pilares do 
Capitalismo Consciente.

Filial Belo Horizonte
Denise Baumgratz
Renata Livramento Mendes

Filial Cuiabá
Karine de Andrade

Filial Distrito Federal
Igor Martins
Magaly Lamounier de Jesus

Filial Campinas
Augusto Jr
Luiz Eduardo Drouet

@cc_mg_belohorizonte

@cc_sp_campinas

@cc_mt_cuiaba

@cc_pr_curitiba

@cc_df_brasilia

Filial Curitiba
Simone Han Venancio

Filial Nordeste
Mel Oliveira

@cc_nordeste
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Filial Rio Grande do Sul
Eliane Davila dos Santos
Solon Stapassola

@cc_rs_riograndedosul

Filial Santa Catarina
Alex Marson

Elaine Schumacher
Fabiano Alves de Oliveira

Shirley Ortiz 

@cc_sc_santacatarina

Filial Sorocaba
Alessandro Rabello

Beatriz Maia Lopes Police
@cc_sp_sorocaba

Filial São José do Rio Preto
Daniel Fernando Rodrigues
Diogo Tadei

@cc_sp_sjrp

Filial Vitória
Fernanda Carvalho

Cibele Rigotti
@cc_es_vitoria
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ALICERCE DE AUTORIDADE: CONTEÚDO
Acreditamos que a educação é 
o ponto de partida para qualquer
transformação. Entendemos,
também, que nenhum processo
educativo é significativo se o
conteúdo não for relevante,
inspirador e atraente. É por isso
que, desde sua fundação, o Instituto
Capitalismo Consciente Brasil vem
investindo na criação de conteúdos
relevantes para o ecossistema e,
graças a isso, construiu uma forte
autoridade no que tange Negócios
Conscientes.

Para pensar e criar nossos 
conteúdos, contamos com uma 
equipe de curadoria exclusiva 
que está sempre olhando para 
tendências e acontecimentos que 

giram em torno do Capitalismo 
Consciente. Jornalistas 
especialmente dedicados a construir 
nossas Zines Conscientes, curadores 
atentos aos conteúdos para o Blog e 
um time de parceiros para nos ajudar 
a gerir podcasts, vídeos e workshops.

Hoje, o ICCB é visto e reconhecido 
como a maior autoridade em 
Negócios Conscientes no Brasil 
e fonte de inúmeras matérias 
e reportagens por conta desta 
construção de conhecimento. 
Imprensa, empresas e lideranças 
empresariais têm se aproximado 
do Capitalismo Consciente graças à 
qualidade, confiabilidade e relevância 
do conteúdo que criamos. Somos 
um hub de conteúdo omnichannel!
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NOSSOS CONTEÚDOS

Zine 
Consciente

Podcast Talk 
Consciente

Workshops

[Re]InsightsFórum Café da Manhã 
Consciente

Guia de Boas
Práticas

Capitalismo 
Consciente na 

Prática
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ZINE CONSCIENTE
A Zine Consciente é um conteúdo de 
curadoria exclusiva que mergulha em 
temas do Capitalismo Consciente 
e mantém informados todos os 
associados e associadas do ICCB 
sobre tendências e acontecimentos 
relacionados ao movimento e ao 
contexto empresarial do Brasil e do 

Mundo. Este material é produzido 
com a pesquisa e redação de Julia 
Coachman, jornalista e parceira do 
ICCB, e conta com projeto gráfico 
da equipe do ICCB com contribuição 
de muitos fiéis e comprometidos 
parceiros criativos ao longo destes 
anos. 
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ZINE
CONSCIENTE

33 Escaneie o código abaixo e 
acesse a última edição de 2021 
da Zine Consciente, que fala do 

“Capitalismo em Transição”.

Edições
publicadas
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MICROFONE ABERTO!
O podcast #MaisConsciente é 
um novo canal de comunicação 
inaugurado em abril de 2021. Em 
sua primeira temporada, Dario 
Neto (Diretor Geral) e convidados 
falaram sobre a importância do 

protagonismo de empresas na 
solução dos principais problemas 
mundiais dentro do contexto dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (Organização 
das Nações Unidas). 

Ana Flávia 
Cabral

Gustavo 
Dainezi

Makerley 
Arimateia

Angela 
Donaggio

Gustavo 
Werneck

Marco 
Gorini

Angélica 
Rotondaro

Leonardo 
Lima

Marcus 
Barão

Daniela 
Lerario

Liane 
Freire

Rubens 
Filho

Gilson 
Rodrigues

Luciana 
Quintão

Tatiana 
Zanardi  
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PODCAST

14
Escaneie o QR code com 
a câmera do seu celular.

Episódios
publicados

ESCUTE OS 
EPISÓDIOS
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CASES CONSCIENTES
O Capitalismo Consciente na 
Prática é uma websérie que traz 
empresas associadas ao ICCB para 
compartilharem ações e práticas 
alinhadas com os pilares que 
sustentam o movimento.

Neste conteúdo, aberto à toda 
comunidade, é possível ver que a 
implementação de práticas mais 
conscientes e humanizadas dentro 
de empresas já existe e tem muito 
reflexo positivo. Mais que isso: 

transformar a forma de fazer 
negócios é algo palpável e tangível 
para empresas de qualquer porte ou 
maturidade.

O objetivo deste conteúdo é inspirar 
lideranças empresariais a também 
lançarem um novo olhar sobre sua 
empresa e sua geração de valor. No 
verso desta página você encontra o 
link para assistir os 14 episódios já 
publicados.

21



CAPITALISMO CONSCIENTE 
NA PRÁTICA

14 Episódios
publicados

ASSISTA OS 
EPISÓDIOS

Escaneie o 
QR code com a câmera 
do seu celular.
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CONHECIMENTO COMPARTILHADO
Uma das dores mais comuns de 
empresas que se aproximam do 
Capitalismo Consciente é sobre 
como, de fato, implementar práticas 
que auxiliem na transformação 
para um negócio mais consciente e 
com uma gestão mais humanizada. 
Pensando nesta demanda, em 2020, 
iniciamos o planejamento de um 
material que ajudasse empresas a 
avançar nesta questão. Em 2021, 
nasce o primeiro Guia de Boas 
Práticas do Capitalismo Consciente.

