
 

 

TAMBÉM EM 2022, A NOVAMONT ESTÁ ENTRE AS "B CORP BEST 
FOR THE WORLD" 

O valiosíssimo reconhecimento para a categoria de impacto 
"Environment"(Ambiente) 

 

Novara, 13 de Julho de 2022 – Novamont bisa! 

Com certificação Società Benefit (Empresa Benéfica) e B Corp em 2020, também 
em 2022 a Novamont foi nomeada "B Corp Best for the World™", como 
reconhecimento pelo seu desempenho exemplar em matéria ambiental. 

Avaliada através do "B Impact Assessment", na área de impacto "Environment", 
a Novamont obteve uma classificação que a colocou nas 5% das melhores 
empresas do seu grupo de referência, ou seja, as empresas com mais de 250 
funcionários. Em particular, a Novamont é a única empresa na categoria " 
Químicos e Produtos Químicos” e a primeira classificada em Itália e na Europa, 
segunda a nível mundial. 

A Empresa distinguiu-se pelo seu impacto positivo no meio ambiente e por ter 
atingido, graças ao seu modelo de bioeconomia circular e às suas boas práticas, 
os mais elevados padrões de sustentabilidade nesse campo. Dois terços da 
pontuação obtida estão associados à produção de Mater-Bi, a inovadora família 
de materiais biodegradáveis, compostáveis e renováveis obtidos por meio de 
uma cadeia de produção altamente integrada e em contínua evolução, que 
contribuem para incrementar a circularidade dos sistemas económicos e para 
redesenhar as aplicações, beneficiando da combinação de renovabilidade, 
compostabilidade, biodegradabilidade no solo e ausência de efeitos eco-tóxicos 
e de fenómenos de acumulação no ambiente. A terça parte restante está 
associada à implementação de boas práticas, entre as quais as intervenções no 



 

âmbito da eficiência energética, a aquisição de energia a partir de fontes 
renováveis e de matérias-primas com certificação ambiental. 

Segundo Catia Bastioli, administradora delegada da Novamont, "É necessário 
entender bem o valor sistémico e de ligação entre diversos sectores da bio-
economia, o seu potencial de descarbonização e de dissociação entre recursos e 
desenvolvimento, com a sua rede de novas instalações e novos bioprodutos, as 
suas bio-refinarias aptas a explorar resíduos e subprodutos e os projectos 
territoriais multiplicáveis para aprendermos a fazer mais com menos. Neste 
contexto, os bioprodutos Mater-Bi são pensados pela Novamont como 
catalisadores da transição ecológica, criando percursos verdadeiramente 
circulares no co-design, na utilização e no final de vida que se converte numa 
nova vida". 

"Estamos orgulhosos de ser uma BFTW2022 e de fazer parte da comunidade B 
Corp: para a Novamont, ser uma Società Benefit e uma B Corp significa fazer 
negócios como força de regeneração, indo para além dos lucros imediatos e 
garantindo transparência e valor generalizado para os territórios. Necessitamos 
de muitos parceiros que acreditem nesta abordagem, para evitar que os 
bioprodutos acabem por alimentar as situações de "business as usual", concluiu 
Bastioli. 

O reconhecimento "Best for the World" foi conferido pela B Lab, a rede global e 
sem fins lucrativos que confere a certificação "B Corporation", ou seja, as 
empresas comerciais que satisfazem os mais elevados padrões de desempenho 
social e ambiental, responsabilidade e transparência. Actualmente, são mais de 
5000 as empresas certificadas como "B Corporation" em 83 países e 156 
indústrias, unidas por um objectivo comum: transformar a economia global em 
benefício de todas as pessoas, das comunidades e do planeta. As B Corp 
satisfazem os mais elevados padrões de desempenho social e ambiental 
verificado, transparência pública e responsabilidade, a fim de equilibrar lucros e 
finalidade. A certificação B Corp não se limita a avaliar um produto ou um serviço, 
mas avalia também o impacto positivo global da empresa que está por detrás do 
produto. Utilizando o "B Impact Assessment" (Avaliação de Impacto B), a B Lab 
avalia de que modo as operações e o modelo de negócio de uma empresa 
influenciam os trabalhadores, a comunidade, o ambiente e os clientes. 

Para ser reconhecida como B Corp, uma empresa deve obter uma classificação 
de pelo menos 80 pontos na avaliação. A Novamont obteve a certificação em 
Julho de 2020, com uma pontuação de 104. Com a actualização dos dados 
relativos a 2020, foi alcançada uma nova pontuação de 120, a qual, em 2021, 
cresceu ainda mais por efeito da implementação de uma série de acções de 
aperfeiçoamento, elevando-se para 132. 



 

As listas completas das B Corp estão disponíveis em https://bcorporation.net/. 

 

*** 

A Novamont é uma Società Benefit, certificada como B Corporation, líder mundial na produção de bioplásticos e no 
desenvolvimento de bioquímicos e bioprodutos através de uma integração de química, ambiente e agricultura. Com 
650 empregados, o grupo teve uma facturação de aproximadamente 414 milhões de euros e investe constantemente 
em actividades de investigação e desenvolvimento (50 milhões de euros em 2021, com 20% do pessoal envolvido); 
detém cerca de 1400 patentes, entre registadas e a aguardar registo. Tem sede em Novara, instalações de produção 
em Terni, Bottrighe (RO) e Patrica (FR) e laboratórios de investigação em Novara, Terni e Piana di Monte Verna (CE). 
Constituiu uma joint-venture em partes iguais com a Versalis (Eni) em Porto Torres (SS) e uma sociedade com a 
Coldiretti para o desenvolvimento e a distribuição de soluções para a agricultura. Tem actividades no exterior, com 
instalações na Alemanha, França, Espanha e Estados Unidos. Está presente através dos seus próprios distribuidores 
em mais de 40 países, em todos os continentes. Em 2021 adquiriu a BioBag International, grupo líder a nível mundial 
no desenvolvimento, produção e comercialização de aplicações biodegradáveis e compostáveis certificadas, com sede 
em Askim (Noruega), instalações de produção em Dagö (Estónia) e presença noutros 9 países em todo o mundo. 

www.novamont.com 

Para mais informações: 

NOVAMONT – Francesca De Sanctis – +39 340 1166426 francesca.desanctis@novamont.com 
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