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Sobre
Líder na implantação de tecnologias de ponta, a Yssy leva
conectividade e transformação digital para áreas remotas do
Brasil, democratizando o acesso a internet no país.
.

A conectividade faz cada vez mais parte do dia a dia, mas essa ainda não é
uma realidade para cerca 12,6 milhões brasileiros que, segundo o último
levantamento realizado pelo IBGE, não possuem acesso a internet em suas
casas.
A Yssy, fundada em 2019, nasceu com o propósito de reduzir essa
disparidade de acesso, oferecendo serviços que envolvem a implantação de
tecnologias de ponta em áreas remotas e com pouca infraestrutura,
democratizando
o
acesso
a
internet
no
país.

“Ser B é se transformar. É você ter a oportunidade de melhorar os seus
processos internos, você poder se doar. Doar aos seus colaboradores,
doar aos seus clientes, aos seus fornecedores e ao planeta.”
- Cláudia Sprackling, Gerente Administrativa e de Sustentabilidade
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Mais informações no B Impact Report

“Ser B é ser modelo, ser o motivo para
que outras empresas também sigam
esse caminho e que tentem ser melhor
PARA o mundo. Ser B é devolver tudo
aquilo que a gente recebe para as
pessoas, para o planeta, para os
negócios, para os nossos clientes.
É ser melhor pra todos.”
Cláudia Sprackling
Gerente Administrativa e de Sustentabilidade

Tornou-se B por...
desde sua fundação, possuir em seu DNA
a preocupação com a sustentabilidade;
ter em sua missão a promoção da transformação
digital, garantindo conectividade e o acesso à
informação de maneira segura;
beneﬁciar seu em torno com grandes e pequenas ações
voltadas para o desenvolvimento da comunidade;

Com o Sistema B...
Criaram um Comitê de Integração focando nos cinco pilares
do Sistema B: Governança, Colaboradores, Comunidades,
Meio Ambiente e Clientes, desenvolvendo ações e políticas
que disseminaram por toda empresa;
Utilizaram os resultados de sua Avaliação de
Impacto B para organizar e estruturar seus
projetos de impacto;

Trouxe mais sinergia e colaboração para o time,
que agora, seguem um mesmo caminho, um norte;

Conseguiu identiﬁcar a necessidade de
avançar em temas de diversidade, criando
projetos que contribuíssem para a equidade
de gênero no mercado de tecnologia;

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:
Clientes
Infraestrutura e acesso ao mercado
Reconhece produtos ou serviços que criam infraestruturas em
comunidades onde não existiam anteriormente.
Impacto da Yssy: Oferece serviços de comunicação satelital para levar
comunicação onde redes tradicionais não alcançam.

Apoio para negócios de impacto
Reconhece produtos ou serviços que viabilizam a operação e
sucesso ﬁnanceiro de negócios com propósito ou em comunidades
desfavorecidas.
Impacto da Yssy: Fornece serviços B2B com atuação ﬁnanceira e
socioambiental sustentável.

Em serviço de populações carentes
Reconhece produtos ou serviços que são para ou que beneﬁciam
populações cronicamente necessitadas ou desfavorecidas.
Impacto da Yssy: Leva tecnologia e acesso a internet para escolas
municipais afastadas dos grandes centros.

Sistema B Brasil
sistemabbrasil.org
Contato: brasil@sistemab.org

