Responsabilidade Corporativa - Uma iniciativa de
todos
Há uma percepção crescente de que as empresas têm uma contribuição a oferecer
para a sociedade além do retorno dado aos acionistas e os salários pagos aos
profissionais. Como auditores, ajudamos também a manter a confiança nos
mercados de capital, valorizando a ética, a integridade e a transparência. Utilizamos
também nossas competências e serviços como consultores para fortalecer negócios
– um compromisso que faz parte da própria cultura da PwC.
Sempre tivemos um amplo e diversificado conjunto de stakeholders. Por isso,
levamos muito a sério a nossa responsabilidade corporativa e incentivamos nossos
talentos a se envolverem com as comunidades em que atuamos. Essa preocupação
está refletida na estratégia de responsabilidade corporativa que adotamos em todo o
mundo e que enfatiza a importância da participação da firma e de cada profissional
na promoção das mudanças de que a nossa sociedade precisa.
Na PwC Brasil, a contribuição mais relevante que oferecemos faz parte da essência
do nosso negócio, que é compartilhar conhecimento. Essa atitude se concretiza no
apoio a projetos para a inclusão de jovens no mercado de trabalho, na dedicação de
nosso time às ações de voluntariado e na transformação de hábitos para ajudar a
reduzir o nosso impacto ambiental.
De fato, acreditamos que todos podem participar desse esforço no dia a dia. Por
exemplo, promovendo os valores da boa governança, da diversidade e da inclusão
ou se envolvendo diretamente em ações sociais que beneficiem as comunidades em
que atuamos.
A responsabilidade é parte essencial de tudo o que fazemos e cada profissional da
PwC assume um papel importante na consolidação de nossa reputação.

Nossa atuação

Negócios Responsáveis

Pessoas

Valorizamos a ética, a integridade e a
transparência. Usamos as nossas
competências essenciais e os nossos
serviços para fortalecer a boa governança.

Criamos valor para profissionais e clientes
ao promover a diversidade e a inclusão e
ao investir numa sólida cultura de
coaching e no equilíbrio entre trabalho e
vida pessoal.
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Comunidade

Meio ambiente

A participação em programas de
voluntariado ajuda os nossos profissionais
a fortalecer suas habilidades de liderança.
Além disso, aumenta nosso nível de
compromisso com as comunidades em
que atuamos. Queremos usar nossas
competências para alcançar o máximo
possível de impacto social.

Criamos valor para a firma e a sociedade
respeitando o meio ambiente e
entendendo como as nossas atividades
afetam o mundo em que vivemos. Nossas
ações de redução do impacto ambiental se
concentram em áreas como energia,
emissões de gases do efeito estufa,
consumo de papel e mobilidade.

Desenvolvemos várias ações nesses pilares de atuação, como as voltadas para a
capacitação profissional e a melhoria da qualidade de vida das nossas equipes. Em
um ano, oferecemos mais 350 mil horas de treinamento (presencial e a distância),
com a participação de cerca de 5 mil pessoas. Além disso, com políticas e práticas
que as ajudam a conciliar vida profissional e pessoal, como jornada reduzida e
horário diferenciado para as mães, queremos elevar a participação feminina em
cargos de liderança, o que tem se mostrado uma tendência de mercado.
A PwC Brasil também mantém parcerias com diversas organizações sociais que
promovem ações de voluntariado em conjunto com a firma. Com esses projetos,
buscamos compartilhar nossos conhecimentos com jovens profissionais e exercer
uma liderança responsável, com o foco em gerar valor para a sociedade.
Temos ainda várias iniciativas voltadas para a redução de nossas emissões de gases
do efeito estufa. A firma investiu, por exemplo, na criação de salas de telepresença
para aumentar o número de reuniões a distância e reduzir a necessidade de viagens.
Desde 2009, contamos também com um programa de caronas, que incentiva os
profissionais a compartilhar as viagens de carro entre a casa e o trabalho. Além
disso, utilizamos serviços de entrega por bicicleta para eliminar o uso de transporte
coletivo e motocicletas nos trajetos mais curtos.
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