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RESUMO 

Este trabalho analisa as diferent;as basicas entre responsabilidade social e 
sustentabilidade corporativa, dais conceitos muito utilizados por empresas que 
querem melhorar sua imagem ou mesmo sobreviver no mercado globalizado atual. 
Atraves da exposit;ao e da analise de um programa de sustentabilidade corporativa 
em uma empresa multinacional, atraves de seus escrit6rios brasileiros, o autor 
procura mostrar em quais nfveis corporative tal tipo de programa possui impacto. 
Assim, o Programa Attitude de Sustentabilidade Corporativa, da Accenture do Brasil, 
foi tornado como estudo de caso para a finalidade deste trabalho. 

Palavras-chave: Responsabilidade Social; Sustentabilidade; Sustentabilidade 
Corporativa; Accenture. 
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APRESENTACAO 

0 presents trabalho academico esta formulado da seguinte maneira: inicia-se 

com a introdu9ao, onde estao definidos os objetivos, a justificativa, as restri96es da 

pesquisa e a metodologia de pesquisa aplicada. 

0 segundo capitulo resgata alguns dos conceitos te6ricos mais importantes 

sobre o tema "Sustentabilidade Corporativa". Dessa forma, foi possivel embasar as 

analises feitas nos capitulos seguintes. 

0 terceiro capitulo, por sua vez, versa sobre a empresa objeto do estudo de 

caso presents nesta monografia. De uma forma objetiva, este capitulo apresenta o 

hist6rico da Accenture, assim como alguns dados demograficos e financeiros 

relevantes. 

Na sequencia, o capitulo quarto apresenta o Programa Attitude de 

Sustentabilidade Corporativa, o qual e analisado no capitulo seguinte. No capitulo 

quinto tambem sao feitas sugestoes de melhoria para o Programa, como uma forma 

de exerdcio de aplica9ao dos conceitos aprendidos durante o curso de Gestao 

Empresarial. 

Por fim, sao feitas conclusoes sobre este trabalho, demonstrando o ponto de 

vista do autor sobre o conhecimento agregado com a sua elabora9ao. 
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1 INTRODUCAO 

Em urn mercado global, onde seu concorrente pode estar do outro lado da rua 

ou do outro lado do mundo, cada pequena a9ao tomada por uma empresa a fim de 

aumentar seus lucros, acaba sendo relevante. A industria procura incessantemente 

o aumento da produ9ao, aliado a melhoria da qualidade com redu98o de custos; as 

empresas prestadoras de servi9os buscam aliar a qualidade do servi9o ao menor 

pre9o e a alta performance de seus funcionarios. Estas definitivamente nao sao 

variaveis facilmente equacionaveis, tendo em vista a complexidade de cada uma 

destas a96es. 

Nesse ponto, a busca por urn diferencial mercadol6gico se torna 

indispensavel por qualquer empresa ansiosa por maiores lucros a menores custos. 

Urn dos diferenciais mercadol6gicos mais buscados pelas empresas nos 

ultimos dez anos e a melhoria da imagem da marca atraves de a96es s6cio, polftica 

e ecologicamente responsaveis. A "responsabilidade social", terminologia mais 

comumente utilizada para definir tais a96es corporativas, surgiu como forma de 

mostrar ao mercado consumidor e fornecedor que a empresa se interessava em 

temas importantes para o born funcionamento da vida na sociedade. Com essa 

ideia, muitas empresas come9aram a preocupar-se com nao apenas a96es 

socialmente responsaveis, mas tambem com a exposi9ao deste novo 

comportamento para o publico em geral. A96es voltadas a preserva98o do meio

ambiente come9aram a ser vinculadas com o produto final de determinadas 

industrias de cosmeticos; a96es em prol das crian9as carentes foram estampadas 

em selos que marcam brinquedos; funda96es e institutos ligadas a grandes 

empresas de comunica9ao come9aram a desenvolver projetos de preserva9ao do 

patrimonio hist6rico-cultural do pafs, entre diversos outros exemplos apenas no 

Brasil. 

Entretanto, mais recentemente, urn novo conceito, mais amplo, vern sendo 

desenvolvido e aplicado: o de "Sustentabilidade Corporativa". Nesta nova visao do 

"social mente correto e responsavel", nao basta a empresa a pen as apoiar/patrocinar 

a96es sociais ou ecol6gicas. A sustentabilidade corporativa versa sobre uma 
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mudan9a completa da cultura comportamental dentro da empresa, para que essas 

a9oes se externalizem pela multiplica9ao do novo comportamento atraves dos seus 

pr6prios stakeholders. Basicamente, a empresa como urn todo se envolve em cada 

a98o socialmente responsavel tomada. 

Neste panorama, temos a Accenture do Brasil Ltda., uma subsidiaria da 

Accenture Consulting, multinacional de origem Norte Americana da area de 

Consultoria, Desenvolvimento de Softwares e Outsourcing. A Accenture do Brasil 

instituiu, em 2005, o "Programa Attitude" de Sustentabilidade Corporativa, o qual ja 

apresenta seus primeiros resultados, que serao mostrados nos capftulos seguintes. 

Assim, ao Iongo deste trabalho, espera-se demonstrar os aspectos mais 

importantes da sustentabilidade corporativa, atraves de urn estudo de caso do 

Programa Attitude, da Accenture do Brasil Ltda. 

1.1 OBJETIVO 

1 . 1. 1 Objetivo Geral 

Estudar o caso "Programa Attitude", de Sustentabilidade Corporativa, da 

Accenture do Brasil Ltda. 

1.1.2 Objetivos Especfficos 

a) Determinar o conceito de "Sustentabilidade Corporativa" 

b) Apresentar e analisar o Programa Attitude da Accenture do Brasil Ltda. 

c) Analisar os primeiros resultados do Programa na empresa. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Programas e Projetos de Responsabilidade Social vem sendo implantados ao 

Iongo dos anos em diversas empresas ansiosas por melhorar sua imagem perante o 

consumidor final ou mesmo aos parceiros estrab§gicos. Entretanto, tais a~oes 

costumam limitar-se apenas a patrocfnios ou apoio a a~oes socialmente 

responsaveis ja implantadas, seja pelo poder publico, iniciativa privada ou 

Organismos Nao-Governamentais (ONGs). Algumas empresas inclusive chegaram a 

criar funda~oes ou institutes para que pudessem realizar suas a~oes atraves destes 

(por exemplo, a Funda~ao 0 Boticario de Prote~ao a Natureza). 

