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O ano de 2021 decretou o fim do tempo em que as empresas podiam falar, sem reprimendas, 
em primazia do acionista. Passado o tempo de “digestão” das Declarações de 20191, e em 
plena pandemia, este foi o ano em que o mundo dos negócios entrou em polvorosa com uma 
nova urgência: a incorporação do ESG2 na pauta de gestão. Este movimento se tornou visível 
na mídia especializada e nas redes sociais, e promete deixar marcas profundas na maneira 
como as empresas são administradas.

O primeiro impacto é a reforma do sentido da palavra valor nas empresas. Criação de valor, a 
razão de existir de todo negócio, sempre foi entendido majoritariamente no seu sentido 
econômico. Ora, se agora os gestores das empresas precisam levar em consideração os 
interesses de todos os seus stakeholders - incluindo clientes, trabalhadores, fornecedores, a 
sociedade e o planeta -, e não só dos acionistas, então é preciso pensar em valor social e 
ambiental.

Uma empresa que cria valor integral - econômico e socioambiental -, e é administrada 
intencionalmente com este objetivo, com clareza de seu impacto, de seus stakeholders-chave, 
que leva em consideração a sua pegada - positiva e negativa - na sociedade e no ambiente, é 
uma empresa com propósito. 

A Numerik já tinha, na sua origem, feito uma opção clara por enxergar o impacto das empresas 
no mundo de maneira integral. Uma das primeiras versões da missão da empresa era “apoiar as 
empresas em realizar o seu propósito”. De outro exercício, em nosso planejamento anual de 
dezembro de 2020 em Alcalá de Henares (Espanha), veio a frase “Transformar estratégia em 
ação para que as organizações vivam seu significado”.

Em 2021, então, decidimos reforçar e tangibilizar nosso compromisso com o avanço das 
empresas em direção à realização de seu propósito, à criação de valor econômico e 
socioambiental, à adoção de uma gestão alinhada ao capitalismo de stakeholder. Resolvemos 
experimentar “na própria pele” as transformações que propomos a nossos clientes, para então 
oferecê-los produtos alinhados ao novo paradigma.

Propósito + valor econômico, social e ambiental

1  Na Numerik denominamos “Declarações de 2019” o conjunto de cartas da Business Roundtable, do World Economic Forum e da BlackRock 
em defesa do capitalismo de stakeholder, em rompimento com a chamada Doutrina Friedman (1970). A Doutrina Friedman defende que o 
propósito das organizações é gerar valor para seus acionistas (“dar lucro”), enquanto o capitalismo de stakeholder propõe que as empresas 
devem gerar valor para todas as suas partes interessadas - de maneira geral, os seus clientes, trabalhadores, fornecedores, acionistas, 
sociedade e o planeta. A mudança de paradigma tem implicações profundas na maneira como as empresas são administradas.
2 A onipresente sigla em inglês de Ambiental (Environmental), Social e Governança.
3Alcalá de Henares é uma cidade medieval próxima a Madrid, sede da histórica Universidade de Alcalá (1499) e local de nascimento de Miguel 
de Cervantes.
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Fizemos isto da seguinte maneira:
▪ realizamos e publicamos nosso primeiro Relatório de Impacto;
▪ buscamos e conquistamos a Certificação B Corp®;
▪ criamos e implementamos nosso Código de Conduta, reunindo políticas e práticas de 

gestão alinhados ao nosso propósito;
▪ criamos nosso primeiro Dashboard ESG, um painel de indicadores não-financeiros a serem 

geridos por seus líderes;
▪ assinamos nosso compromisso com o Pacto Global da ONU.

Estas realizações reconfiguraram a oferta de serviços da Numerik, agora claramente focada 
em 2 áreas: inovação e ESG. Seguimos com nosso compromisso de buscar permanentemente 
estar na vanguarda do conhecimento e da prática nos mais importantes temas estratégicos da 
gestão das empresas.

