1.1. O que é?

PERGUNTAS
FREQUENTES

				

A Avaliação de Impacto Rio+B é uma ferramenta enxuta, porém
abrangente. Possui perguntas que visam à Avaliação de Impacto em
seis frentes: governança, relações com comunidade, trabalhadores,
meio ambiente, modelo de negócio e indicadores de circularidade.

1.2. Como a ferramenta foi desenvolvida?

1.

SOBRE a
AVALIAÇÃO
DE IMPACTO

O questionário online combina a Avaliação de Impacto Rápida do B Lab
com os indicadores de circularidade da Ellen MacArthur Foundation,
ambos referências internacionais (KPI).

1.3. Há algum custo para participar?
Não, a participação no Rio+B é gratuita.

1.4. Quem pode participar da Avaliação?
O Rio+B visa engajar as empresas da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro, não importando o setor, porte ou modelo
de negócios delas. É importante que:
• Estejam localizadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
sendo que o CNPJ pode ser da Região ou não.
• Em caso de CNPJ de fora da Região Metropolitana do Rio, a empresa
deverá ter operação local, oferecer postos de trabalho e contratar
fornecedores na cidade e Região Metropolitana.

1.5. Sou uma Startup e/ou tenho menos de 12 meses
de operação. Posso participar?
A Avaliação de Impacto pode ser aplicada às empresas que estão
começando; responda às perguntas conforme seu tempo de operação.

1.6. Sou uma Empresa B ou estou em processo de
certificação, devo responder à Avaliação?
O questionário do Rio+B não deve ser respondido por empresas B
certificadas ou em processo de certificação. As Empresas B Certificadas
já são referências em boas práticas socioambientais e o Rio+B faz uso
da ferramenta mais simples do Movimento Global de Empresas B.

2. cadastro
no site
riomaisb.org.br

2.1. Como cadastrar minha empresa no Rio+B?
Passo 1
Acesse o site www.riomaisb.org.br e clique em PARTICIPAR. Você será
direcionado para uma página de cadastro.
Caso o site apareça em inglês, corra a página para baixo e troque para o
português em “Language”, ao lado do botão “Create your Account”.

Passo 2
A criação do usuário é bastante simples e rápida; porém, esteja atento
às informações de porte e características da empresa, elas não
poderão ser alteradas depois.
Passo 3
Preencha a Avaliação de Impacto Rio+B.

2.2. Como sei que o cadastro está completo?
Na plataforma, você deverá preencher os seguintes dados de cadastro:
• Nome da Empresa
• Número de funcionários
• Setor
• Responsável pelo
• Categoria de indústria
preenchimento
• Indústria
A confirmação chegará no e-mail informado.

2.3. Preenchi o cadastro da empresa no site e não
recebi e-mail de confirmação. O que devo fazer?
Seu cadastro é confirmado ao final do preenchimento pelo Sistema
B Brasil. Caso tenha qualquer questionamento sobre o tema, você
deverá mandar nome e e-mail de cadastro para duvidas@riomaisb.org.
br solicitando um novo envio de login e senha. O mesmo procedimento
deverá ser feito em caso de esquecimento da senha.

3. PREENCHENDO
a avaliação

3.1. Qual o tamanho do questionário?
A Avaliação contém entre 45 e 60 perguntas dependendo do setor e do
porte da empresa. O tempo de preenchimento é de cerca de 2h, no caso
do respondente já ter em mãos todos os dados. No entanto, sugerimos
que a Empresa mergulhe na Avaliação, reúna grupos de trabalho e leia
atentamente todas as abas SAIBA MAIS.
Entendemos que a auto avaliação é uma oportunidade para que as
empresas possam vislumbrar melhores práticas socioambientais.
Importante: Sempre que for sair da página ou avançar alguma etapa,
não esqueça de salvar o que já foi respondido.

3.2. Minha empresa pode ter acesso ao questionário
antes de se cadastrar?
Não. O questionário gerado é personalizado de acordo com o tamanho,
setor e localização da empresa, não há um questionário padrão para
todos. No entanto, após o login você poderá imprimir uma versão em
PDF das questões que irá responder.
Para mais informações, acesse o Tutorial de Preenchimento Rio+B.

3.3. A Avaliação é a mesma para todos os negócios?
O questionário é definido conforme o setor e porte da empresa e, por
isso, as questões podem variar segundo a natureza do seu negócio.
No caso de empresas de produtos (manufatura/indústria), a Avaliação
possui perguntas de economia circular*, ausentes nos demais.
*Sobre Economia Circular, siga até o item 5.

3.4. Haverá alguma verificação formal das respostas
fornecidas por mim e pela minha empresa?
Não, o Rio+B tem o objetivo de promover um processo de
autoconhecimento sobre boas práticas. No entanto, salientamos que os
dados são muito importantes para o Rio de Janeiro e, por isso, contamos
com o empenho das empresas no correto fornecimento dos dados para
que as mesmas tenham, ao final do processo um diagnóstico correto de
seu impacto socioambiental.