No entanto, a Accenture do Brasil Ltda. identificou a necessidade de ir alem, 

atraves do novo conceito de "Sustentabilidade Corporativa", onde a empresa 

realmente abra~a a causa social e/ou ecol6gica, trabalha mudan~as 

comportamentais e de cultura organizacional, visando um movimento de dentro para 

fora em prol do socialmente correto, do ecologicamente sustentavel, do 

economicamente viavel, visando o crescimento sustentavel do neg6cio. Alem disso, 

segundo pesquisa da Oracle (2004), 84% de executives e investidores pesquisados 

afirmam que "sustentabilidade corporativa" e um fator importante nas decisoes de 

investimento. 

1.3 RESTRICOES A PROPOSTA 

Este estudo de caso nao visa julgar o merito de programas de outras 

empresas em favorecimento do "Programa Attitude", mas sim, apenas exemplificar 

como uma mudan~ de conceito pode maximizar os resultados de um programa 

socialmente responsavel. 

Ademais, por uma questao clara de sigilo de informa~es, nao sera possfvel 

demonstrar ou avaliar se esta havendo ou nao crescimento de market share por 

parte da Accenture, as custas de uma melhoria de imagem no mercado atraves do 

Programa Attitude. 
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1.4 METODOLOGIA 

Foram feitas pesquisas primarias e secundarias, alem de levantamento de 

dados empfricos, atraves da observagao do cotidiano empresarial, tendo em vista 

que o autor deste trabalho e funcionario de empresa estudada. 



5 

2 REVISAO TEORICO-EMPiRICA 

Para que seja possfvel a descric;ao eo estudo do caso "Programa Attitude", e 

imprescindfvel que alguns conceitos basicos sobre o tema sejam definidos. Este 

capitulo versa exatamente sobre a teoria que embasa o estudo de caso presente 

neste trabalho. 

Antes de tudo, deve-se ressaltar que existe uma escassez de bibliografia 

especffica sobre o tema "sustentabilidade corporativa". Percebeu-se que, por ser um 

tema que apenas recentemente vern chamando a atenc;ao de empresarios e do 

mercado em geral, muitas vezes a bibliografia existente se resume a discutir tao 

somente a responsabilidade social e alguns pontes isolados sobre sustentabilidade. 

Com base nisso, expoe-se a seguir, alguns dos mais relevantes conceitos acerca do 

tema. 

E importante ressaltar que 0 Programa Attitude nao e um programa de 

responsabilidade social, como erroneamente e considerado em muitas ocasioes. A 

confusao entre responsabilidade social e sustentabilidade corporativa e 

relativamente comum no meio empresarial, especialmente para as empresas de 

pequeno e medic porte; assim, e importante definir cada um destes conceitos. 

Em entrevista ao site www.administradores.com, a consultora empresarial 

Cibele Salviatto, s6cia da consultoria "Atitude", afirma que "responsabilidade nao 

significa doagao ou terceirizagao de investimento social. [ ... ] Estar atento ao 

consume de insumos, buscar constantemente melhorar seus processes e seus 

produtos e adequa-los a realidade ambiental, cuidar dos relacionamentos para que 

eles sejam frutfferos e construtivos para todos os partfcipes, ser etico e transparente 

para garantir que a empresa podera continuar a exercer seu papel no futuro, 

trabalhar para garantir a sustentabilidade de seu neg6cio e ao mesmo tempo do 

ambiente e da sociedade em que esta inserida" (SAL VIATTO, 2006) 

Quando se fala de responsabilidade social, e comum pensar sobre o Institute 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Segundo encontra-se descrito na 

sua propria pagina na Internet, o Institute: 
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"( ... ) e uma associagao de empresas, sem fins lucrativos, criada com a missao de mobilizar, 

sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus neg6cios de forma socialmente responsavel, tornando

as parceiras na construgao de uma sociedade sustentavel e justa. Juridicamente e uma Organizayao 

da Sociedade Civil de Interesse Publico (Oscip). Nao desenvolve atividades de consultoria, nao 

autoriza ou credencia profissionais a oferecer qualquer tipo de servigo em seu nome nem se trata de 

entidade certificadora de responsabilidade social que fornece selos com essa fungao. 0 trabalho de 

orientayao as empresas e voluntario, sem nenhuma cobranga ou remuneragao." (ETHOS, 2006) 

Segundo o Institute Ethos, Responsabilidade Social Empresarial e: 

"( ... ) uma forma de conduzir os neg6cios que torna a empresa parceira e co-responsavel pelo 

desenvolvimento social. A empresa socialmente responsavel e aquela que possui a capacidade de 

ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, funcionarios, prestadores de serviyo, 

fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio ambiente) e conseguir incorpora-les ao 

planejamento de suas atividades, buscando atender as demandas de todos, nao apenas dos 

acionistas ou proprietaries." (ETHOS, 2006) 

De uma forma mais sucinta, porem com a mesma essencia, KROLL, 

PARNELL e WRIGHT (2000) afirmam que responsabilidade social empresarial 

refere-se a expectativa de que as empresas ajam de acordo com os interesses 

publicos. 

Por outro lado, somente a responsabilidade social nao garante urn 

crescimento sustentavel a corpora9ao. E certo que a imagem de uma empresa 

socialmente responsavel melhora sensivelmente perante o mercado, porem uma 

ponte entre a realidade da empresa e suas a9oes externas deve ser construida para 

que a organiza9ao nao se estagne ou pere98. 

Assim, temos que Sustentabilidade e "a utiliza9ao de recursos para atender 

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gera9oes futuras 

em atender as suas pr6prias necessidades." (BRUTLAND, 1990) 

Este conceito, desenvolvido por Gro Brutland, ex-diretora geral da 

Organiza9ao Mundial da Saude, e apresentado ao mundo na "ECO 92", evento das 

Na9oes Unidas sabre meio ambiente e sustentabilidade no Rio de Janeiro, integra 

os tres vetores da sustentabilidade: o ambiental, o economico e o social. 
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Extrapolando sua aplicac;ao meio-ambiental, e importando tal conceito para o 

mundo empresarial, pode-se afirmar que sustentabilidade e: (FUJIHARA, 2003) 

a) Fater estrategico e criac;§o de valor a Iongo prazo; 

b) A legitimidade da empresa, e esta alem da conformidade; 

c) A ligac;ao entre diversos fatores, tais como Governanc;a, Transparencia, 

Valor agregado ao acionistas etc; 

d) Deslocamento do stakeholder-oriented para o value-oriented1
; 

e) Transparencia dos seus valores intangfveis. 