O movimento é contínuo. Na nossa jornada, nossos próximos passos são a adoção das normas 
GRI e a criação de nossa matriz de materialidade no nosso relatório de impacto. Seguimos 
fazendo, seguimos aprendendo, seguimos criando valor econômico e socioambiental.

Um abraço,
Eduardo Lorea
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A Numerik é uma consultoria internacional de inovação e ESG, que executa estratégias baseadas em 

metodologias contemporâneas. Atualmente, possui sedes em Madrid, São Paulo e Porto Alegre.

 

Fundada em 2019, a empresa nasceu com o propósito de auxiliar outras organizações a se tornarem 

mais eficientes em criar valor. 

A empresa presta consultoria para a formulação e execução de projetos estratégicos de Inovação 

Aberta e ESG voltados para a geração de valor para stakeholders, e que contribuem com os ODS. 

Os nossos projetos:

Geram oportunidades 
econômicas para grupos 
sem acesso a capital

Estratégia | Inovação | ESG

*Clientes no ano de 2021. Beneficiários em 2021. Trabalhadores permanentes que atuaram em projetos da empresa em 2021. 
Crescimento de receita anual 2021 vs 2020. Países em que a empresa tem operações.

clientes*

Contribuem na formação de 
lideranças e no 
desenvolvimento de 
capacidades

Promovem o emprego 
digno e a inclusão de 
comunidades.

Sobre a Numerik

Como criamos valor

Nossas especialidades

Numerik em números

beneficiários* trabalhadores* países* crescimento de 
receita 2021*



Manuela Vasconcelos

Eduardo Lorea

Paula dos Reis

Patricia Pedrotti

Vanessa Pacheco

Bianca Andrades

Alexia Prochnow

Quem fez este relatório
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Valores da Numerik

Acreditamos que para gerar impacto relevante é 

necessário ter propriedade e executar com excelência.
Impacto
relevante

Buscamos o aprendizado mútuo durante

nossa execução, seguindo um processo eficiente

e adequado a cada caso.

Aprender
fazendo

Trabalhamos em equipes dinâmicas, adaptadas

a cada projeto e cliente. Cada membro contribui

com sua experiência, histórico e perspectiva

específicas, criando diversidade de pensamento.

Dois
é melhor
que um

Levamos a sério porque o que fazemos é importante

e sorrimos porque sabemos que o que fazemos tem

um impacto positivo. Dedicamos muito tempo e esforço, 

então tentamos fazer isso de uma forma divertida.

Seriedade
com um sorriso
no rosto

Não há um planeta B, e por isso prezamos pelo bem-estar

de todos nossos colaboradores, clientes, fornecedores, 

comunidade e da sociedade e do ambiente que nos integram. 

Foco
no Planeta A
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Pré-história: os passos que levaram à 
fundação da Numerik

O CNPJ que deu origem à Numerik é criado como empresa 
individual no Brasil.
Curiosidade: o nome original era Numérique, que significa “digital” em francês.

A primeira edição da competição atraiu 2.700 inscrições de 132 países.

Primeiras edições da Campus Party na Holanda e na Argentina.

Novas edições Campus Party no Uruguai e no Paraguai.

Campus Party chega a Singapura para sua primeira edição na Ásia.

UNWTO Tourism Startup Competition e Wakalua Innovation Hub: 
realizamos estratégia e execução de dois marcos na política global 
de inovação em turismo, com foco em desenvolvimento sustentável.

Campus Party: o primeiro cliente é um festival global de inovação 
comprometido com impacto social.

The Big Hackathon: Campus Party e PNUD realizam primeira edição 
com foco em ODS.

Mudamos de nome! O embrião da nossa empresa já se chama Numerik, 
reforçamos a atuação na Europa com parceiros locais, e conquistamos 
clientes na Espanha e na Dinamarca.

Hyperloop Transportation Technologies: criamos um projeto de hub de P&D
na América Latina para a startup californiana. 

