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Sobre
Empresa pioneira do desenvolvimento de soluções ﬁnanceiras, a
SITAWI tem como norte o propósito de mudar o mercado
ﬁnanceiro e de capitais, fazendo com que ele esteja a serviço das
pessoas e do planeta.
.

Apesar do crescimento da sustentabilidade nos últimos anos, quando
pensamos em uma perspectiva do ﬂuxo de capital ainda há, sem dúvida, um
longo caminho pela frente. De acordo com os estudos da Aliança Global de
Investimento Sustentável (GSIA, em inglês), apenas 1/4 do investimento
proﬁssionalmente gerido globalmente tem alguma estratégia de incorporação
de critério sociais, ambientais e de governança na tomada de decisão de
investimentos - e, quando existe, ocorre de forma tímida.
A SITAWI acredita em uma nova forma de lidar com o mercado ﬁnanceiro. Há
mais de 10 anos, a empresa mobiliza o capital em prol do impacto
socioambiental positivo, sua principal métrica de sucesso, e auxilia
diferentes atores, como bancos, gestoras de ativos e seguradoras, a
incorporar critérios ESG em seu processo decisório, criando ferramentas de
gestão de riscos e oportunidades socioambientais e fomentando operações
ﬁnanceiras que priorizem o impacto positivo.
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“A decisão de se certiﬁcar como uma
Empresa B veio da necessidade de
mostrar nossa coerência, de validar
nossas práticas, de ter um selo externo
e independente garantindo que nós
também geramos impacto positivo.”

Gustavo Pimentel
Diretor Executivo

Tornou-se B por...
desde seu início, ter sua atuação voltada
para a mobilização de capital e o
impacto positivo;
ter o impacto social e ambiental positivos como
principal métrica de sucesso do negócio;

anualmente destinar 10% de toda a renda,
em forma de doação, para uma organização
não-governamental sem ﬁns lucrativos;

Com o Sistema B...
realizou a formalização
de práticas da empresa
em diversas áreas;
reforçou políticas de análise ESG
e identiﬁcou necessidades, como a
de uma validação que considerasse as
especiﬁcidades locais das organizações;

acelerou melhorias que impactaram
o bem-estar dos seus colaboradores;

trouxeram avanços para
questões ligadas à questão de
equidade de gênero e raça;

Modelo de Negócio de Impacto
O que é um Modelo de Negócio de Impacto (IBM)?
A pontuação de IBM é aferida às empresas que desenham seu Modelo
de Negócio com o intuito de gerar impacto positivo. Isso signiﬁca que
a empresa combina a geração de renda econômica junto à geração de
impacto positivo para seus stakeholders, tais como: trabalhadores,
fornecedores, clientes ou meio ambiente. A ﬁm de se conquistar a
pontuação relacionada ao IBM, é preciso apresentar uma
documentação formalizada que comprovem que a empresa gera
impacto positivo duradouro a um público-alvo especíﬁco.

Modelo de Negócio de Impacto (IBM) reconhecido:
Comunidade
Compromisso formalizado de doação
Reconhece compromisso assumido de direcionar parte signiﬁcante
da receita, lucro, tempo ou participação acionária da empresa para
causas beneﬁcentes

Clientes
Melhoria do impacto
Reconhece produtos ou serviços que levem a mudanças positivas
em organizações para melhorar o impacto social e ambiental.

Em serviço de populações carentes
Reconhece produtos ou serviços que são para ou que beneﬁciam
populações cronicamente necessitadas ou desfavorecidas

Impacto da SITAWI:
Realizam programas que estimulam investimentos sustentáveis
e apoiam o desenvolvimento econômico do Brasil.
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profissionais capacitados
sobre o tema de finanças
sustentáveis em 2020.

pareceres externos
para operações de
crédito sustentável.

signatários do Compromisso
pela Descarbonização
mobilizados em 2020
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