Com isso, temos que a sustentabilidade do empreendimento se refere a 
perenidade do empreendimento (empresarial ou social) com adequada remunerac;ao 

do capital e/ou continuidade do cumprimento de sua missao ao Iongo to tempo. 

(PricewaterhouseCoopers, 2003). 

Ainda segundo a Price2
, a sustentabilidade do empreendimento possui outros 

instrumentos de gestae, alem dos vetores basicos de sustentabilidade (econ6micos, 

ambientais e sociais): 

a) Governanc;a Corporativa; 

b) Etica e Cultura; 

c) Gestae de Riscos; 

d) lndicadores de Sustentabilidade; 

e) Fatores Crfticos de Sustentabilidade. 

1 Este conceito indica uma mudan~ de comportamento empresarial, onde a "orientayao para 
o valor'' deve nortear as at;:6es da empresa. 

2 PricewaterhouseCoopers - multinacional da area de prestat;:ao de serviyos e consultoria em 
diversas areas, tais como: auditoria, gerenciamento de crise, recursos humanos, tributos etc. 
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Ainda nesta linha de pensamento, a Funda9ao Brasileira para o 

Desenvolvimento Sustentavel define algumas caracterfsticas de sustentabilidade 

corporativa da seguinte maneira: 

"Entre outras caracterfsticas podemos citar a transparencia frente a investidores, padroes de 
governan~ elevados e a gestae de recursos humanos orientada pela capacitayao e 
satisfayao de seus funcionarios." (FBDS, 2006) 

Ainda segundo a Funda9ao: 

"0 sucesso deste tipo de empresa [que adota o conceito de sustentabilidade corporativa] e 
constantemente apontado por investidores nos EUA e na Europa, que, h8 algum tempo, 
passam a analisar em suas prospecgoes, os Indices e relat6rios de sustentabilidade, alem 
de outros indicadores, divulgados pelas Bolsas de Nova Yorke Londres." (FBDS, 2006) 

Esta visao deixa clara o interesse econ6mico por tras de programas de 

Sustentabilidade Corporativa, ja que a sustentabilidade s6 se torna realidade quando 

a empresa cresce em volume de neg6cios, possibilitando ainda maiores 

investimentos nas areas social e ambiental. Resumidamente, a Sustentabilidade 

Corporativa e urn conceito mais transparente, ja que nao visa mostrar ao mercado 

que seu interesse e somente fazer o "bern ao proximo", como tambem faze-lo de 

maneira que atraia maiores investimentos para que possa crescer. Segundo a 

FIESP, "a96es de responsabilidade social sao adotadas, antes de tudo, porque 

agregam valor ao neg6cio no curta prazo ou mesmo no Iongo prazo" (FIESP, 2003) 

Embasando tal afirma9ao, pode-se tamar em considera9ao o fundo de a96es 

Ethical (carteira de investimentos que considera fatores ambientais, sociais e de 

governan9a corporativa para comprar papeis de empresas). No Brasil, este fundo 

teve alta de 72% no perfodo de Nov./2001 a Jun./2004, enquanto o IBOVESPA, 

principal fndice da Balsa de Valores de Sao Paulo, teve alta de 59%. (Gazeta 

Mercantil, 2004). 

Por fim, temos que Sustentabilidade Corporativa, segundo a Accenture do 

Brasil, "e uma forma de atua9ao empresarial que associa a gera~o de resultados 

financeiros a incorpora9ao de atitudes s6cio-ambientalmente responsaveis em todos 
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os seus relacionamentos internos e externos". A partir desta definic;ao, sera exposto 

o estudo de caso objeto deste trabalho nos capftulos seguintes. 
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3AEMPRESA 

Este capitulo versara sobre a empresa objeto deste trabalho, descrevendo 

seu hist6rico, suas atividades-chave, dados demograficos, entre outros fatores 

contextuais. E importante ressaltar que, devido a natureza do seu neg6cio, a 

seguran-;;a de informa«;ao e parte crucial para o bom andamento dos servic;os 

prestados pela Accenture. Assim, decidiu-se por apresentar a Accenture da forma 

mais sucinta e objetiva possfvel, sem implicar na divulgac;ao involuntaria de 

informac;oes confidenciais (sobre os clientes, projetos, areas de atuac;ao, mercado, 

setores etc.). 

Da mesma maneira, buscou-se sintetizar todas as informac;oes relevantes 

para a contextualiza«;ao da empresa neste trabalho, evitando a omissao de 

informac;oes abertas ao publico em geral, para nao prejudicar o desenvolvimento da 

monografia. 

3.1 HISTORICO DA EMPRESA 

A Accenture do Brasil Ltda. e uma subsidiaria da Multinacional Accenture 

Consulting, de origem Norte-Americana. Sua hist6ria tem origem em 1989, com o 

surgimento da Andersen Consulting, brac;o de consultoria da empresa de auditoria 

Arthur Andersen. lnicialmente a nova empresa provia servic;os de consultoria em 

tecnologia e integrac;ao de sistemas, porem com o passar dos anos foi aumentando 

seu mix de servic;os. Ate o final dos anos 90, as duas companhias andavam juntas, 

ate que os s6cios da Andersen Consulting pleitearam sua separac;ao jurfdica da 

Arthur Andersen. Ap6s alguns anos de disputas sobre a legalidade do uso da marca 

"Andersen" na nova empresa, ficou decidido que a Andersen Consulting deveria 

mudar seu nome, sua marca, sua logo, enfim, tudo que poderia ligar sua imagem a 
empresa de auditoria, fato consumado no dia primeiro de janeiro de 2001. Ja em 

Julho de 2001 a Accenture abriu seu capital, disponibilizando ac;oes na Bolsa de 

Nova lorque. 
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Hoje em dia, a Accenture e uma companhia global de consultoria gerencial, 

servi90s tecnol6gicos e de terceirizagao, tendo fechado o ano fiscal 2005 com uma 

receita de US$ 15.55 bilhoes. 

3.2 DESCRIQAO 

A Accenture possui hoje cerca de 170 mil funcionarios distribufdos em mais 

de 11 o escrit6rios em 48 pafses. A empresa atua no mercado com prestagao de 

servigos em tres areas basicas: Consulting (Consultoria), Services (Outsourcing/ 

Terceirizagao) e Technology (Tecnologia/desenvolvimento de softwares). Sua 

estrutura organizacional pode ser classificada como matricial por projetos, ja que 

cada projeto deve ser auto-sustentavel e costuma ser independente das operagoes 

dos outros projetos. Em alguns casos, podem existir varios projetos complementares 

para o mesmo cliente ou a mesma operagao, como um projeto de consultoria que 

desenvolve uma equipe de terceirizagao que operacionalizara um software 

desenvolvido por uma outra equipe, por exemplo. 