2014

2016

2017

2018

Edições realizadas em 30 países reunindo 50.000 pessoas por ano. É referência
em envolvimento de stakeholders - comunidades, academia, governo, investidores -, 
promoção de oportunidades econômicas, educação empreendedora e inovadora. 

Acompanhamos o CEO em visitas técnicas no Brasil e na Argentina.
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Wakalua Brasil: nossos consultores atuam na execução de um grande 
plano estratégico de desenvolvimento da inovação em turismo.
Realizamos diagnóstico, estratégia, competição de startups e projeto executivo.

Meta Ventures: realizamos o desafio “Bring your SaaS”, desafio nacional 
de startups com foco SaaS B2B.
A vencedora captou R$ 4 mi em rodada de investimento.

A competição global principal da SDGs Global.

Formalizamos nosso código de conduta e produzimos o primeiro relatório de Impacto.

Desafio São Paulo: desafio de startups turistech para a recuperação do setor.

Renovamos nosso planejamento estratégico, orientado a stakeholders 
e projetos de impacto. Numerik se transforma em sociedade limitada e 
amplia capital social.

UNWTO SDGs Global Tourism Startup Competition: terceira edição da 
competição global de startups de turismo é focada em SDGs, e tem Wakalua 
como main partner.

Ashoka e Fundação Calouste Gulbenkian: em Portugal, realizamos 
comunicação e community engagement do Desafio Gulbenkian 25sub25, 
projeto de desenvolvimento de jovens changemakers, líderes da mudança 
social.

Web Summit: apoiamos a candidatura do Rio Grande do Sul à sede do 
evento global, como parte de um projeto estratégico de renovação da 
matriz econômica do Estado.

Empresa B: conquistamos o selo de Empresa B Certificada ®. 

South Summit: apoiamos o desembarque do evento ao Brasil, liderando
a negociação com a presidente e fundadora da iniciativa, María Benjumea.

Race to Zero: assumimos o compromisso de ser neutros em carbono até 2030.

Pacto Global da ONU: assinamos compromisso com os 10 princípios.

Global Innovation Catalyst: novo cliente tem a missão de criar 10 milhões de 
empregos inovadores em todo o mundo através da educação experiencial em 
parceria com Stanford Online.

2020

2021

A Numerik

South Summit conta com a Numerik para representá-lo no Brasil.

Com a contratação de nossa primeira colaboradora, a Numerik é 
fundada.2019
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Ser B é uma direção.

Não é uma posição.

Ao longo do processo de certificação, a Numerik adequou-se aos padrões de atuação que o B Lab 

exige e foi avaliada pelo seu desempenho em cinco categorias: fornecedores, trabalhadores, 

clientes, comunidade e meio ambiente. A consultoria realizou alterações em sua estrutura a fim de 

contemplar os interesses de seus stakeholders na tomada de decisão.

Atualmente, em 2022, existem mais de 5.600 Empresas B no mundo que usam o poder dos negócios 

para fomentar uma economia mais inclusiva e sustentável. Ao integrar esta rede, a Numerik passa a 

apoiar a criação de um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo para as pessoas 

e para o planeta. 

No final de 2021, a Numerik conquistou o selo de Empresa B Certificada ®, 

comprovando ser uma empresa que satisfaz os mais altos padrões de desempenho 

social e ambiental, transparência e responsabilidade empresarial.

“Nossa ambição é para todas as empresas competirem não só para serem as 

melhores do mundo, mas para serem melhores PARA o mundo, criando valor real 

para a sociedade e o meio ambiente.”

Andrew Kassoy, Fundador do B Lab 

Compromisso com a sociedade e o planeta
Em 2021, a Numerik passou a fazer parte de um movimento global de 

empresas que usam os seus recursos para gerar um impacto positivo, 

assumindo o seu compromisso de melhoria contínua, e colocando o 

propósito empresarial no centro do seu modelo de negócio.
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No início de 2022, a consultoria passou a ser integrante da 

Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da ONU que engaja o 

setor privado em ações alinhadas aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável.

