
Pelo quarto ano consecutivo, os novos trainees contratados pela KPMG no Brasil participam do 

Desafio Trainees na Comunidade, iniciativa desenvolvida pelo Programa de Voluntariado da 
empresa para estimular a cultura do trabalho voluntário solidário entre seus profissionais desde a 
contratação. 

O objetivo é, a partir do treinamento, fazer com que os jovens profissionais incorporem em 
seus valores corporativos, valores que também são da organização, que permeiam missão, cultura 
da KPMG. "Somos comprometidos com a comunidade. Até em nossa política ambiental está 
escrito que devemos manter uma liderança com consciência ambiental", conta a gerente da área 
de cidadania corporativa, Eliane Momesso. Ela também ressalta que a área de sustentabilidade 
chega a prestar serviços para empresas clientes, ou seja, a empresa tem o dever de introduzir esse 
tipo de formação aos iniciantes. 

Em São Paulo, os 337 trainees participantes foram desafiados pela área de Cidadania Cor-
porativa a convidar e conseguir o engajamento de pelo menos um companheiro voluntário pa-
ra, juntos, apoiarem o Movimento Limpa Brasil Let's do it, iniciativa de cidadania e cuidado com 
o ambiente que busca estimular os cidadãos a limparem suas cidades ao longo de um dia, con-
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tribuindo para o fortalecimento da consciência e responsabilidade em prol do consumo cons-
ciente e da correta gestão dos resíduos. 

Junto a 128 convidados, os trainees conseguiriam, numa manhã de domingo, recolher pelas 
ruas do Brás, bairro de São Paulo, cerca de 3 toneladas de lixo para reciclagem. Já o movimento 
todo, que contou com a ajuda dos próprios moradores e somado à operação cata bagulho, que 
ocorreu no mesmo dia, juntaram 12 mil toneladas de lixo. 

Os trainees que participaram do desafio vêm dos escritórios da KPMG em Brasília (DF), 
Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos e São Paulo (SP), Campo Grande 
(MS), Curitiba e Londrina (PR), Florianópolis e Joinville (SC), Goiânia (GO) e Porto Alegre (RS). Eles 
foram divididos em 16 equipes coordenadas por seus gestores e orientadas por catadores de coo-
perativas que atuam em São Paulo para recolher lixo e resíduos. Toda a atividade foi acompanhada 
por profissionais da PUC Júnior contratados para veri-
ficar a organização e apurar os resultados de cada 
equipe no dia da ação. Os próprios voluntários fize-
ram o registro das atividades, por fotos, vídeos e to-
mada de depoimentos, além de reunirem informa-
ções sobre o trabalho para preenchimento de relato 
da ação. Os resíduos recicláveis recolhidos foram leva-
dos a Ecopontos da região e, então, enviados às coo-
perativas de catadores participantes. 

Segundo Eliane, todos os anos o programa faz 
durante o período de treinamento, 30 a 45 dias, ações 
com os seus trainees que envolvam o tema cidadania 
corporativa. Até 2010, todas as ações eram escolhidas 
pelas próprias equipes de trainee como: doação de san-
gue, trabalhar em um asilo ou creche, doação de saco 
de lixo para carros, etc. Já em 2011, se interessaram em 
participar do Movimento Limpa Brasil, que ocorre em 
todo mundo e de início, tinha como objetivo chegar a 
diversos pontos da cidade de São Paulo. "Porém, de 
última hora, a prefeitura da cidade decidiu focar os tra-
balhos em apenas um bairro, o Brás, e como já tínha-
mos nos mobilizado continuamos com o projeto. Mas 
era para ser muito maior", comenta a gerente. 