Buscamos as principais referências 
dentro de nosso ecossistema 
de empresas associadas e 
parceiros para criar e distribuir 
com exclusividade para todos os 
associados do ICCB um material 
SUCINTO e PRÁTICO, como diz o 
próprio nome. No verso desta página 
você encontra o link para acessar os 
quatro guias já publicados.

Blend Edu
Estratégia de 
diversidade

Editora Mol
Filantropia e cultura 

de doação

4Daddy 
Parentalidade &

Empresas

Bravo GRC 
Governança 
Corporativa
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GUIA DE 
BOAS 

PRÁTICAS

4
Edições

publicadas Escaneie os QR codes com 
a câmera do seu celular.

#1 Blend Edu
Estratégia de 
diversidade

#3 Editora Mol
Filantropia e cultura 

de doação

#2 4Daddy 
Parentalidade &

Empresas

#4 Bravo GRC 
Governança 
Corporativa

ACESSE 
OS GUIAS
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GRANDES NOMES, GRANDES FALAS
O Talk Consciente foi um dos 
primeiros conteúdos idealizados 
pelo Instituto Capitalismo 
Consciente Brasil como forma de 
integrar e atualizar o ecossistema 
sobre assuntos que se relacionam 
ao Capitalismo Consciente e, 
mais que isso, tendências de 
transformação no mercado para 
que as empresas associadas ao 
movimento possam se colocar 
como early adopters de práticas 
mais conscientes e humanizadas.

Os Talks Conscientes contam 
sempre com convidados que 
contribuem de forma concreta para 
uma expansão de conceitos ligados 
ao Capitalismo Consciente. Além 
de adquirir um maior repertório, 
a audiência também aumenta 
sua rede de relacionamento. 
Inicialmente, estes eventos eram 
realizados de forma presencial. 
Com a chegada da pandemia, 

passou a ser realizado online e com 
participação gratuita de qualquer 
pessoa com acesso à internet. Foi 
um movimento de democratização 
de conhecimento para todo o 
território nacional e, eventualmente, 
internacional.

Confira, no verso desta página, 
alguns Talks Conscientes que 
selecionamos especialmente para 
compor este relatório de atividades.

Temas tratados nos Talks.
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TALK
CONSCIENTE

Acesse uma seleção 
especial de alguns dos 

60 Talks Conscientes que 
tiveram uma audiência 
total de 6.500 pessoas.

Escaneie o QR code com 
a câmera do seu celular.
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EXPERIÊNCIAS EXCLUSIVAS
Com a proposta de oferecer 
uma experiência exclusiva para 
pessoas e empresas associadas ao 
Capitalismo Consciente, realizamos 
Workshops para desenvolver 
habilidades e competências que 
são importantes para a práticas 
empresariais mais conscientes e 
humanizadas.

Em 10 oportunidades, nesta gestão, 
reunimos grandes especialistas 
a um pequeno e exclusivo grupo 
de associados para atividades 
interativas e gamificadas que 
propiciam a construção significativa 
de conhecimento e o intenso 
desenvolvimento de habilidades e 
competências dentro de Soft Skills.
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Pude acompanhar todos os workshops que aconteceram nesta 
gestão e é marcante como essa vivência tem impacto em todas 
as pessoas que participam. O fato de estarem imersas em uma 

atividade interativa permite acessar aspectos interiores, muitas vezes 
desconhecidos, que são muito importantes para uma liderança mais 
consciente e humanizada. Embora estivesse ali para dar suporte ao 

evento, aprendi muito e tive a chance de desenvolver habilidades que 
fazem a diferença em minha prática profissional diária.

“

Gabriel Monteiro
Coordenador de 

Comunicação no ICCB
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ENCONTROS INTIMISTAS E PROFUNDOS
O [RE]insights nasceu, em 2020, 
com uma proposta de ser uma 
reunião intimista entre Daniela 
Garcia (Diretora de Operações), 
Graziela Merlina (Diretora de 
Educação) e Ariolino Andrade 
(Conselheiro). Além do formato, 
este evento propôs uma reflexão 
profunda sobre nosso papel em 
processos de transformação que 
desejamos ver.

Este evento contou com três 
temporadas de grande sucesso. 
Na primeira delas, a proposta 
foi REINVENTAR, REFUNDAR & 
RENASCER empresas e pessoas. 
Os assuntos discutidos abordaram 
Nova Economia, diversidade, 
distanciamento hierárquico, 
vulnerabilidade e amor. Reunimos o 
conhecimento construído de forma 
coletiva em um E-book (link para 
download no verso). A 2ª temporada, 
chamada de [RE]insight Yourself, 

trouxe uma provocação sobre 
propósito e a transição de uma 
sociedade do “prazer e do poder” e 
sua migração para a sociedade do 
“sentido e do altruísmo”.

Iniciamos 2021 com uma terceira 
temporada totalmente direcionada 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organização 
das Nações Unidas (ONU): [RE]
insights ODS. É fato que estamos 
atrasados na Agenda 2030 da ONU 
e que empresas e lideranças podem 
fazer mais para que consigamos 
atingir as metas propostas para um 
futuro com menos Desigualdades 
e menos Impactos da Mudança 
Climática Global. Para engajar 
o ecossistema do Capitalismo
Consciente nesta agenda,
promovemos sete encontros para
discutir como cada liderança pode
atuar de forma mais efetiva nesta
Agenda.
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[RE] INSIGHTS
Assista as três 

temporadas 
nesta playlist 

especialmente 
criada para este 

Relatório de 
Atividades:

Baixe o E-book elaborado com base na 1ª Temporada.

Escaneie o QR 
code com a 
câmera do seu 
celular.
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IDEIAS PODEROSAS
Em todos os eventos promovidos 
pelo Instituto Capitalismo 
Consciente Brasil, convidados, 
lideranças e mediadores constroem, 
coletivamente, conteúdos que têm 
um alto poder de impacto, inspiração 
e transformação. Fez parte da 
estratégia de comunicação do II 
Fórum Brasileiro do Capitalismo 
Consciente a curadoria da principais 
ideias e distribuição em um novo 
formato para Redes Sociais: o 
Insights Conscientes.