Esta é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. É um chamado para que as 

empresas alinhem suas operações e estratégias a dez princípios universais nas áreas de direitos 

humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção.

Atualmente, em 2022, há mais de 13.000 empresas signatárias no mundo, das quais 2.000 são 

brasileiras. Além disso, tais organizações estão espalhadas em mais de 160 países e 70 redes locais.

 

Ao tornar empresa signatária, a Numerik compromete-se em apoiar no desenvolvimento de soluções 

para desafios globais, definir seu sucesso com base em propósito e promover uma liderança 

centrada no ser humano. Além disso, a consultoria expressa o seu compromisso e apoio aos dez 

princípios do Pacto Global sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. 

A partir de 2023, a empresa enviará anualmente uma Comunicação do Progresso (COP), 

descrevendo os esforços da empresa na implementação dos dez princípios, bem como nosso apoio 

à(s) plataforma(s) especializada(s) do Pacto Global.

Pacto Global

10 princípios

1. Apoio e respeito à proteção de direitos humanos 
reconhecidos internacionalmente.

2. Não participação em violações destes direitos.

3. Apoio à liberdade de associação e o reconhecimento 
efetivo do direito à negociação coletiva.

4. Eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 
compulsório.

5. Abolição efetiva do trabalho infantil.

6. Eliminação da discriminação no emprego.

7. Abordagem preventiva aos desafios ambientais.

8. Desenvolvimento de iniciativas para promover maior 

responsabilidade ambiental.

9. Incentivo ao desenvolvimento e difusão de tecnologias 

ambientalmente amigáveis.

10. Combater a corrupção em todas as suas formas, 

inclusive extorsão e propina

Direitos
Humanos

Trabalho

Meio
ambiente

Anticorrupção

Compromisso com a sociedade e o planeta



A Numerik se orienta pela geração de resultados que contribuam 
para o empoderamento, prosperidade econômica e educação 
dos beneficiários-alvo de cada projeto. Acreditamos que, ao criar 
e executar projetos que operacionalizam o cumprimento de 
objetivos orientados para os stakeholders, e utilizando processos 
de inovação aberta, criamos oportunidades mutuamente 
benéficas para clientes e beneficiários.

A avaliação foi conduzida utilizando a ferramenta SDG Action 
Manager, e complementada com uma análise dos objetivos e 
metas através do site UN SDGs.

A atividade da Numerik contribui de maneira relevante para o ODS 
8. Trabalho decente e crescimento econômico.

Concretamente, contribui com as seguintes metas:

Contribuição para os ODS

Compromisso com a sociedade e o planeta

Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da 
diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um 
foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra.

Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades 
produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e 
inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e 
médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros.

Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no 
consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento 
econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de 
Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países 
desenvolvidos assumindo a liderança.

Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, 
que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais

8.2

8.3

8.4

8.9

A Numerik expressa, ainda, o seu reconhecimento e comprometimento com a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos. 

A empresa disponibiliza um canal para relatos relacionados com violações destes princípios, e se 

compromete a analisá-los e tratá-los no mais alto nível de gestão.
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Durante o acordo de Paris, realizado em 2015, 195 países do 
mundo comprometeram-se a regular suas atividades 
econômicas em prol do meio ambiente, limitando o 
aquecimento global a 1,5ºC até o fim do século.

A responsabilidade de limitar as mudanças climáticas recai 
não somente nos governos, mas também na sociedade civil 
e nos empreendimentos que movimentam a economia 
global.

Dessa maneira, a Numerik assinou em abril de 2020 sua aderência à campanha Race to Zero da 
ONU através do SME Climate Hub, pela qual assume o compromisso de neutralizar suas 
emissões de carbono até 2030. 

Pela primeira vez, em 2022, a consultoria realizou o cálculo das emissões diretas e indiretas 
referentes ao ano de 2021 e as compensou através da compra de créditos de carbono. 
Adquiriu, assim, o status de empresa Carbono Neutro. A metodologia, cálculo e compensação 
são detalhados na seção Meio Ambiente.