A KPMG está presente em todo o Brasil, mas seus 
treinamentos com relação aos trainees de todo o país A ut
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se centralizam em duas sedes: São Paulo e Rio de Janeiro. Já que a campa-
nha promovida em São Paulo já havia sido feita no Rio de Janeiro, a com-
panhia desenvolveu outro trabalho com os 96 trainees que estavam alo-
cados na cidade. O desafio desse grupo foi selecionar e separar os resí-
duos recicláveis na Cooperativa de Catadores de Gramacho. Lá também 
tiveram a oportunidade de conversar e entender um pouco mais da rotina 
dos catadores, assim como seria o fechamento do Aterro Sanitário de 
Jardim Gramacho com o líder da cooperativa, Tião Santos. 

O Desafio Trainees na Comunidade é apenas uma ação realizada 
pela KPMG com o objetivo de ser uma empresa mais sustentável e volta-
da para meio ambiente, sociedade e pessoas. Tanto que esta é uma 
competência avaliada no processo de avaliação e feedback: promover a 
colaboração e a inclusão. Mas como os colaboradores conseguem de-
senvolver na prática esse t ipo de trabalho? Segundo Eliane, a empresa 
desenvolve e participa durante o ano de diversas ações que são oportu-
nidades para que os colaboradores possam participar. 

A área de cidadania corporativa, por exemplo, tem ações dividas em três pilares: Educação, 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. Conheça então, um pouco dos projetos desenvolvidos em 
cada área. 

Nessa área, a empresa apoia alguns projetos que a ajuda a colocar em prática esse comprome-
timento: 

PROJETO PEQUENO CIDADÃO 
Desde 1996, o projeto tem ajudado as famílias de crianças carentes da cidade de São Carlos a 

alcançarem melhor qualidade de vida e seu verdadeiro potencial. Atuando intensivamente junto a 
essas crianças por um período de quatro anos, o projeto oferece a elas a oportunidade de recons-
truírem sua autoestima, de fortalecer laços familiares e de aproveitar as oportunidades de cresci-
mento pessoal. Atualmente, 220 crianças estão participando do programa. São oferecidas ativida-
des como: educação suplementar, aulas de informática, supervisão médica; orientação nutricional 
e atividades esportivas. 

APOIO À ORGANIZAÇÃO SIFE 
A SIFE (Students in Free Enterprise) é uma organização global sem fins lucrativos, funciona em 

mais de 45 países e tem sede nos Estados Unidos. Mais de 30 mil alunos em 1500 universidades 
participam da SIFE mundialmente desenvolvendo projetos em benefício da comunidade. O pro-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



grama, portanto, proporciona às firmas-membro da KPMG a oportunidade de apoiar instituições 
educacionais ao redor do mundo, cujo objetivo é criar líderes empresariais responsáveis para o 
futuro e, por meio desses jovens líderes, exercer um impacto nas comunidades em que atuamos. 

A KPMG vê nesse projeto também a oportunidade de colocar suas habilidades em ação para 
obter a participação e engajamento de outros grupos da sociedade, o acesso exclusivo a talentos 
excepcionais, oportunidades de estabelecer uma rede de comunicação comercial, entre outros 
benefícios. 

PROJETO JUNIOR ACHIEVEMENT 
O objetivo da Junior Achievement é despertar o espírito empreendedor nos jovens de até 16 

anos, do ensino fundamental e médio. O grande interesse é também estimular o desenvolvimento 
pessoal, proporcionar uma visão clara do mundo dos negócios e facilitar o acesso ao mercado de 
trabalho. A KPMG apoia financeiramente o Junior Achievement Rio de Janeiro (JARJ) desde 2002 
e, no último ano, passou a ter os seus profissionais diretamente envolvidos nos treinamentos de 
capacitação desses jovens. 

Programa Economia Pessoal: Ajuda alunos do 9o ano do ensino fundamental a descobrirem 
seus interesses e habilidades pessoais, a explorarem opções de carreira e a entenderem o valor da 
educação. Eles aprendem sobre orçamentos, gerenciamento financeiro pessoal e familiar e as van-
tagens e desvantagens do uso do crédito. 