A Accenture internamente classifica seus projetos de acordo com a area de 

atuagao do cliente no mercado. Esta classificagao divide os projetos nos chamados 

"grupos operacionais", como por exemplo, Communications and High-Tech (clientes 

da area de telecomunicagao e alta tecnologia); Financial and Insurance (grupos 

financeiros e de seguros); Resources (clientes do setor energetico); Products 

(clientes do setor industriallvarejista), Government (6rgaos publicos), entre outros. 

No Brasil, a Accenture fechou o ano fiscal de 2005 com cerca de 5 mil 

funcionarios, divididos em cinco localidades com escrit6rios (Sao Paulo, Rio de 

Janeiro, Brasilia, Curitiba e Vit6ria). Outras localidades tambem possuem 

consultores que trabalham dentro das instala<;Oes ffsicas dos pr6prios clientes ou em 

projetos especfficos fora destas bases, como Belo Horizonte, Campinas, Recife etc. 



12 

4 ESTUDO DE CASO: PROGRAMA ATTITUDE 

Este capitulo visa explicitar como o conceito de Sustentabilidade Corporativa 

e aplicado na Accenture do Brasil atraves do seu Programa Attitude. Com isso, sera 

posslvel diagnosticar a situa9ao atual da empresa, fazer progn6sticos e, caso se 

aplique, sugerir mudan9as. 

A empresa acredita que adotar essa nova visao de neg6cios exige 

transforma9ao. Assim, e preciso que se mude o comportamento do colaborador 

dentro e fora da empresa, no relacionamento com colegas, clientes, fornecedores, 

comunidade e sociedade, para criar as bases da sustentabilidade corporativa. Ainda 

que trabalhando com tal visao, de acordo com pesquisa realizada na empresa no 

ano de 2005, apenas 60% dos colaboradores da Accenture do Brasil concordam que 

a empresa age de maneira socialmente responsavel. Como a pesquisa foi realizada 

concomitantemente a implanta9ao do Programa Attitude, e possfvel que ao final do 

primeiro ano de implanta9ao de a96es esta porcentagem aumente. 

0 primeiro passo para a implanta9ao destas mudan98s corporativas foi 

trabalhar na conscientiza9ao dos colaboradores da empresa a fim de serem ainda 

mais responsaveis ao exercer suas atividades profissionais e replicar esse 

comportamento para sua vida cotidiana. 0 objetivo e que cada colaborador seja urn 

multiplicador da filosofia de sustentabilidade corporativa e responsabilidade s6cio

ambiental, nao apenas dentro do projeto ou departamento que trabalha, mas 

tambem perante a sociedade como urn todo. 

4.1 OATTITUDE 

Primeiramente, a Accenture do Brasil trabalhou de forma a delinear seu 

modelo de sustentabilidade corporativa, a fim de embasar todas as a96es que se 

seguiram e ainda seguirao. Tal modelo de sustentabilidade esta estruturado em 

a96es de: 
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a) Dialogo Social; 

b) Gestao de lmpacto; 

c) lnvestimento Social Estrategico. 

Estas a<;oes estao suportadas pela chamada "Cultura de Sustentabilidade 

Corporativa" e representam os pilares do Programa Attitude, estando inseridas na 

estrategia de neg6cios da empresa. A cultura de sustentabilidade corporativa existe, 

portanto, como forma de dar suporte as a<;oes citadas, atraves de mecanismos que 

visam promover a mudan<;a comportamental dos colaboradores da empresa para 

incorporar em suas praticas cotidianas os aspectos social e ambiental. A ideia e que 

esta mudan<;a comportamental dos colaboradores se reflita em uma mudan<;a de 

cultura, desenvolvendo e mantendo as bases da sustentabilidade corporativa. 

Na sequencia estao descritas as a<;oes que estruturam o modelo de 

sustentabilidade corporativa da Accenture do Brasil. 

Dialogo Social 

Consists na utiliza<;ao dos canais de comunica<;ao ja existentes e de novos 

canais para intensificar o dialogo da Accenture do Brasil com seus diversos publicos 

sobre os aspectos sociais e ambientais, alem dos aspectos economicos do 

Programa. 

Gestao de lmpacto 

Consists na incorpora<;ao propriamente dita dos aspectos sociais, ambientais 

e economicos aos diversos processos ou areas internas da Accenture do Brasil, tais 

como: compras, juridico, recrutamento, treinamento, presta<;ao de servi<;os para os 

clientes, entre outros. 
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lnvestimento Social Estrab~gico 

Refere-se a qualquer investimento que a Accenture do Brasil faga por meio de 

seus colaboradores, utilizando seus conhecimentos em organizagoes sem fins 

lucrativos, com o objetivo de melhorar a performance das mesmas, tendo sempre 

em vista a geragao de trabalho e renda. Neste caso especffico, as agoes sao 

voltadas especial mente para jovens. 

Com isso exposto, pode-se afirmar que o Attitude esta organizado de forma a 

apoiar o modelo de sustentabilidade corporativa da Accenture do Brasil (Figura 1 ). 

Foram formados diversos grupos de trabalho para revisar os processes internes de 

gestao, a fim de incorporar os conceitos de sustentabilidade corporativa e para atuar, 

com seus investimentos, seus profissionais, seus produtos e metodologias, em 

iniciativas do terceiro setor. Tais grupos de trabalho (Figura 2) foram montados com 

base nos lndicadores do Institute Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. 

Figura 1 - Modelo de Sustentabilidade Corporativa da Accenture do Brasil 

Fonte: Accenture do Brasil Ltda. 



Figura 2 - Estrutura Atual do Programa 

Oiatogo Socia 1 

a Grupo.s d~ tr~bath() do Attitude. 

0 MQdc.-:lo de Sush:nta00.1id::adc: Corpor~tiva da A.(1::en.tun~ do Bra~il 

Fonte: Accenture do Brasil Ltda. 

fnvestimento Sodal 
Estra teg i-to 
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Para melhor compreensao desta estrutura, na sequencia estao descritos seus 

grupos, segundo as a96es que estruturam o Programa. 

4.1.1 Dialogo Social 

4.1.1.1 Articula9ao Polftica 

Este e o grupo responsavel pela avalia9ao da estrategia e participa9ao da 

Accenture do Brasil em projetos, institui96es, conselhos de organiza9oes sem fins 

lucrativos e f6runs de debate com vistas a gera9ao de trabalho e renda para jovens 

no Pafs. 