A Numerik busca alcançar novos conhecimentos através de diversas formas e é uma empresa 
comprometida com o aprendizado.

Para isso, incentiva e estimula o desenvolvimento de seus consultores por meio de estudos e 
aplicações práticas. Procura estar na vanguarda do conhecimento e da atuação, buscando as 
melhores referências para os projetos, participando de cursos, palestras e obtendo 
certificações.

Se empenha em retribuir à sociedade através da prática de seus profissionais e de publicações, 
cursos, palestras e recursos que auxiliem o avanço do conhecimento.

Learning organization

Race to Zero: emergência climática

Somos Carbono Neutro
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Nossa jornada em 2021
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A Numerik ofereceu cursos e atividades de capacitação sobre 

questões socioambientais aos funcionários. Uma das sócias da 

empresa, Manuela Vasconcelos, por exemplo, conquistou o 

certificado CFA em ESG Investing.

Ademais, o Comitê de Gestão revisou e avaliou o desempenho 

socioambiental da empresa.

O acesso aos resultados financeiros da empresa foi mantido aberto 

ao público interno. Em 2021, os resultados anual e trimestral foram 

compartilhados com os colaboradores, seguindo as normas do 

Código de Conduta.

Em 2021, o Comitê de Gestão realizou duas reuniões semestrais, a fim de acompanhar os 

resultados financeiros e desempenho socioambiental da Numerik.

A Numerik caminha para ser uma empresa com melhores práticas 

de gestão de livros abertos, embora já execute algumas ações 

nesse sentido. 

Como exemplo, a empresa declara sua missão, visão e valores 

com todos os públicos e, em 2020 e 2021, compartilhou o P&L 

com o público interno. A empresa também divulgou o Relatório de 

Impacto de 2021 para todos os públicos, cumprindo o 

estabelecido em 2020. 

Ainda, a Numerik informa voluntariamente a seus públicos 

internos, bem como a fornecedores e clientes, e a quaisquer 

outras partes interessadas que o demandem, informações 

completas sobre a estrutura societária da empresa.

Transparência

Desempenho
Socioambiental

Desempenho
Financeiro

Governança



A Numerik confirmou, por meio da obtenção de certidões, sua 

regularidade fiscal nos mercados em que atua.
Responsabilidade
Fiscal

A empresa incentiva a participação de todos seus membros em 

cursos, eventos, workshops assistidos, pesquisas, certificações, 

entre outros. Dentre os eventos com participação da equipe estão 

Web Summit, Rio Innovation Week, South Summit Madrid, com 

entradas fornecidas pela empresa.

Learning
Organization

Governança
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Neste tópico, um dos objetivos da empresa é a manutenção de uma planilha de controle dos 

trabalhadores, a qual foi utilizada em 2021 e apresentou informações como jornada semanal, 

gênero, idade, raça/cor/etnia e país de origem do contrato, relatando a diversidade da 

empresa. Também foram registrados dados sobre a remuneração dos trabalhadores.

Os dados do relatório seguem na tabela abaixo:

Outra meta relacionada a trabalhadores é o feedback, tanto o fornecimento do mesmo como 

seu recebimento, oriundo de colaboradores autônomos e temporários, que permite melhorias 

na empresa, como formulação e/ou alteração de estratégia, políticas de gestão e práticas. 

Ambos já são praticados na empresa desde 2020, através de um formulário de avaliação 

individual, no qual são respondidas perguntas sobre pontos fortes e pontos a melhorar de 

cada colaborador, como a questão “Dê um exemplo de um momento em que esta pessoa se 

sobressaiu, superando suas expectativas e gerando impacto positivo, seja na relação com um 

cliente, projeto, ou em outras situações”. Após o preenchimento, há uma conversa entre 

colaborador e líder para que os tópicos sejam repassados e compreendidos. 