Programa Empresário-sombra: Consiste em levar os jovens estudantes ao ambiente corpo-
rativo, a f im de vivenciarem por um dia as rotinas profissionais de um executivo. 

PRIME MINISTER'S GLOBAL FELLOWSHIP PROGRAM 
O Global Fellowship, programa organizado pelo British Council, tem como objetivo funda-

mental fortalecer a autoconfiança e a autoestima dos jovens. O programa ajuda a aprofundar 
o conhecimento do impacto da economia global e a assimilar o papel das economias emergen-
tes do Brasil, da India e da China, provocando reflexão e compreensão do valor de ser um cida-
dão global ativo, enquanto adquire conhecimentos fundamenta is sobre responsabil idade 
social corporativa. O Brasil recebeu 21 jovens entre 18 e 19 anos que se destacaram nos seus 
estudos e que têm perfil empreendedor. Os jovens ficaram instalados na cidade de Niterói, Rio 
de Janeiro, Fortaleza e São Paulo durante seis semanas. Em São Paulo, foram encaminhados a 
cinco empresas apoiadoras, entre elas, a KPMG. Além de aprenderem a língua portuguesa, 
tiveram a oportunidade de conviver com algumas das principais empresas atuantes no país, de 
conhecer as suas atividades de negócio e suas práticas de responsabilidade social. 

Em resposta aos desafios ambientais, e na condição de cidadãos globais, a KPMG busca liderar 
por meio do exemplo. Assim, em 2008, a empresa assumiu globalmente o desafio de reduzir as • 
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emissões de carbono combinada de suas f i rmas-membro, estabelecendo as 
seguintes metas: redução de 25% na pegada de carbono per capita combinada 
de todas as f irmas-membro até o ano de 2010 (ano-base 2007) e redução de 
10% até 2010 no impacto pessoal de seus profissionais, por meio de conscienti-
zação dessas pessoas (ano-base 2007). Nesse sentido o que a empresa tem feito: 
• Campanhas de conscientização dos profissionais, com a identificação das 

ações por meio do selo "Living Green"; 
• Distribuição de manuais para consumo consciente; 
• Alertas para consumo consciente em telas de descanso de computadores e 

áreas comuns dos escritórios; 
• Início do programa de coleta seletiva de lixo; 
• Redução de material disponibilizado em treinamentos internos e externos; 
• Apoio a ações pró meio ambiente como, por exemplo, adesão ao Mutirão do 

Lixo Eletrônico (organizado pelo Governo de São Paulo) e Neutralização de 
Carbono referente aos livros autenticados na Feira do Livro em Porto Alegre. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRÓ-BONO DE AUDIT E ADVISORY 
A KPMG promove a prestação de serviços de auditoria e advisory em empre-

sas do terceiro setor, mediante contraprestação não pecuniária. Tal apoio permite 
á KPMG colocar em prática a missão de transformar seu conhecimento em valor, 
no âmbito das comunidades. 

Esses serviços proporcionam a credibilidade e a transparência necessárias às 
demonstrações financeiras dessas organizações, a f im de que tenham melhores 
condições de captar recursos no mercado e de proporcionar a sustentabilidade de 
seus trabalhos nos diferentes setores da comunidade em que atuam. Entre 2007 
e 2010, foram empregadas 6.953 horas de trabalho. Dentre as organizações 
beneficiadas, estão: Instituto Reciclar, Fundação Gol de Letra; Fundação Brava, 
entre outras. 

INVESTIMENTO SOCIAL VIA LEIS DE INCENTIVO FISCAL (IRPJ) 
Todos os anos, avalia projetos sociais e culturais a f im de identificar oportuni-

dades de investimento social por meio das Leis de Incentivo Fiscal (IRPJ) em ini-
ciativas alinhadas à nossa estratégia de Cidadania Corporativa. Em 2009 e 2010 
(ano-calendário), R$ 458.455,00 e R$214.800,00. 