Utilizou-se a facilitação gráfica 
para ilustrar cada um dos insights 
curados. Além disso, foram 
Inadaptados para um formato mais 
objetivo e resumido que colaborou 
para que este conteúdo gerasse 
mais engajamento. A performance 
deste conteúdo foi muito superior 
no Instagram, quando comparado a 
outras postagens em outras redes.
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Escaneie o QR code com 
a câmera do seu celular.

INSIGHTS
CONSCIENTES

Para acessar as 
publicações do Insights 

Conscientes, use o 
código ao lado.
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CONTEÚDO COMO ESTRATÉGIA
O site do Instituto Capitalismo 
Consciente Brasil constitui um 
verdadeiro portal de conteúdos tanto 
institucionais quanto relacionados 
a temas paralelos, mas que fazem 
parte do contexto do movimento. 
Ao longo do ano de 2021, um 
grande estudo foi feito para otimizar 
mecanismos e usabilidade do site. 
Em outubro de 2021, às vésperas do 
II Fórum Brasileiro do Capitalismo 
Consciente, foi lançado o novo site 
que incorpora muito mais tecnologia, 
principalmente para a automatização 
de associações. As visualizações de 
páginas do site, nesta gestão, foram 
126% maiores em relação à gestão 
anterior. 

O Blog Consciente, o elemento 
mais vivo do portal. Alimentado 
semanalmente, ele representa 
uma importante porta de entrada 
para o site. Parte do planejamento 
estratégico da atual gestão, a 

produção de artigos saltou de 15 
(gestão anterior) para 154 na gestão 
atual. Já o saldo de visualizações 
de artigos, no comparativo entre as 
mesmas gestões, passou de 519 
para 18.903.

Além de trazer toda a 
contextualização histórica do 
movimento, o site oferece ao 
visitante a oportunidade de entender 
a atuação do ICCB, saber quem são 
as empresas associadas e parceiras, 
acessar muitas informações como 
nossas iniciativas educativas 
(Capitalismo Consciente Academy) e 
todos os caminhos para que se torne 
um associado.

Para acessar nosso 
site, escaneie o QR 
code com a câmera 
do seu celular.
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SITE

36k

152k

98k
171%

152k
54%

2018 2019 2020 2021

Número de visualizações de 
página no site do ICCB.

BLOG

2018 2019 2020 2021

408
111

4k

14k

27%

3800%

233%

Número de 
visualizações 

no blog.
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NOSSA VOZ, NOSSA MENSAGEM
As Redes Sociais do Instituto 
Capitalismo Consciente Brasil são 
importantes canais de comunicação 
com a comunidade interessada 
e preocupada em entender e 
aprofundar seus conhecimentos 
sobre nosso conceito. Com perfis 
complementares, Instagram e 
Linkedin mantêm atualizada nossa 
audiência sobre eventos, conteúdos 
educacionais e notícias sobre o 
Capitalismo Consciente.

Nos dois anos desta gestão, 
foram produzidas mais de 500 
postagens para cada rede social. 
Estes conteúdos foram entendidos 
como relevantes pela audiência e 
alcançamos importantes resultados 
em termos de crescimento e 
engajamento. Nesta gestão, contamos 
com 28.938 seguidores no Instagram 
e 16.169 seguidores no Linkedin. 
Isto representa um crescimento de, 
respectivamente, 117% e 118%.

   540
Curtidas

   1010
Curtidas

   665
Curtidas

   379
Curtidas

   360
Curtidas
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TUDO QUE PRECISA SER DITO
Nesta gestão promovemos importantes campanhas, confira 

algumas delas: Boas Práticas para mitigar os impactos 
da Pandemia, #EmpresasQueCuram, Seja Antirracista, 
CoVida20, Estímulo 2020, Imperative 21, SOS Araguaia, 
Empoderamento Materno, Giving Tuesday, BEABÁ do 
ESG e outras mais. Acesse nosso Instagram através 

do QR code abaixo e acompanhe todas 
nossas campanhas.
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CONTEÚDO QUE ALIMENTA
O Café da Manhã Consciente é um 
evento presencial que reúne um 
grupo de pessoas interessadas em 
conhecer mais sobre o Instituto 
e pelo menos uma empresa 
associada que compartilha suas 
práticas alinhadas com os pilares 
do Capitalismo Consciente. É um 
momento de troca e networking. Por 
se tratar de um evento presencial, 
o ICCB suspendeu sua realização
até a chegada da segunda dose da
vacina do Covid-19 à maior parte da
população.

Nesta gestão, contamos com um 
evento logo no início de 2020, 
em São Paulo, e outro no final de 
2022 em São José do Rio Preto, 
sob coordenação e realização de 
nossa Filial Regional do Capitalismo 
Consciente na região. Tivemos 
como parceiros na realização 
destes eventos o inovabra e a Braile 
Biomédica, empresa associada ao 

Capitalismo Consciente. Ao todo, 
cerca de 90 lideranças empresariais 
foram impactadas com estes 
eventos.

Um novo formato de apresentação 
dos cases de associados foi 
criado ao longo da Pandemia 
e foi chamado de Capitalismo 
Consciente na Prática, uma 
websérie que você também poderá 
conhecer neste relatório. 

Café da Manhã Consciente realizado em 
São José do Rio Preto.
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CAFÉ DA MANHÃ CONSCIENTE
Abaixo: Hugo Bethlem realizando 

a abertura do Café da Manhã 
Consciente no InovaBra Habitat.
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AUTORIDADE E PRESENÇA DE MÍDIA
Nesta gestão, o Instituto Capitalismo 
Consciente Brasil foi autor ou fonte 
de informações para um total de 127 
matérias nos principais veículos de 
comunicação. Hoje, o ICCB é tido 
como autoridade no que se trata de 
negócios e práticas empresariais 
conscientes, alinhados com a Nova 
Economia.

A presença em mídias offline, online, 
televisão e rádio reforça o valor 
percebido no trabalho realizado 
pelo Instituto e ajuda a amplificar a 
comunicação a respeito dos quatro 
pilares que sustentam o movimento.