4.1.1.2 ~etvvork 

Este grupo faz o levantamento de informa9oes de iniciativas semelhantes ao 

Attitude na Accenture mundial e disponibiliza destas informa9oes para os demais 

grupos de trabalho. 
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4.1.2 Gestao de lmpacto 

4. 1.2.1 Meio Ambiente 

Este grupo e responsavel pelo trabalho de dissemina9ao do conceito de 

Ecoeficiencia internamente na empresa, a fim de estimular o consumo consciente de 

materiais, minimizando desperdfcio, e incentivando o reaproveitamento de resfduos 

gerados durante a execu98o das atividades cotidianas. 

4.1.2.2 Fornecedores 

0 objetivo deste grupo e incorporar os conceitos de sustentabilidade 

corporativa na decisao de compras de materiais, produtos e servi9os. Atraves de 

polfticas e programas, procura incentivar os fornecedores a adotar praticas social e 

ambientalmente responsaveis, inclusive readequando, se for o caso, os contratos ja 

existentes de forma a garantir que os fornecedores possuam indicadores de 

sustentabilidade corporativa. 

4.1.3 Dialogo Social e Gestao de lmpacto 

4. 1. 3. 1 Clientes 

Grupo responsavel pela revisao dos produtos e metodologias da Accenture, 

sempre com vistas a incorporar os aspectos social, ambiental e econ6mico nas 

propostas da empresa, com o objetivo de alcan9ar uma diferencia9ao competitiva no 

relacionamento com os atuais e potenciais clientes da Accenture do Brasil. 
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4.1.3.2 lnvestimento Social Estrategico 

Grupo responsavel pela aplicagao do investimento social estrategico da 

Accenture do Brasil no Terceiro Setor, visando otimizar a performance de tais 

organizagoes, fomentando a gerayao de trabalho e renda para jovens. 

Neste caso, o investimento ocorre atraves do desenvolvimento o execuc:;ao de 

projetos de consultoria de gestao de ONGs sem fins lucrativos, com a alocagao de 

consultores e utilizagao dos produtos e metodologias da Accenture do Brasil 

desenvolvidas especificamente para o Terceiro Setor. 

4.1.4 Dialogo Social, Gestao de lmpacto e lnvestimento Social Estrategico 

4.1.4.1 Gestao de Pessoas 

Este e o grupo responsavel pelo programa de treinamento e educayao dos 

colaboradores da empresa e pelo programa de formayao dos agentes de mudanga 

que darao suporte ao Modelo de Sustentabilidade Corporativa. Tambem se 

encarrega de adequar os processos e as polfticas vigentes de Gestao de Pessoas 

(treinamento, recrutamento, avaliagao de desempenho, programa de diversidade 

etc.) aos conceitos de sustentabilidade corporativa. 

4.1.4.2 Gestao de Comunicac:;ao 

Grupo responsavel pela comunicayao interna e externa, com o objetivo de 

divulgar o Modelo de Sustentabilidade Corporativa da empresa. Prove suporte aos 

demais grupos de trabalho do Attitude em suas necessidades de comunicagao. 

Como exemplo do tipo de comunicagao elaborada pelo Attitude, visando 

especificamente o publico interno da Accenture, podemos citar o texto a seguir. 

Neste caso, a finalidade da comunicagao e sensibilizar o colaborador sobre a 

importancia de determinadas ac:;oes sustentaveis: 



18 

"Ecoeficilmcia: cuide do futuro no presente 

Usar os recursos naturais com consciencia e tao importante quanta reciclar: agua, energia, 

madeira, papel, comida. 

Produtos au materias-primas obtidos dentro de rfgidos padroes ambientais tambem estao 

nessa lista. 

Acreditamos que uma nova atuat;:ao sustentavel comet;:a em casa, com coisas simples como 

fechar a torneira ao escovar as dentes. Essa abordagem vem para o trabalho e deve ser 

replicada o dia inteiro, nas pequenas e grandes coisas. 

Fale sabre o consumo consciente com seus colegas, clientes, fornecedores, vizinhos e, 

principalmente, com as criant;:as. A educat;:ao ambiental e uma grande contribuiyao para um 

futuro sustentavel." 

Comunicac;oes como esta sao frequentemente enviadas aos colaboradores 

da empresa via correio eletr6nico, de forma a atingir 100% do publico-alvo. 

Outro tipo de comunicac;ao comumente enviada aos colaboradores da 

Accenture do Brasil versa sobre alguns dos resultados mais paupaveis do Attitude 

ao Iongo dos meses de sua execuyao. Dessa forma, a empresa espera nao apenas 

informar seu publico interno sobre marcas alcanc;adas, mas tambem motivar os 

colaboradores a continuar com as ac;oes em prol da sustentabilidade corporativa, 

mostrando que todos se beneficiam com isso. 

Na sequencia esta urn exemplo de comunicac;ao de resultados do Programa 

Attitude. Neste caso, o texto foi retirado do site interno da empresa: 

"Resultados das A~oes de Meio Ambiente 

A campanha em defesa do meio ambiente que a empresa vem implantando, desde o fim do 

ana passado - mal comet;:ou, mas ja deu seus primeiros frutos. 
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Beneficios para o meio ambiente e para a empresa: 

Os materiais reciclados usados nos escrit6rios - envelopes vai-e-vem, blocos, post it e 

canetas - sao trocados pelo volume coletado de papeis, plasticos e metais. No escrit6rio de 

Brasilia, o papel coletado e vendido a industria de reciclagem. 

A opr;ao pela impressao frente e verso como padrao resultou na redur;ao significative do 

consume de papel (media de 45%). 

0 consume de capos descartaveis diminuiu 5% desde o inicio da campanha de 

conscientizar;ao sabre o cuidado com o meio ambiente. 

Beneficios para a sociedade: 

Em Curitiba, o material coletado e entregue aos carrinheiros3 que o encaminham para a 

reciclagem. Mais do que preserver o meio ambiente, essa iniciativa gera urn grande beneficia 

social, proporcionando emprego e renda para esses profissionais. 