PROJETO VOLUNTARIADO 
Ao longo de todos os anos, a KPMG empreende com seus profissionais diver-

sas ações de incentivo ao voluntariado, como campanhas internas para doações 
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e engajamento. Para divulgação interna das práticas socialmente responsáveis e 
para fomentar novas campanhas, foi lançado, em março de 2007, o informativo 
interno "KPMG na Comunidade, em Pauta", também utilizado para a prestação 
de contas das ações realizadas tanto pela KPMG quanto pelos seus profissionais, 
em caráter voluntário. Por meio dessas ações, continuamente presta auxílio a ins-
tituições brasileiras, como associações, asilos, orfanatos, creches, institutos de 
ensino e cultura, centros de reabilitação e hospitais. 

PROGRAMAS PONTUAIS DE ATENDIMENTO 
A NECESSIDADES BÁSICAS E CATÁSTROFES 
As firmas-membro da KPMG continuam respondendo aos desastres naturais 

e às necessidades emergenciais das comunidades ao redor de todo o mundo, 
oferecendo voluntários e recursos. Em cada um dos casos, profissionais da KPMG 
responderam de maneiras diversas: doando recursos, sendo voluntários ou ofere-
cendo suas habilidades a países como Kenya, Bangladesh, China, Japão, Sri 
Lanka, Burma, Indonésia, Moçambique ou Brasil. 

O profissional que decidir ser um trainee na KPMG certamente concorrerá 
com muitas outras. Quantas? Em 2012, a empresa deve selecionar 60 pessoas 
dentre 36 mil currículos recebidos. Para essa garimpagem, já uma primeira tria-
gem dos currículos, depois um teste on-line, em seguida, uma dinâmica de grupo 
e, por último, uma entrevista individual com o sócio de uma das três áreas escolhi-
das pelos candidatos: auditoria, consultoria e tributário. 

Segundo a responsável pelo programa de trainee, Monique Sophie Leme, o 
trainee não é um profissional em período de experiência na empresa, que está 
sendo avaliado, claro que isso acontece, mas essa já faz parte da organização. "É 
um programa de novos talentos, de desenvolvimento da carreira profissional. É 
diferente. O primeiro cargo desse profissional é ser trainee. Ela fica em treinamen-
to um ano e, depois disso, torna-se assistente", explica. • A ut
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Os requisitos para ser trainee na KPMG é estar no penúltimo ano de faculdade 
ou ter se formado há dois anos. Além disso, a empresa busca pessoas que 
tenham vontade de aprender e se desenvolver. "Isso porque o programa é mais 
uma oportunidade de adquirir conhecimento em sala de aula e no dia a dia de 
trabalho, em que há um gestor cuidando da performance com ele. 

Um dos principais desafios, segundo Monique, é conseguir mostrar aos jovens 
hoje que a Ciências Contábeis é uma área promissora e vai além do que eles imagi-
nam. Para driblar essas dificuldades, a empresa visita diversas universidades e 
busca diversos contatos com os jovens para mostrar que há uma grande carreira 
para esse profissional. "Diminuiu o número de contadores, mas essa profissão é 
do futuro", afirma Monique. A KPMG opera como uma rede internacional de fir-
mas-membro que oferecem serviços de auditoria, consultoria e tributária, ofere-
cendo um conjunto de habilidades e competências contábeis e financeiras funda-
mentadas no profundo conhecimento do segmento de mercado de cada cliente. 

E como chamar a atenção desses tão pouco jovens em formação na área con-
tábil? Além de diversas ações nas quais a KPMG investe, a empresa aposta na car-
reira. Todos os profissionais, por exemplo, têm as mesas expectativas chegar a tor-
narem-se sócios da empresa. Além disso, o investimento na área de cidadania 
acaba em segundo plano atraindo a nova geração. ® 
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Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 168, p. 54-60, jul. 2012.