O valor de mídia proporcional, fruto 
destes dois anos de trabalho da 
Agência de Comunicação Máindi, 
foi equivalente a R$19,1 milhões. 
Confira, no verso, alguns dos 
principais veículos que publicaram 
matérias sobre o Capitalismo 
Consciente.
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PRESENÇA DE MÍDIA

R$ 19,1
milhões em 

retorno de mídia
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JOGANDO PARA TRANSFORMAR
O Jogo do Capitalismo Consciente 
é um projeto que temos orgulho de 
ter idealizado, criado e produzido. 
Não é apenas um jogo, é uma 
ferramenta de transformação! 
Este jogo ajuda a identificar qual 
momento uma organização está 
vivendo e até mesmo contribui para 
entender os desafios de um projeto 
que está para ser iniciado.

Todas e todos nós temos, 
em algum grau, a intenção, a 
predisposição, a energia e a 
vontade de transformar nosso 
entorno, nossas organizações e 
nossa sociedade. Um primeiro 
passo é pode ter o entendimento 
sobre as dores do seu negócio ou 
da sua profissão. Este jogo traz 
à tona suas reais possibilidades 
de influência e de atuação para 
transformar seu ecossistema.

Vale lembrar que o Instituto 
Capitalismo Consciente Brasil 
é uma organização sem fins 
lucrativos e 100% do lucro da 
venda de produtos é revertida 
para o custeio de nossas 
operações.

O Jogo do Capitalismo Consciente é 
constituído por 55 cartas com perguntas de 
reflexão e insights, divididas em 5 grandes 

temas: Negócio consciente, propósito 
maior, cultura consciente, orientação para 

stakeholders e liderança consciente.
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CONHECIMENTO PARA 
TODO O BRASIL

O ICCB tem um importante papel 
no lançamento dos principais livros 
sobre o Capitalismo Consciente no 

Brasil. Realizamos uma curadoria 
internacional e articulamos com 

autores dos livros (cofundadores 
do movimento global e autoridades 

em assuntos relacionados) 
o lançamento das obras em

português. Nossa parceira para 
esses lançamentos é a Editora Alta 

Books e a Editora Vôo. Estimulamos, 
também, a produção de conteúdo 

nacional junto a especialistas 
brasileiros.

Escaneie o QR code 
ao lado para acessar 

a loja do ICCB e 
conferir todos os 

títulos.

Os três títulos 
lançados na gestão 

2020 - 2022. 
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A pandemia acelerou mudanças em 
organizações por todo o mundo. 
Não é incomum ouvir a expressão 
que alguns processos “evoluíram 
dez anos em apenas um”. Fato é 
que o ICCB já planejava realizar sua 
transformação digital. Toda esta 
transformação foi acelerada com a 
chegada do Covid-19.

Transformamos nosso escritório 
físico em virtual. Criamos toda 
a infraestrutura de trabalho 
em nuvem e informatizamos 
todos os processos do instituto. 
Passamos a utilizar ferramentas de 
produtividade e plataforma de CRM 
para melhor relacionamento com 
todos os associados.

Rapidamente, entendemos que 
o mundo virou online e todos os
nossos eventos, antes presenciais,

passaram a ser digitais. Com 
isso, transformamos o modo 
como expandimos a mensagem 
do Capitalismo Consciente pelo 
Brasil. Além disso, adequamos 
toda nossa base de dados para 
atender à Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) e 
disponibilizamos mais canais para 
acesso ao nosso conteúdo em 
tempos de comunicação mobile.

Vale ressaltar o impacto positivo 
em relação à sustentabilidade em 
adotar processos integralmente 
digitais. Somente o fato de não 
imprimir documentos físicos, 
propiciou uma economia 5.760 
litros de água*.

*dados calculados através da
Calculadora de Impacto Cataki
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CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO 
ATUALIZADOS

O site do ICCB 
(www.ccbrasil.cc) passou 

por uma completa 
reformulação para estar

 alinhado com ferramentas de 
buscas orgânicas e entregar 

com mais eficiência todos os 
conteúdos produzidos sobre 

Capitalismo Consciente. Além 
disso, desenvolvemos o App 

Consciente, aplicativo para 
celulares disponível para 

sistema Android e IOS de uso 
exclusivo de associados e 

associadas do ICCB. Nele é 
possível ter acesso a conteúdos 

exclusivos como a Zine 
Consciente, minicursos e 

calendário de eventos.
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NOSSOS EVENTOS, NOSSOS IMPACTOS

15.500 113

É com muito orgulho que 
oferecemos a todo o ecossistema 
do Capitalismo Consciente uma 
grande variedade de eventos 
que abordam temas relevantes 
para lideranças e empresas que 
queiram adotar práticas mais 
humanizadas, éticas e impactantes, 
alinhadas com os pilares que 
sustentam o movimento. Nesta 
gestão, realizamos 113 eventos 
proprietários.

Neste sentido, as Filiais Regionais 
do Capitalismo Consciente já 
desempenham importante papel 
de trazer um recorte regional para 
nossos conteúdos. É através dos 

eventos realizados regionalmente 
que abordamos desafios e 
soluções que são locais, porém 
que muitas vezes podem ser 
passíveis de replicação nacional.

Dos eventos abertos ao 
ecossistema, podemos citar os 
Talks Conscientes, [RE]insights 
Café da Manhã Consciente e o 
Fórum Brasileiro do Capitalismo 
Consciente. O fórum ganhará 
espaço especial neste relatório 
mais adiante. Destinado 
exclusivamente aos associados 
e associadas do Capitalismo 
Consciente, oferecemos 
Workshops.

inscrições em eventos durante 
a gestão 2020 - 2022

eventos proprietários durante a 
gestão 2020 - 2022
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AMPLIANDO A MENSAGEM
Com o intuito de divulgar ainda mais os pilares que sustentam o 
Capitalismo Consciente, Presidente e Diretores empenharam-se 
em participar de eventos relevantes para o cenário empresarial 

brasileiro, representando o movimento e divulgando seus 
pilares junto às organizações e 

eventos abaixo.