Por fim, os Job descriptions para todas as posições ativas, com responsabilidades e nível de 

autoridade, são documentos que asseguram aos trabalhadores que não sejam exigidas 

funções além das descritas no documento. Em 2021, a Numerik divulgou internamente esses 

materiais para acesso dos colaboradores, cumprindo o que previsto em seu Código de 

Conduta.

* Foi calculado o valor por hora de 2021, de acordo com o país de contratação, sendo estes Brasil e Espanha, e 
posteriormente comparado aos salários mínimos de cada país, ou seja, o resultado final mostra a média de 
quantas vezes o salário pago pela Numerik aos seus funcionários equivale em relação ao salário mínimo.

Gênero

Raça, cor, etnia

Média Jornada semanal em horas

Média nº de vezes o salário mínimo*

País de origem do contrato

67% feminino

67% branco

35h

3,5

33% Brasil e 67% Espanha

Trabalhadores
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A Numerik elaborou o relatório de fornecedores do ano de 2021, tendo como foco a 

diversidade na participação societária, a contratação de serviços locais e a priorização 

de fornecedores com certificações.

1. Fornecedores
1.1 Relatório Anual de Fornecedores

Em relação à diversidade de fornecedores, a Numerik monitora a participação societária 

de seus fornecedores, dando preferência à contratação de fornecedores com pessoas 

provenientes de grupos sub-representados entre seus proprietários, incluindo mas não 

limitado a mulheres, pessoas negras e membros da comunidade LGBTI. Abaixo estão 

apresentados os números sobre diversidade dos fornecedores:

1.2 Diversidade

No tocante à contratação de serviços locais, a Numerik prioriza a contratação de 

fornecedores que pertencem e são operados nas mesmas comunidades que as nossas, 

sendo estas Pelotas, São Paulo, Madrid e Porto Alegre. Ainda, fornecedores 

independentes são preferíveis. Os dados sobre negócios independentes locais seguem 

no gráfico abaixo:

C1.3 Locais

Comunidade

60%40%
OutrosMinoria

60%40%
LocaisNão locais

Diversidade de Fornecedores

Fornecedores locais
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Diretrizes ESG

Por fim, outro ponto que a Numerik leva em consideração ao selecionar seus 

fornecedores é se possuem certificações de terceiros reconhecidas internacionalmente 

relacionadas ao desempenho social e/ou ambiental positivo, incluindo B Corp, Fair Trade, 

entre outras. No ano de 2021, nenhum dos fornecedores significativos são certificados.

1.4 Certificados

Além disso, são preferíveis os fornecedores que adotam práticas positivas além dos 

requisitos regulamentares (por exemplo, processo de fabricação ecológico, práticas 

trabalhistas de excelência), comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e que estão em conformidade ESG seguindo as seguintes diretrizes:

A partir de 2022 serão estabelecidas metas anuais de compras realizadas de 

fornecedores com as características preferenciais.

Tenham práticas sociais e ambientais reconhecidas,

e publicadas regularmente;

Estejam em conformidade com todas as leis e regulamentos locais, 

inclusive aqueles relacionados ao desempenho socioambiental;

Apliquem boas práticas de governança, que incluam políticas 

relacionadas a ética e corrupção;

Estão em conformidade com todas as leis e regulamentos locais, têm 

boas práticas trabalhistas, atuam de maneira ética e sem corrupção;

Respeitam normas internacionais de direitos humanos e trabalho;

Pagam a seus trabalhadores um salário digno.

1.5 Conformidade e ESG

Comunidade
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Beneficiários

O relatório anual de clientes foi elaborado em 2021 e apresentou uma porcentagem de 

33,33% de clientes locais, originários das cidades de Pelotas, São Paulo, Porto Alegre e 

Madrid.

Em 2021, as porcentagens por tipo de beneficiários foram os seguintes:

2. Clientes
2.1 Relatório Anual e Clientes Locais

Rio Innovation Week - Turistech Zone

Alguns dos projetos realizados em 2021 e seus impactos seguem abaixo:

 A empresa prestou o serviço de curadoria da 

Turistech Zone no Rio Innovation Week. 

