QuartaVista
No projeto de inovação QuartaVista, não são apenas os aspectos financeiros que
contam - a abordagem empreendedora da sociedade, natureza e conhecimento é
igualmente importante. É por isso que o projeto conjunto de inovação está
desenvolvendo um sistema de navegação para empresas orientadas para o valor.
QuartaVista: um sistema de navegação para empresas orientadas para o valor é um
projeto financiado pelo Ministério Federal do Trabalho e Assuntos Sociais, iniciado em
novembro de 2018 como parte do INQA. A Iniciativa Nova Qualidade do Trabalho
(INQA) do Ministério Federal do Trabalho e Assuntos Sociais promove projetos que
combinam mudanças tecnológicas e econômicas com inovações sociais.
O projeto “QuartaVista” - sistema de navegação para empresas orientadas a valor
captura variáveis econômicas que permitem que as três dimensões da sociedade,
natureza e conhecimento sejam levadas em consideração, além do lucro financeiro.
Dessa forma, as empresas devem poder alinhar-se estrategicamente com essas
dimensões e ser controladas. Com esse novo entendimento dos negócios, as empresas
modernas - e toda a economia - garantirão seu sucesso futuro.
A Regionalwert AG traz sua experiência para levar em consideração fatores
socioecológicos nos negócios (link para calcular corretamente) e desenvolve um
conceito para definir, registrar e avaliar valores econômicos ecológicos, sociais,
baseados no conhecimento de valores econômicos regionais. Isso amplia a avaliação
clássica do sucesso corporativo e permite considerações e gerenciamento corporativo
em quatro dimensões. O desenvolvimento de um sistema de navegação digital ocorre
em estreita cooperação com os parceiros de especialização SAP SE, Fundaçao
Parmenides e Cognostics AG. O sistema de navegação está sendo testado nas salas
de experimentos. Os parceiros experimentais são as empresas orgânicas Bodan
atacadistas de alimentos naturais (Lago de Constança), Bohlsener Mühle (Baixa
Saxônia), Bingenheimer Saatgut AG (Hessen) e Regionalwert AG Freiburg com
algumas empresas parceiras (No parte Sul da Alemanha).

objetivo do projeto:

A QuartaVista desenvolve novas formas de visualizar, gerenciar e equilibrar as
empresas de maneira multidimensional. Para esse fim, o projeto considera as atividades
econômicas não apenas no sentido clássico de negócios e finanças. Ele também
captura três outras dimensões: (1) Como a empresa interage com o meio ambiente?
Como ele usa recursos e quais? Polui o meio ambiente? Contribui para os ciclos
naturais e a paisagem cultural? (2) Como a empresa interage com a sociedade? Cria
empregos qualificados? Treina seus funcionários? O que isso contribui para uma
comunidade solidária? (3) O que a empresa contribui para o conjunto de
conhecimentos? É ativa em pesquisa e desenvolvimento? Registra patentes?
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Reconstrói habilidades leves e conhecimentos implícitos? O projeto visa permitir que as
empresas levem esses fatores em consideração nas decisões futuras e os tornem
comunicáveis aos proprietários, à sociedade e à política.
Link em inglês:
•

https://www.experimentierraeume.de/info/english/
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