(Mato Grosso)
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O MAIOR EVENTO DE TODOS
Dando sequência à I Conferência 
Latino Americana em Capitalismo 
Consciente, o ICCB realizou o II 
Fórum Brasileiro do Capitalismo 
Consciente em outubro de 2021. 
O maior evento de Capitalismo 
Consciente do Brasil contou com 
2600 inscrições, 51 speakers 
inspiradores, +20 CEOs no palco e 
07 speakers internacionais.

Sob o tema central do Despertar 
da Liderança Consciente, cada um 
dos três dias de evento abordou: 
Liderança de Si e dos Outros, 
Liderança nas Organizações 
e Liderança na Sociedade. 
Reunimos, pela primeira vez em um 
mesmo evento brasileiro, os co-
fundadores do movimento Global 
do Capitalismo Consciente: Raj 
Sisodia e John Mackey. Inspiradoras 
lideranças brasileiras como Rony 
Meisler, Renato Franklin, Luiza 
Helena Trajano e muitas outras.

O impacto positivo deste evento 
não se limitou ao conhecimento 
compartilhado pelos experts. 
Cada ingresso vendido, somado 
às doações voluntárias de 
participantes, colaborou para a 
disponibilização de mais de 5.000 
vagas para serem distribuídas 
gratuitamente a jovens em situação 
de vulnerabilidade ou de baixa renda 
para participarem do programa 
Líder pro Mundo: Primeiros Passos.

Arte utilizada na divulgação do II 
Fórum Brasileiro do Capitalismo 

Consciente.
34



II FÓRUM BRASILEIRO DO 
CAPITALISMO CONSCIENTE

Assista o 
videocase do 

evento.

Escaneie o QR 
code com a 
câmera do seu 
celular.

O II Fórum Brasileiro do Capitalismo Consciente 
contou com a participação de grandes nomes como: 

Nilima Bhat, Bob Chapman, Luiza Helena Trajano, John Mackey, 
Raj Sisodia, Rony Meisler e R. Edward Freeman.
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EDUCAR É NECESSÁRIO
O Capitalismo Consciente 
Academy foi criado para sustentar 
a diretriz de negócios do ICCB 
nesta gestão. Entendíamos que 
nosso papel era educacional 
junto às lideranças e que 
deveríamos construir conteúdos e 
ferramentas que proporcionassem 
o alinhamento de valores,
aprofundamento nos pilares
do Capitalismo Consciente e
instrumentalização de líderes para
que pudessem amplificar ações de
Capitalismo Consciente dentro de
empresas.

Este núcleo de educação é 
responsável pela criação de três 
tipos de conteúdo: (i) gratuitos 
e abertos a todas as formas de 
associação, (ii) de exclusividade 
para associados contribuintes 
e (iii) de exclusividade para 
embaixadores certificados.

Além dos conteúdos direcionados 
ao público que já faz parte do 
ecossistema do ICCB, o núcleo 
de educação produz conteúdos e 
projetos personalizados que olham 
para stakeholders externos. Este é 
o caso das Soluções Corporativas
dos conteúdos Plug & Play: Módulos
base sobre Capitalismo Consciente,
que podem ser inseridos em
projetos maiores de educação,
como uma disciplina extra. Ainda
olhando para o público externo,
o núcleo cria projetos cobranded:
Projetos inovadores, criados junto a
parceiros envolvendo a marca ICCB
associada a outras marcas.
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CAPITALISMO 
CONSCIENTE
ACADEMY

Escaneie o QR code com 
a câmera do seu celular 

para acessar a página do 
Academy.

280
pessoas 

certificadas

93
pessoas 

formadas na 
Jornada ESG

15
turmas 

abertas de 
certificação

8
cursos 
online 

disponíveis

4
instituições 
de ensino 

impactadas

7
empresas externas 

impactadas 
pelas soluções 

corporativas
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CERTIFICAÇÃO CONSCIENTE
Entendemos que o despertar 
da consciência em práticas 
empresariais é um processo. A 
Jornada em Capitalismo Consciente 
possui três etapas e foi criada para 
guiar lideranças por cada uma 
dessas fases de transformação.

Nossa trilha introdutória em 
Capitalismo Consciente é um 
conjunto de vídeos que aproxima 
a liderança de conceitos sobre 
o movimento, seus pilares de
sustentação e sua importância
para o momento em que vivemos.
Qualquer categoria de associação
dá acesso a este conteúdo no App
Consciente.

A Certificação Básica é composta 
por dois encontros virtuais de 
três horas cada, totalizando seis 

horas de vivências que propiciam 
uma imersão sobre o papel da 
liderança consciente e como 
ela pode despertar para novas 
formas de liderar. Somente 
Embaixadores 3 e empresas 
associadas têm acesso gratuito a 
esta certificação.

Lançada no último semestre desta 
gestão, a Certificação Avançada 
apresenta metodologia exclusiva 
de aplicação de conceitos do 
Capitalismo Consciente que 
permite a criação e condução 
de projetos de transformação 
em empresas. Esta certificação 
conta com 16 encontros online e 
totaliza uma carga horária de 48h. 
Esta certificação está disponível 
a qualquer pessoa que tenha 
concluído a Certificação Básica.
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CERTIFICAÇÃO 
AVANÇADA

1
turma
aberta

48
horas de

aulas

8
pessoas certificadas em 

4 estados brasileiros

14
turmas abertas

3
turmas exclusivas

134
horas de aulas

202
Embaixadores

272
pessoas certificadas em 13 

estados brasileiros + Portugal

CERTIFICAÇÃO BÁSICA
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CURSOS ON DEMAND
Trilha de aprofundamento 
em Capitalismo Consciente 
Conheça os pilares do movimento 
Capitalismo Consciente, 
aprofunde seus conhecimentos e 
veja como aplicar estes conceitos 
no seu dia a dia.

Rotina de liderança
Liderar envolve práticas 
específicas que precisam ser 
colocadas na rotina do dia a dia, 
caso contrário você corre o risco 
de acabar não liderando como 
gostaria. Neste mini curso você 
verá como organizar sua rotina de 
liderança para apoiar as pessoas 
que você lidera com consistência.