No escrit6rio do Rio de Janeiro, o material coletado e entregue ao sistema de coleta seletiva 

do condominia e e revertido em cesta basica proporcionando indiretamente beneficios para 

os funcionarios da limpeza do predio" 

Um terceiro tipo de comunica9ao interna visa primariamente informar os 

colaboradores sobre determinados conceitos em uso no Attitude. Abaixo se encontra 

um exemplo desta categoria de comunica9ao, tambem retirada do site interno da 

Accenture do Brasil: 

"Veja, abaixo, as principais ar;oes de sustentabilidade corporative da empresa no Brasil: 

lnvestimento Social Estrategico (ISE) 

A estrategia de atuar;ao junto a organizar;oes nao-governamentais e claramente definida e M 

urn criterioso processo de seler;ao de ONGs. Num modele de projeto similar aos 

desenvolvidos para nossos clientes, equipes de colaboradores da empresa levam as ONGs 

3 Comumente conhecidos tambem como "Catadores de papel'' 
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produtos e metodologias para instituir;:oes que fomentam e mant€~m programas de gerar;:ao de 

emprego e renda para jovens brasileiros. 

- Ar;:oes realizadas junto ao Centro de lntegrar;:ao Empresa-Escola (CIEE/RJ) 

e a Cidade Escola Aprendiz, em Sao Paulo, na primeira fase do projeto. 

- Na fase atual, a consultoria e levada para a ONG Viva Rio, no Rio de Janeiro, e a Cidade 

Escola Aprendiz, em uma extensao de projeto. 

Apoio a outras institui~6es 

A Accenture e mantenedora do Comite para Democratizar;:ao da Informatica (COl) e do 

Institute Ayrton Senna. 

Gestao de pessoas 

- Treinamento de colaboradores na cultura de sustentabilidade corporative. 

- Cria~o da Rede de Voluntariado. 

- Desenvolvimento da ferramenta Modelo de Competencias para avaliar e estabelecer um 

plano de desenvolvimento em sustentabilidade corporative para todos os colaboradores. 

- Programa de contratar;:ao de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Relacionamento com fornecedores 

- Os conceitos de sustentabilidade corporative sao aplicados na compra de material e na 

contrata~o de servir;:os. 

- 0 grau de maturidade em responsabilidade socioambiental dos fornecedores e avaliado. 

- Readequar;:ao dos contratos com fornecedores e terceiros conforms a avaliar;:ao de 

sustentabilidade corporativa. 

Relacionamento com clientes 

- A Accenture do Brasil acredita na multiplica~o dos conceitos e praticas de responsabilidade 

socioambiental entre seus clientes, por meio da divulgar;:ao e troca de experi€mcias, 



21 

influenciando positivamente a atua<;:ao responsavel em rela<;:ao ao meio ambiente e a 

sociedade. 

- Estabelece um canal aberto de parceria com o cliente para ampliar o impacto das a<;:oes em 

prol da sociedade e do meio ambiente. 

lniciativas para o meio ambiente 

- Desde o fim do ano passado, todos os escrit6rios atuam de forma a minimizar o impacto 

ambiental de suas atividades. Em pouco tempo, essas a<,;:Oes ja revelam resultados. 

-Coleta seletiva de papel, metal, plastico, lixo comum, pilhas e baterias. 

- Uso de material reciclado (papel, envelopes vai e vem, blocos, post-it, canetas etc.). 

- lmpressao frente e verso em todas as impressoras. 

- Cria<;:ao do Guia de Ecoeficiencia, com orienta<;:oes praticas para o dia-a-clia, em casa e no 

trabalho. 

- Algumas iniciativas sao extrapoladas para clientes" 

4.2 RESULTADOS DAS ACOES IMPLEMENTADAS PELO ATTITUDE 

4.2.1 Resultados de Agoes lnternas 

a) Filiagao da Accenture do Brasil ao Institute Ethos; 

b) Participagao da Accenture do Brasil no Corporate Citizenship Council, 

responsavel pelas decisoes de investimento da Accenture Foundation com 

reconhecimento do Attitude como um programa inovador; 

c) Participagao no Comite para analisar e preparar a norma ISO 26000; 

d) Definigao da Polftica de Meio Ambiente da Accenture, com impactos 

imediatos como redugao do consumo de papel, utilizagao de papel 

reciclado e padronizagao das impressoras dos escrit6rios para impressao 

frente e verso; 
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e) Classifica98o dos fornecedores por grau de maturidade em 

Sustentabilidade Corporativa, como pre-requisito para sua selec;ao e 

readequac;ao dos atuais contratos; 

f) Capacitac;ao piloto de executives nos conceitos do Attitude para aplicac;ao 

nos clientes; 

g) lmplantac;ao de coleta seletiva e capacitac;ao da equipe de limpeza; 

h) lmplantac;ao de programa de contrata98o de portadores de necessidades 

especiais nas politicas de RH, on de se estabeleceu parceria com 

consultoria especializada em trabalho com portadores de deficiencia 

auditiva para apoiar a contrata98o do primeiro grupo; 

i) Elabora98o de Guia de Eco-eficiencia ainda a ser divulgado para todos os 

colaboradores. 

4.2.2 Resultados de Ac;oes Externas 

a) lnvestimento Social Estrategico na ONG Cidade-Escola Aprendiz (CEA) -

SP - projeto de seis meses contemplando: 

• Reestruturac;ao organizacional; 

• Gestao estrategica de parcerias; 

• Metodologia e ferramenta para sistematizac;ao de projetos sociais 

(planejamento, monitoramento e avaliac;ao atraves de indicadores de 

performance); 

• Gestao de competencias; 

• Estrutura98o do Centro de Formac;ao; 
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b) Cidade Escola Aprendiz: por meio da metodologia de sistematiza~ao 

sugerida pela Accenture e do apoio a reestrutura~ao de toda a 

organiza~ao, a Cidade Escola Aprendiz pretende conseguir: 

• Realizar urn planejamento estruturado de seus projetos sociais, 

definindo objetivos, parcerias, atividades, custos, prazos e indicadores 

de performance; 

• Expandir o conceito de Bairro-Escola, ap6s oito anos de presen~ 

local, atingindo urn publico potencial de cerca de 1 0 mil hoes de alunos 

em todo o Brasil. 

c) lnvestimento Social Estrategico na ONG CIEE - RJ - projeto de seis 

meses de reestrutura~ao do modele de gestae da organiza~ao, com os 

seguintes objetivos: 

• Melhorar a gestae das demandas em sistemas de informa~ao; 

• Diminuir o tempo de atendimento ao estudante; 

• Melhorar o processo de abertura e fechamento de vagas; 

• Gestae de competencias; 

• Gestae de projetos sociais; 

• Tl como area estrategica para a Organiza~ao. 