Colaborando, assim, com a conexão entre os 

principais inovadores e players tradicionais do 

mercado de turismo. O projeto teve um papel 

fundamental na consolidação da comunidade 

turistech no país, pois representou pela primeira vez 

uma zona de turismo dentro de um grande evento de 

inovação.

Comunidade

78%

19%

Pessoas 
Físicas

Empresas

3%
Governos
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2. Clientes

SciBiz

A Numerik apoiou a execução da SciBiz Conference 

através da realização da  Feira de Startups e dos 

Desafios AirLiquide e Tereos, ambos projetos de 

inovação aberta. 

Comunidade

A Feira teve como objetivo apresentar soluções para um público qualificado de 

investidores, cientistas e corporates. As startups de destaque foram 

selecionadas para participar de um Demoday e as primeiras colocadas foram 

premiadas.

Já os Desafios focaram em soluções de sustentabilidade: a Tereos buscou 

soluções de sustentabilidade na produção sucroalcooleira, e a Air Liquide 

buscou soluções de IoT em sistemas de vazão de líquidos.

Wakalua Innovation Hub

A empresa realizou serviços de consultoria 

estratégica e de inovação aberta e de impacto com o 

objetivo de ampliar oportunidades econômicas e 

incentivo ao empreendedorismo de base tecnológica.

O Desafio Turistech Brasil é um exemplo dos projetos 

realizados para o Wakalua. Através da ação, a 

Numerik apoiou empresas independentes a terem 

maior acesso a oportunidades financeiras e mais 

conexões com o ecossistema turistech nacional e 

internacional.



2. Clientes

Ashoka

A Numerik apoiou a execução do projeto Reimagining 

Community Health Challenge, no qual a Ashoka e a 

Johnson&Johnson Foundation buscaram dar suporte 

aos empreendedores sociais e trabalhadores da linha 

de frente do setor da saúde, com o objetivo de criar 

mais acessibilidade de serviços de saúde para todos. 

Para isso, buscaram apoiar projetos já estabelecidos 

de jovens transformadores a criar soluções e 

fomentar o entendimento sobre a mudança de 

sistemas e a importância de modelos de educação 

que desenvolvam competências socioemocionais 

para formar líderes num mundo em rápida mudança.

Comunidade

Meta Ventures

A empresa realizou projetos de consultoria em inovação aberta junto à Meta 

Ventures, ampliando oportunidades econômicas e abrindo maior acesso ao 

mercado para empresas independentes através da realização da segunda edição 

do Bring Your SaaS e de dois ciclos ágeis de avaliação de startups, o Call for Saas.
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Projetos Subsidiados

Em abril de 2020, a Numerik assumiu o compromisso de neutralizar suas emissões de 

carbono ao aderir ao Race to Zero da ONU através do SME Climate Hub. Assim, em 2021 

nos dedicamos a mapear nossas emissões de CO2 utilizando a ferramenta Normative, o 

fornecedor de tecnologia do cálculo de emissões da plataforma do SME Climate Hub. 

Utilizando a ferramenta pudemos calcular um total de 13,3 toneladas de C02 emitidos no 

ano de 2021.

3. Envolvimento Comunitário e Cidadania
C3.1 Projetos com preços subsidiados

Meio Ambiente

A empresa utilizou um modelo de subsídio cruzado, através do qual a manutenção de 

margens adequadas em projetos realizados para organizações tradicionais permite 

oferecer preços subsidiados para organizações com limitações financeiras e/ou que 

atendem a grupos carentes. A prática é condicionada a uma avaliação do não 

comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro da empresa à luz do projeto 

demandado. Em 2021, aproximadamente 16,67% dos projetos realizados pela Numerik se 

encaixam neste tópico.