Organização e produtividade
Quando você não se organiza da 
melhor forma, acaba culpando a 

falta de tempo quando as coisas 
não acontecem como você 
esperava. Neste mini curso você 
irá aprender como se organizar 
e aumentar sua produtividade 
através de práticas simples e 
efetivas.

HeartMath na liderança - O poder 
da coerência do coração 
Neste curso você conhecerá 
conceitos e técnicas de HeartMath 
aplicadas à construção de 
uma liderança cada vez mais 
consciente.

Felicidade corporativa
Entenda como a felicidade no 
trabalho representa uma das 
três fontes mais importantes de 
felicidade na nossa vida e é o 
melhor antídoto para o estresse.
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CURSOS ON DEMAND

37



PARA TODAS AS EMPRESAS
As organizações que procuram o 
Instituto Capitalismo Consciente 
Brasil podem ter demandas e 
desafios específicos que podem 
ser endereçados através do 
desenvolvimento dos conceitos e 
práticas do Capitalismo Consciente.

Com o objetivo de apoiar as 
organizações com seus desafios, 
desenvolvemos Soluções 
Corporativas para os mais diversos 
contextos, áreas de atuação e 
portes de empresas.

Nossas soluções incluem 
conteúdos exclusivos e 

personalizados para a empresa 
interessada nos formatos de 
palestras, workshops ou trilhas em 
vídeos que podem ser produzidos 
com a identidade visual padrão do 
ICCB ou do cliente.

Para a contratação deste tipo de 
conteúdo, a empresa não precisa 
ser, necessariamente, associada 
ao Capitalismo Consciente. 
Nesta gestão pudemos atender 
empresas de diversos ramos 
de atuação como consultoria, 
mineração, logística, bancos, 
cooperativismo financeiro e 
associação comercial.
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SOLUÇÕES
CORPORATIVAS

+2.140
pessoas impactadas em 

4 Estados Brasileiros

13
workshops

1
palestra

7
empresas 
atendidas

1
trilha de 
vídeos

46
horas de 

aulas
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NOSSA JORNADA ESG
A pauta ESG está na mesa dos 
negócios. Faz parte de nosso papel, 
enquanto representantes oficiais 
do Capitalismo Consciente, mostrar 
os impactos que as boas práticas 
em Governança Corporativa, Social 
e Ambiental podem trazer para as 
empresas.

Entendemos que a forma de se 
fazer negócios e investimentos 
impacta diretamente nos resultados 
ESG. Os negócios buscam resolver 
os grandes problemas da sociedade 
e combater as desigualdades, além 
de se tornarem mais eficientes, 

competitivos e mais valiosos para 
investidores.

O Instituto Capitalismo Consciente 
Brasil e a HSM, referência 
internacional em educação sobre 
gestão e negócios, criaram a 
Jornada ESG. Uma imersão nos 
principais elementos de ESG e 
Capitalismo Consciente para apoiar 
gestores, líderes, empresas e 
investidores na tomada de decisão 
e desenvolvimento estratégico dos 
negócios neste novo contexto de 
mundo.
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JORNADA ESG

2
Turmas46

Experts 
Envolvidos 102

Horas de 
Aulas93

Pessoas 
Impactadas 

em 11
Estados 

Brasileiros

Eliane Davila
Líder da Filial Regional 
do Capitalismo 
Consciente no Rio 
Grande do Sul

Participar da Jornada ESG contribuiu 
para entender a relevância de se pensar 
em um novo capitalismo capaz de 
reduzir as desigualdades, com um 
modelo de negócio que contemple a 
geração de valores para todos, que 
regenere o planeta e construa uma 
sociedade mais equânime. Novos 
horizontes nos levam a pensar 
em novas aprendizagens e novos 
compromissos, individuais e
 coletivos, como seres humanos.  

“
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ENSINO & CAPITALISMO CONSCIENTE
Em um movimento estratégico, o 
Instituto Capitalismo Consciente 
Brasil está se aproximando cada 
vez mais de universidades e 
centros de ensino para levar os 
conceitos do movimento para 
futuros profissionais.

Presente no formato de aula magna, 
palestras e workshops, o ICCB 
divulga os pilares do Capitalismo 
Consciente e mostra a importância 
da adoção de um mindset 
direcionado para a nova economia e 
novo contexto de mundo.
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ENSINO & CAPITALISMO 
CONSCIENTE

3
Instituições
Impactadas 

2
Workshops

2
Palestras

6
Horas de Aula

+1.600
Pessoas Impactadas em 

2 Estados Brasileiros
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FOMENTANDO A TRANSFORMAÇÃO
Desde sua fundação, o Instituto 
Capitalismo Consciente Brasil 
tem aumentado sua presença nos 
meios empresariais e ganhado a 
confiança de empresas, lideranças 
e CEOs que decidiram estar 
ao lado do movimento como 
investidores sociais de nossa causa 
e contribuindo para as operações 
do instituto no Brasil bem como 
estimulando práticas mais 
humanizadas.

O crescimento pode ser evidenciado 
pelo aumento de 87% na receita, 
quando comparada com a gestão 
anterior. A maior parte da receita 
teve origem na contribuição 

voluntária de empresas e pessoas 
associadas ao Instituto Capitalismo 
Consciente Brasil. Uma segunda 
fonte de receita foi a venda de 1.872 
livros nesta gestão.

O ICCB é uma organização sem 
fins lucrativos e 100% da receita 
é revertida para o custeio de 
nossas operações e expansão 
nacional através de nossas Filiais 
Regionais. Através das associações 
e compra de livros, empresas 
e pessoas fortalecem todas as 
ações do Capitalismo Consciente 
e contribuem para uma elevação 
de consciência do ecossistema 
empresarial como um todo.
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RECEITA TOTAL
R$ 669.710,38

Em 2018
R$ 995.346,77

Em 2019

R$ 933.079,88
Em 2020

R$ 2.173.983,17
Em 2021

216
Associados Contribuintes

+1.800
Livros Vendidos
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ESG > PRIMEIRO, GOVERNANÇA
Quando a sigla ESG despontou 
como um dos assuntos mais 
importantes do mundo dos 
negócios nos últimos dois anos, 
pensamos em como deveríamos 
interpretá-la sob a ótica do 
Capitalismo Consciente. Nossa 
primeira leitura é que a sigla deveria 
ser iniciada pelo G, de governança.