Alem disso, a Accenture do Brasil tambem trabalha em ONGs com grande 

representatividade no mercado, como mantenedora ou atraves do trabalho de seus 

colaboradores. Sao exemplos: 

d) Comite pela Democratiza~ao da Informatica (CDI): Desenvolve urn trabalho 

de inclusao social, utilizando a tecnologia da informa~o como urn 

instrumento para a constru~ao e o exercfcio da cidadania. 
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e) lnstituto Ayrton Senna: Junto com esta ONG, a Accenture visa criar 

oportunidades de desenvolvimento humano a crian<;as e jovens brasileiros. 

f) Internet Access for Everyone (ITAFE): Programa criado no Forum 

Economico Mundial de 2004 com o objetivo de desenvolver uma rede e 

uma metodologia global para "acelerar" os esfon;os de inclusao digital em 

pafses em desenvolvimento. 



5 ANALISE DO CASO ATTITUDE 

5.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL VERSUS SUSTENTABILIDADE 

CORPORATIVA 
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Com base na teoria e nos fates expostos nos capftulos anteriores, serao feitos 

comentarios a respeito do Programa Attitude da Accenture do Brasil. 

De acordo com o conceito de Sustentabilidade Corporativa analisado neste 

trabalho, percebe-se que a empresa que adota tal filosofia administrativa busca algo 

mais que ser reconhecida simplesmente como uma empresa "socialmente 

responsavel". A responsabilidade social esta intrinsecamente ligada a melhoria da 

imagem da empresa perante a sociedade como urn todo: clientes, fornecedores, 

parceiros e colaboradores. lsso significa que, atraves de projetos ou ac;oes voltadas 

ao bern comum da sociedade, a empresa espera que haja uma melhoria na 

percepc;ao da sua qualidade enquanto organismo que promove o desenvolvimento 

social e a preservac;ao meio-ambiental. Assim, como consequencia natural, a 

empatia para com a marca aumentaria, elevando as vendas e seus lucros. Como se 

pode perceber, 0 fundamento basico atras da ideia do "socialmente responsavel" e 

de maneira geral, financeiro. 

Obviamente nao podemos voltar esta analise apenas para o ponte de vista do 

"capitalismo selvagem", on de vale tudo em prol da otimizac;ao dos lucros e 

apresentac;ao de resultados gerais mais atraentes para os investidores. E certo que 

ja existe hoje em dia uma consciencia voltada a preservac;ao de valores culturais, de 

recursos naturais (hfdricos, biol6gicos, energeticos etc.) e do desenvolvimento social 

como forma, inclusive, de gerac;ao de novas massas trabalhadoras capacitadas, e 

consequentemente, novos consumidores. Uma empresa que nao respeita o meio

ambiente, natural ou o social, esta fadada a autofagia, degradando seus insumos eo 

ambiente social ao seu redor. 

No entanto, a utilizac;ao apenas do conceito de "responsabilidade social" pode 

gerar urn certo "buraco" separando o ambiente, as decisoes, as polfticas e a cultura 

interna, do ambiente externo da empresa. Este espac;o pode promover uma imagem 

indesejada de que todas as ac;oes pr6-responsabilidade social da empresa sao 
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apenas fachada para a ja citada busca incessante pelo lucre. Ou seja, essa falta de 

conexao entre as polfticas internas de admissao, compra, produ9ao, administra9ao, 

venda, entre outros, e as a96es externas e visfveis de responsabilidade social, pode 

ocasionar exatamente o contrario da situa9ao desejada pela empresa em primeiro 

Iugar, ou seja, uma rna percep9ao da sua filosofia. Os consumidores, fornecedores 

ou parceiros podem entender as a96es socialmente responsaveis como tao somente 

uma forma de ludibria-los ou de apenas maquiar uma empresa que na verdade polui 

o meio-ambiente, segrega a comunidade local onde esta implantada ou mesmo nao 

trata seus funcionarios com o respeito devido. 

Nesse sentido, pode-se imaginar empresas que investem na preserva9ao do 

meio-ambiente em alguma area natural restrita, mas nao investe em tratamento de 

esgoto ou em filtros adequados para as chamines das suas fabricas; ou uma 

empresa que patrocina ONGs de atua9ao social, com vistas ao desenvolvimento 

humane, mas ao mesmo tempo internamente nao oferece oportunidades de 

crescimento educacional aos seus funcionarios, como curses de aperfei9oamento 

profissional, creche para os filhos dos colaboradores, ensino de lfnguas ou 

informatica aos colaboradores e seus filhos etc. 

Dessa forma, entendeu-se que o conceito de responsabilidade social poderia 

ser mais abrangente. Por que ao inves, ou alem, de apenas criar uma funda9ao de 

prote9ao a natureza, nao trabalhar na sensibiliza9ao dos pr6prios colaboradores da 

empresa quanto a importancia de se reutilizar papeis para rascunho, imprimir frente 

e verso, separar o copo de plastico dos metais quando virarem lixo, economizar a 

agua dos banheiros, entre outras ayoes? 

Por que, ao inves de apenas patrocinar financeiramente ONGs que 

desenvolvem projetos sociais, nao alocar alguns de seus recursos humanos para 

dedicar algumas horas na semana em tais projetos? 

Por que, ao inves de apenas tomar tais a96es internamente, nao exigir de 

parceiros, fornecedores e clientes o mesmo comportamento sustentavel, como pre

requisite para participar de concorrencias ou formalizar novos contratos? 

lsso tudo faz parte de uma filosofia mais complexa de sustentabilidade 

corporativa, onde a mudan9a da cultura organizacional e primordial para que as 
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boas a96es se reflitam na sociedade no futuro. Assim, o espa90 interno e e:xterno da 

empresa se confundem; ja que cada colaborador e urn multiplicador das a96es 

responsaveis no seu ambiente de trabalho, na rua, e junto a sua familia e amigos. 

Gada colaborador, ainda que inconscientemente, e a ponte que permite conectar as 

boas ideias e as boas a96es implantadas na empresa, como mundo e:xterno. 

Assim, as chances de algum observador e:xterno (seja urn cliente, urn 

fornecedor ou a opiniao publica em geral) perceber as a96es de sustentabilidade 

corporativa como urn engodo com fins puramente mercadol6gicos, e muito menor. 

lsso porque o observador percebe que tais a96es permitem que a empresa continue 

produzindo cada vez mais, pois seus colaboradores estarao mais satisfeitos, seus 

insumos e recursos energeticos serao utilizados de forma mais racional, suas 

vendas aumentarao, assim como as margens de lucro, o que trara novos 

investidores etc. Ou seja, a ideia e que este ciclo auto-sustentavel se torne uma 

constante na administra9ao da empresa, e os atores e:xternos percebam este 

quadro. 

