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SUSTENTABILIDADE

Nós somos uma empresa de consultoria que nasceu 
com o objetivo de oferecer soluções em meio 
ambiente e sustentabilidade pautadas pela ciência e 
inovação.

Nosso comprometimento é com a integração 
equilibrada entre homem e a natureza, utilizando as 
melhores práticas e casos de sucesso.

Nossa cultura é baseada em apresentar soluções 
financeiramente viáveis, socialmente justas e 
ambientalmente equilibradas, utilizando as melhores 
técnicas e tecnologias disponíveis, auxiliando 
empresas, negócios, projetos ou serviços à alcançar 
os resultados esperados.

Há mais de 20 anos no mercado, acreditamos que 
bons resultados são reflexo de um desenvolvimento 
contínuo e cooperação constante. Para isso, além de 
uma grande experiência e atuação em setores 
relevantes da economia, nós contamos com 
profissionais de qualidade técnica, tendo como ponto 
chave o alcance de um desenvolvimento sustentável.
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Quem somos e no que acreditamos
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Missão

Assessorar clientes na área de meio ambiente e sustentabilidade, utilizando 
conhecimento e técnicas inovadoras para auxiliar na implementação de 
soluções integradas e efetivas.

Visão

Contribuir para o desenvolvimento sustentável através da inovação e 
eficiência, utilizando as melhores práticas disponíveis e discutidas no mercado.

Valores

Trabalhamos para impactar a sociedade positivamente, pautados pela 
inovação, pela valorização das pessoas, pela geração de valor e pela ética.

Quem somos

No que acreditamos
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Olá, que bom estar aqui com você! 

Nós desenvolvemos este material com o intuito de detalhar nossos 
conhecimentos e experiências e que você possa tomar a melhor 
decisão para seu projeto e negócio.

Nós trabalhamos com o foco na sinergia, a partir de uma rede de 
profissionais com diferentes formações, habilidades e competências. 
Nossos consultores destacam-se por suas trajetórias de sucesso na 
vida acadêmica como também no mercado de trabalho.

Nós atuamos de forma ampla, iniciando com análises críticas da 
organização e customizamos nossa abordagem, com um suporte 
personalizado para implementar o projeto escolhido, além do 
acompanhamento do início ao encerramento do projeto. 

Trabalhamos para engajar os colaboradores e colocá-los como 
protagonistas da mudança, capacitando-os a exercer suas posições e 
responsabilidades definidas. 

Além disso, temos participado ativamente de iniciativas existentes no 
Brasil relacionadas a sustentabilidade, nós estamos preparados para 
colocar a sua organização na vanguarda da sustentabilidade.

Aproveite o conteúdo e nos considere para seu projeto.

Um abraço,

Boas vindas!

André Araújo
CEO
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Nossos clientes
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Nossa visão

A sustentabilidade está diretamente relacionada a utilização dos 
recursos de forma inteligente para que se mantenham 
disponíveis para as próximas gerações. E, além do usual, ela 
está na elaboração de estratégias de negócios, no modo de 
produzir e consumir e na forma de se relacionar com a 
sociedade.

Para uma organização adotar uma agenda de sustentabilidade, é 
estar disposta a trabalhar com desafios complexos, mas também 
é ter um maior conhecimento das suas operações e seus 
impactos, de ter a possibilidade de criar oportunidades e 
aumentar a sua competitividade, e algo bastante importante, ser 
transparente perante a sociedade.
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Onde atuamos

Agricultura Indústria Varejo
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Como atuamos
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• Diagnóstico da organização e revisão de processos de gestão e estratégia

• Mapeamento e estruturação para programas de emissão de títulos verdes segundo o Green Bonds Principles

• Avaliação do atendimento a conformidade legal

• Due diligences socioambientais para Análise de Desempenho (IFC), investimentos e fusões e aquisições

• Suporte para implementação/adequação de sistemas de gestão

• Suporte para a elaboração de procedimentos de gestão de operações e processos

• Suporte para elaboração de estratégias de engajamento de stakeholders

• Capacitação dos colaborações

• Auditoria internas e análises críticas

• Elaboração do relatório de aderência ao padrão (IFC e Princípios do Equador)



Obrigado.

+55 12 3224 5722

contato@bio3consultoria.com.br

http://www.bio3consultoria.com.br

http://www.fabrikam.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5512997818332