Acreditamos que a boa governança, 
transparente, ética, e alinhada a 
valores é que dá alicerce a uma 
boa gestão e, por consequência, 
a práticas, projetos e jornada 
rumo a impactos positivos nas 
área do Social e Ecoambeintal. 
Sem governança não se constrói 
decisões, planejamento e operações 
para seguir adiante.

Alinhados a este foco, aqui para o 
ICCB decidimos reorganizar nossa 
governança e entregar até o final 
desta gestão um grande projeto de 
revisão e reformulação das nossas 
práticas.

Em parceria com a Bravo GRC 
reconstruímos todas as nossas 
áreas internas, revisamos estatuto 
e conselhos, criamos comitês 
internos, atualizamos políticas, 
sem contar os alinhamentos com 
compliance e LGPD.

Iniciamos a próxima gestão 
totalmente estruturados e com 
nosso Relatório de Atividades 
completo, que está em suas mãos.
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GOVERNANÇA

Auditoria Externa
Secretaria Executiva
Canal de Ouvidoria

Estatuto

Conselho

Diretoria Executiva

Comitê de 
Políticas

Gestão 
Operacional

Comitê 
de Ética e 

Integridade

Assessoria
Financeira
e Contábil

Estrutura proposta para 
a governança do Instituto 

Capitalismo Consciente Brasil.
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O programa de 
Governança Corporativa 
do ICCB eleva os patamares 
de transparência, equidade e 
responsabilização. Ele levará 
o princípio do Capitalismo
Consciente a todos os seus
stakeholders e, com isso, torna-se
exemplo de que não apenas as
grandes empresas podem ter uma
Governança estruturada e acessível.
Acima de tudo, vale a determinação
de se fazer o certo, mesmo que
ninguém esteja fazendo ou cobrando.
Para a Bravo GRC, trabalhar com o
ICCB na estruturação da Governança
é elevar o grau de consciência
das organizações de todo o
ecossistema do Instituto.

Claudinei Elias 
CEO e Fundador 
da Bravo GRC

“



ESG > SOCIAL
O Instituto Capitalismo Consciente 
Brasil acredita que a Educação é a 
base de qualquer transformação. 
Pensando nisso, criamos o 
programa educacional chamado 
Líder pro Mundo: Primeiros 
passos, uma certificação alicerçada 
nos pilares do Capitalismo 
Consciente totalmente direcionada 
para jovens, em especial, que 
buscam seu primeiro emprego ou 
que estão com dificuldade de se 
inserirem no mercado de trabalho.

Entendemos que a geração de 
renda é fator estruturante para 
que um jovem seja capaz de se 
manter, desenvolver-se como líder 
e gerar impacto para a comunidade 
a qual pertence. Promovemos os 
formados em uma plataforma de 
estágio para que empresas possam 
recrutá-lo para vagas alinhadas com 
seu perfil.

A cada vaga vendida, cinco acessos 
sociais gratuitos foram criados. 
Temos mais de 7.500 vagas 
disponíveis para distribuição gratuita 
para ONGs parceiras. O programa 
contou com o patrocínio da Gerdau, 
Klabin e Movida.

Cuidar das futuras lideranças que 
irão impactar o Brasil e o mundo 
é uma iniciativa do Instituto 
Capitalismo Consciente Brasil 
alinhada com aspectos Sociais, 
sendo considerada uma prática ESG.
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LÍDER 
PRO MUNDO: 
PRIMEIROS 

PASSOS

+7.500
Vagas disponíveis para 
distribuição para ONGs 

parceiras
Saiba mais sobre o 

programa Líder pro Mundo. 
Escaneie o QR code com 
a câmera do seu celular 

para acessar a página do 
programa.
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ESG > ECO-AMBIENTAL
Entendemos que a Mudança 
Climática Global seja um dos 
principais impactos sobre o 
planeta e sobre a humanidade 
contemporânea. Toda a matriz 
energética mundial está baseada, 
em sua maioria, em combustíveis 
fósseis. Com isso, toneladas e 
toneladas de gás carbônico estão 
sendo despejadas na atmosfera 
todos os dias.

Uma das formas de combater e 
minimizar os impactos climáticos 
ao planeta, além da redução do 
uso de combustíveis fósseis, 
é o plantio de árvores. Melhor 
ainda é quando este plantio está 
embasado com estudos científicos 
para a restauração ambiental e 
proteção da biodiversidade de 
plantas e animais. Esta é a missão 
da Fundação Black Jaguar (FBJ), 

parceira do Instituto Capitalismo 
Consciente Brasil.

Conectamos empresas associadas 
ao Capitalismo Consciente e a 
Fundação Black Jaguar para que 
pudessem investir neste projeto e, 
ao mesmo tempo, poder compensar 
a emissão de gases de efeito estufa 
provenientes de suas atividades. 
Simbolicamente, o ICCB viabilizou o 
plantio de uma árvore por empresa 
associada e convidou que todo 
o ecossistema do Capitalismo
Consciente fizesse o mesmo.
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SOS
ARAGUAIA
Durante o período de seca e 
queimadas no pantanal, as 
mudas recém plantadas corriam 
risco de serem impactadas 
pelo fogo. Imediatamente, 
quando acionado pela FBJ, 
o ICCB mobilizou sua equipe
de comunicação que, em
parceria com a Welight, montou
em menos de 48h toda uma
campanha de doação para
instrumentalizar bombeiros
no combate ao fogo na
região do projeto.

Saiba mais sobre a Fundação Black 
Jaguar. Escaneie o QR code com a 

câmera do seu celular para acessar a 
página da organização.
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CUIDANDO DE PESSOAS E NEGÓCIOS
O CoVida20 foi um programa de 
financiamento para negócios de 
impacto comprometidos com a 
manutenção de emprego e renda 
durante a Covid-19. O programa 
beneficiou 47 negócios de impacto 
e mobilizou R$7,35 milhões, 
entre investimento direto e fundo 
filantrópico, que contou com o 
apoio direto do ICCB e empresas 
associadas ao Capitalismo 
Consciente.