3. Envolvimento Comunitário e Cidadania
3.1 Projetos com preços subsidiados

Comunidade

12
Projetos

realizados

2
Projetos

subsidiados
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Emissões de Carbono

A metodologia da Normative é baseada no Green Gas Protocol (GHGP) e contempla os 

escopos 1, 2 e 3 de emissões estabelecendo uma linha de base precisa e destacando os 

hotspots de emissões. Nossas emissões se concentram no escopo 3. Sendo 81% das 

emissões originadas de viagem de negócios e 19% através de bens e serviços adquiridos, 

como pode-se observar na figura abaixo.

Pela primeira vez, iniciamos o processo de mitigação de nossas emissões através da Gold 

Standard Foundation com a compra de créditos de carbono. Em 2022, adquirimos 14 

créditos de carbono através da plataforma. 

Assim, colocamos em prática nosso compromisso com a preservação da biodiversidade 

e combate ao desmatamento. Nesse âmbito, apoiamos o projeto da Buenos Aires 

Ceramic, indústria de cerâmica vermelha do município de Buenos Aires, no estado de 

Pernambuco, nordeste do Brasil.

O projeto propõe a utilização de energias renováveis para a geração de energia térmica 

na indústria de cerâmica. Anteriormente ao projeto, era utilizada a madeira obtida por 

meio de desmatamento de madeira nativa da Caatinga, bioma único no Brasil, para o 

combustível utilizado no cenário de linha de base para a queima das unidades cerâmicas. 

Tal mudança só foi possível graças à incorporação da receita gerada pela 

comercialização de créditos de carbono pela organização. Antes, barreiras como alto 

custo de investimento na utilização de máquinas para trabalhar com biomassa tornavam 

o projeto inviável financeiramente. 

Meio Ambiente

81%
Viagem de 
negócios

19%
Bens e serviços 

adquiridos
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Políticas e Práticas Formais
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Em 2021 a empresa manteve uma prática de proximidade com os clientes, garantindo uma 

comunicação aberta para garantir um trabalho altamente personalizado e de alta satisfação. 

Além disso, adotou uma série de políticas e práticas formais, incluindo uma política de 

qualidade, uma política de satisfação e métodos, feedback, marketing ético e rotinas de 

medição de impacto. Dentre elas, estão:

Clientes e Impacto

Elaboração de relatórios post-mortem e realização de reuniões de 

encerramento dos projetos, apresentando seus resultados e solicitando 

feedbacks dos clientes;

Disponibilização do canal de ética aos clientes;

Realização de ciclo de acompanhamento de impacto direto e de curto prazo 

ao final de cada projeto;

Realização de ciclo de acompanhamento de impacto indireto e de longo prazo;

Realização da contratação formal de serviços, incluindo cláusula de 

confidencialidade e tratamento de dados;

Implementação de um disclosure em entrevistas e outras práticas que coletem 

dados, informando aos sujeitos sobre o uso dos dados e solicitando 

autorizações pertinentes;

Adequou-se aos mecanismos às regulações apropriadas, em especial à A Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e  General 

Data Protection Regulation (GDPR).
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Em 2021, a Numerik buscou aprimorar suas ferramentas e processos para a aplicação de uma 

gestão de ESG. Além de assumir os seus compromissos como membro signatário do Pacto 

Global, garantiu a manutenção de suas operações de forma a contemplar os valores gerados 

às partes interessadas.

A certificação B foi um marco extremamente relevante para a empresa, comprovando o valor 

gerado pelo seu negócio e indicando que está no caminho certo. Ademais, a neutralização das 

emissões na Numerik pactuou seu compromisso com o movimento Race to Zero da ONU, 

consolidando-se como uma empresa Carbono Neutro.

A empresa acredita que como prioridade para 2022 está a formação de uma equipe de alta 

performance capacitada para atuar com as pautas de ESG e alinhada aos princípios do Pacto 

Global e aos direcionamentos do B Lab. Outro ponto relevante é dar continuidade ao processo 

de aperfeiçoar a sua geração de impacto positivo e de seus clientes. 

A Numerik seguirá na direção B, buscando desenvolver seus colaboradores, aprimorar os seus 

processos e contribuir para a criação de valor aos seus stakeholders.

Perspectivas 2022