3.5. Minha empresa está em mais de uma localidade
e possui subsidiárias. Como devo responder à
Avaliação de Impacto Rio+B?
Baseie suas afirmações nas operações localizadas na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro para que o diagnóstico de impacto
socioambiental obtido pelo Rio+B possa ser considerado válido para a
região delimitada pelo projeto.

3.6. Qual uso será feito das respostas fornecidas
pela minha empresa?
O Rio+B tratará seus dados em sigilo e eles só serão divulgados
desidentificados. É importante que você concorde em ceder seus dados
com o Rio+B quando, durante o preenchimento você for perguntado
sobre este ponto, caso contrário, perderemos suas informações no
diagnóstico compilado do impacto socioambiental da iniciativa privada
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Sobre a política de privacidade do movimento global de
empresas B, acesse http://bimpactassessment.net/privacy-policy.

3.7. Como distribuo as questões para mais de um
respondente em minha empresa?
É possível acessar a versão em PDF das perguntas pela ferramenta (ver
Tutorial de Preenchimento Rio+B). Além disso, você pode compartilhar
o login e senha aos responsáveis de cada área. Há a opção de salvar
cada etapa realizada, podendo retornar posteriormente para dar
continuidade.
Importante: Algumas empresas criam tabelas de respostas por área
e depois compilam no questionário online. É uma boa maneira de
guardar e compartilhar as respostas da empresa.

3.8. Minha empresa tem dúvidas em algumas
questões da Avaliação online. O que fazemos?
Confira os tipos de ajuda conforme a sua necessidade.
Dúvidas na navegação: Tutorial de Preenchimento Rio+B.
Preenchimento e adequação das respostas: a avaliação é um
primeiro passo para empreender uma trajetória de mudança na
organização, utilize as perguntas como oportunidade de entender onde
a empresa se encontra. Busque sempre as respostas que estejam mais
adequadas à sua realidade.
Outras dúvidas técnicas: entre em contato com o nosso Call Center
Parceiro no Sebrae RJ. Uma equipe treinada estará disponível para
ajudá-lo pelo 0800 570 0800.
Caso não encontre a resposta desejada: duvidas@riomaisb.org.br

4.1. O Rio +B serve como certificação?
Não, a iniciativa serve para engajar negócios em uma causa comum
- melhorar a Região Metropolitana do Rio de Janeiro - por meio da
conscientização de seu impacto socioambiental e, assim, instigar o
desejo por mudanças e por melhorias.

4.2. Desejo melhorar o desempenho da minha
empresa, como o Rio +B pode ajudar?

4. finalizando
a avaliação

Participe do Laboratório Rio+B. Você receberá um convite por e-mail
quando finalizar o preenchimento da sua Avaliação.

4.3. Tenho receio de nos comprometermos com o
projeto e não conseguirmos fazer as mudanças nos
prazos propostos, devo participar mesmo assim?
Mesmo não sendo possível fazer mudanças imediatas na organização,
o Rio+B é uma oportunidade da empresa se conscientizar sobre seu
impacto e, com isso, planejar estratégias futuras.

4.4. Posso usar a marca Rio+B para divulgar minha
participação?
Não. A marca Rio+B não poderá ser usada pelas empresas participantes
pois não é um selo certificador e não dispõe de nenhum reconhecimento
legal para isso.

5.

economia
circular
+ Ellen MacArthur
Foundation (EN)
+ Ellen MacArthur
Foundation (PT)

Todas as empresas de produtos (manufatura/indústria) responderão,
como parte de sua Avaliação de Impacto Rio+B, a questões ligadas
à Economia Circular. Elas foram elaboradas pela Ellen MacArthur
Foundation em colaboração com Rio+B e B Lab.

5.1. O que é a economia circular?
A economia circular é um novo modelo econômico que busca dissociar
o desenvolvimento econômico global do consumo de recursos naturais
finitos, buscando ser restaurativa e regenerativa. Seu objetivo é manter
produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade
e valor o tempo todo, distinguindo entre ciclos de nutrientes
técnicos* e biológicos**. É concebida como um ciclo contínuo de
desenvolvimento positivo que preserva e aprimora o capital natural,
otimiza a produtividade de recursos e minimiza riscos sistêmicos
gerindo estoques finitos e fluxos renováveis.
*Ciclos técnicos: envolvem a gestão de estoques de materiais finitos,
onde o uso substitui o consumo e onde materiais em fim de vida são
recuperados para remanufactura. Em ciclos técnicos, materiais são
mantidos, reutilizados, reformados e (em última instância) reciclados.
**Ciclos biológicos: englobam os fluxos de materiais e nutrientes
renováveis, que são devolvidos à biosfera para decomposição e
regeneração. Em ciclos biológicos, materiais não tóxicos são cascateados
e, por fim, retornados ao solo, restaurando assim o capital natural.
Confira o diagrama: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/pt/
economia-circular-1/diagrama-sistemico

5.2. O que são indicadores de circularidade?
0800 5700800
Call center Sebrae
duvidas@riomaisb.org.br

São um conjunto de métricas cuidadosamente desenhadas que
permitem que empresas de produtos avaliem a efetividade de seus
esforços em direção à transição para uma economia circular.
Para mais informações: Projeto Circularity Indicators.