O investimento peer-to-peer, é 
uma modalidade onde vários 
investidores reúnem esforços, em 
forma de capital, para financiar 
empréstimos solicitados por 
empresas para os mais diversos 
objetivos como pagamento de 
dívidas, investimentos na expansão 
da empresa, em novos negócios, 
entre outros.

O ICCB investiu R$50.000 em 27 
empresas de impacto através 
do CoVida20. Este investimento 
garantiu a manutenção direta de 
539 empregos.
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COVIDA-20
R$ 7,35 mi

mobilizados pelo programa

539
empregos 

diretos mantidos 
pelo ICCB

27
empresas 

impactadas 
pelo ICCB

Idealizadores:

Saiba mais sobre o Covida20. 
Escaneie o QR code com a 

câmera do celular para acessar a 
página do programa.
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R$ 50 mil
de investimento do ICCB



NOVOS HORIZONTES
O Instituto Capitalismo Consciente 
Brasil caminha para um novo 
importante ciclo de consolidação 
e iniciativas que levam à ação. É 
chegado o momento de transformar 
inspiração em ações, inércia em 
movimento.

Com a chegada da próxima gestão, 
o ICCB está empenhado em 
fortalecer suas Filiais Regionais, 
investindo em apoio à prospecção 
comercial e ao desenvolvimento 
operacional com ações em 10 eixos 
temáticos.

Contaremos com um instrumento 
de diagnóstico exclusivo 
para empresas associadas ao 
Capitalismo Consciente que 
permitirá o acompanhamento e 
implementação de práticas mais 
conscientes.

Em relação ao Academy, é esperado 
um salto em número de cursos 
e soluções corporativas que irão 
impactar empresas e embaixadores 
por todo o Brasil. Nossa vocação 
educativa se fortalecerá à medida 
que formos instrumentalizando 
lideranças e empresas do 
ecossistema do Capitalismo 
Consciente a desempenharem um 
papel cada vez mais relevante.

Daniela Garcia, a primeira 
mulher a assumir uma filial 
internacional do Capitalismo 
Consciente será a próxima CEO do 
Instituto Capitalismo Consciente 
Brasil. Desejamos uma linda e 
próspera jornada de liderança e 
que o propósito do Capitalismo 
Consciente seja exercitado em cada 
um dos 730 dias da próxima gestão.

46



GESTÃO 2022-2024
A nova gestão do Instituto Capitalismo 

Consciente Brasil contará com Daniela Garcia 
como CEO e Hugo Bethlem como Presidente 

do Conselho.
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FAÇA PARTE DO MOVIMENTO
O Instituto Capitalismo Consciente 
Brasil possui um programa especial 
de associados do qual você ou 
sua empresa podem fazer parte. 
São oito categorias com benefícios 
exclusivos.

Ressaltamos que não somos uma 
entidade certificadora. Existimos 
para acolher todas as empresas que 
desejam ampliar sua consciência 
para gerar um maior impacto 
positivo em nossa sociedade.

Confira todas as 
categorias de associação 
e suas contrapartidas. 
Escaneie o QR code com a 
câmera do se celular para 
acessar o site do ICCB.
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SIGA O 
INSTITUTO 
CAPITALISMO 
CONSCIENTE 
BRASIL NAS 
REDES 
SOCIAIS

     Instagram

     LinkedIn
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A NOVA CEO - GESTÃO 2022-2024
Daniela Garcia é jornalista e 
especialista em articulação de 
parcerias e advocacy de causas. 
Conta com carreira de mais de 
25 anos, fortemente baseada 
na integração de comunicação 
com negócios. Entusiasta do 
empreendedorismo de impacto, 
especializou-se em parcerias 
estratégicas entre segundo e 
terceiro setor, além do estudo do 
“tom de voz” das marcas e das 
causas.  É também Consultora 
de Comunicação e Designer de 
Negócios para Micro e Pequenos 
empreendedores e organizações 
do terceiro setor. Passou por 
grandes agências de publicidade, 
especializando-se na construção de 
reputação de marcas em ambiente 
digital. Em 2012 aprofundou-se 
em conhecer mercados populares 
(classe C e D) e como ocorrem suas 
relações com as marcas; o poder 
do conteúdo e do marketing de 

influenciadores para as empresas.
Anteriormente atuou como 
executiva das áreas de Relações 
Corporativas e Relações com o 
Mercado, Comunicação externa e 
interna tendo uma vivência “360 
graus” na área de comunicação.
Chegou ao Instituto Capitalismo 
Consciente Brasil, em 2017, 
como voluntária para criação 
de estratégias de comunicação 
e ampliação do discurso da 
instituição. Seguiu como executiva 
responsável pelo lançamento das 
associações e parcerias, expansão 
nacional do ICCB, assistindo 
diretamente a presidência do 
Conselho e direção geral da 
instituição. Foi Diretora de 
Operações por 4 anos e assumiu, 
em março de 2022, o papel de CEO 
da instituição no Brasil sendo a 
primeira mulher a conduzir uma 
filial do Capitalismo Consciente no 
mundo.
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Que o Capitalismo 
Consciente possa reunir 
as mais diversas pessoas, 
empresas e lideranças 
que estão dispostas a 
transformar o mundo em 
um lugar mais justo e com 
menos desigualdade.

“

Daniela Garcia 
CEO do Instituto 
Capitalismo Consciente Brasil
Gestão 2022-2024
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NOSSA GRATIDÃO
Agradecemos a todas as pessoas e 
empresas que acreditam em nossa 

causa e em nosso trabalho. 

Seguimos comprometidos a ajudar a 
transformar a forma como investimentos 

e negócios são feitos no Brasil.

49



INSTITUTO CAPITALISMO 
CONSCIENTE BRASIL

Rua: Alcides Ricardini Neves 12, conjunto 1308
CEP: 04575-050 - Cidade Monções - São Paulo, SP

Telefone: +55 11 98828-2141

E-mail: contato@ccbrasil.cc
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