Na pratica, nota-se que a sustentabilidade corporativa e muito transparente 

quanto aos seus objetivos financeiros, ja que, uma empresa sustentavel e uma 

empresa que consegue gerir seus recursos de forma a nao se degradar, visando 

sempre o crescimento dos neg6cios. As empresas que estao voltando sua filosofia 

para este pensamento tern consciencia que o sucesso financeiro s6 e possfvel 

quando se tern urn ambiente de trabalho saudavel, com funcionarios satisfeitos e 

realizados, onde os recursos naturais nao se esgotam por rna gestao, onde a 

comunidade local se beneficia com projetos de desenvolvimento humano, criando 

jovens mais capacitados para consumir e trabalhar neste mercado globalizado. 

Ainda, talvez o mais importante: tendo seus colaboradores conscientes desta 

filosofia, quando alcan98rem as posi96es gerencias da empresa, continuarao agindo 

de forma a buscar sempre esta sustentabilidade corporativa. 

Entretanto, e muito importante que tal conceito seja efetivamente implantado 

nos diversos processos da empresa, nas politicas das suas diversas areas, tais 

como: financeira, RH, compras, contratos, vendas etc. Nesse sentido, o controle da 

sustentabilidade corporativa e:xtrapola a propria organiza9ao, e inicia-se urn 
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processo ainda mais complicado: mudar comportamentos de outras empresas 

parceiras, para que todas estejam agindo segundo os mesmo princfpios. 

5.2 CONSIDERACOES SOBRE 0 PROGRAMA ATTITUDE 

Entrando nas especificidades do Programa Attitude, uma das definic;oes da 

Accenture do Brasil versa exatamente sobre o tema citado anteriormente, ou seja, o 

envolvimento dos parceiros no compartilhamento dos ideais da sustentabilidade 

corporativa. Assim, a empresa definiu que preferencialmente trabalharia com 

parceiros que compartilham sua visao de sustentabilidade, especificando isso ate 

mesmo nos novos contratos firmados. 

No geral, atraves da realizac;ao deste estudo, pode-se perceber que o Attitude 

realmente busca sintetizar toda a filosofia da sustentabilidade corporativa citada 

anteriormente. Entretanto, com quase urn ano de implantac;ao do programa, e 

possfvel perceber que a dificuldade de se mudar o comportamento de uma 

organizac;ao inteira e muito grande. A empresa, obviamente, lida com pessoas, cada 

uma com uma carga cultural, valores e ideias muito diferentes. Chegar a urn ponto 

onde 1 00% dos colaboradores ajam da forma esperada pelo programa nao e uma 

tarefa de urn ou dois anos apenas, quic;a uma tarefa completamente possfvel. 

Pode-se concluir que a essencia do programa apenas se tornarc~ parte 

organica da empresa em urn perfodo de medio a Iongo prazo. Enquanto se faz 

necessaria enviar frequentes comunicac;oes sobre a importancia de se separar os 

plasticos do lixo comum, ou que nao se deve deixar luzes acesas quando o escrit6rio 

se esvazia ao final do dia, pode-se dizer que a sustentabilidade corporativa ainda 

esta em fase de implantac;ao, ou que a organizac;ao ainda esta em fase de 

aculturac;ao. Estes sao pequenos pontes que, com o passar do tempo, devem 

incorporar-se ao cotidiano de cada colaborador de forma integral. Notou-se tambem 

que a empresa trabalhara para que os colaboradores que nao seguirem 

completamente as diretrizes do Attitude sejam de tal forma uma minoria, que nao se 

sintam confortaveis em urn ambiente de trabalho que busca a sustentabilidade. 

Em contrapartida, apesar de ja ser esperada uma certa lentidao em 

mudanc;as internas, os primeiros resultados do Attitude, apresentados no capitulo 
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anterior, ja soam promissores. E de se esperar que, com resultados consistentes, a 

conscientiza9ao dos colaboradores aumente com o passar do tempo. Tambem e 

possfvel esperar mudan9as comportamentais em empresas parceiras da Accenture 

do Brasil, haja vista esta ser uma empresa de destaque mundial no ramo da 

presta98o de servi9os de consultoria, desenvolvimento de tecnologia e terceiriza9ao, 

fazendo com que possa se tornar um modelo para tais parceiros. 

Outro comentario que deve ser feito e em rela9ao ao foco do Programa 

Attitude. Apesar de estar muito bern estruturado em seu modelo de gestao, a maior 

parte dos esfor9os do Programa estao voltados para a9oes ambientalmente 

responsaveis de baixo impacto, como a impressao de folhas frente e verso ou a 

separa9ao do lixo. Obviamente estas sao a9oes imprescindfveis para o born 

funcionamento do Programa e de grande importancia para o meio ambiente. 

Entretanto, o Programa e muito mais abrangente que isso, o que passa 

despercebido para a grande massa colaboradora da empresa. As a9oes mais 

voltadas ao desenvolvimento sustentavel da comunidade, por exemplo, ainda 

ocorrem com maior for9a e exposi9ao em Sao Paulo e no Rio de Janeiro. Pode ser 

que haja um leque maior de oportunidades de atua98o social em Curitiba, por 

exemplo, do que simplesmente doar material reciclavel a catadores de papel, ainda 

que a iniciativa seja bastante relevante. 

No que diz respeito ao envolvimento dos executives da empresa no Attitude, 

pode-se dizer que a participa9ao ocorre em grande escala. Foram realizados 

treinamentos com estes profissionais, os quais serviram como multiplicadores das 

ideias do Attitude para os demais funcionarios. Em pesquisa realizada com todos os 

executives da Accenture do Brasil, 30% afirmou que o Programa traria beneficios pra 

empresa no sentido de valorizar a marca Accenture, enquanto 25% afirmou que o 

principal beneffcio sera a melhoria do relacionamento com os clientes. lsso mostra 

uma tendencia dos pr6prios executives de entenderem o Attitude como um programa 

que trara beneffcios maiores que o simples aumento das vendas ou uma possfvel 

liga9ao da marca com causas ecol6gicas, por exemplo. 
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5.3 ANALISE CRITICA E RECOMENDA<;OES SOBRE 0 ATTITUDE 

Com base no exposto ate o momento, e de acordo com a observa9ao do caso 

Attitude, serao feitas agora algumas analises conclusivas e sugestoes de melhoria, 

caso se aplique. E importante ressaltar que tais sugestoes visam, num primeiro 

instante, tao somente a demonstra9Bo de uma analise crftica a respeito do 

Programa, de acordo com os resultados esperados e aqueles alcan9ados. 

Tais comentarios e analises sao parte fundamental do trabalho. Somente 

assim sera posslvel que se formem opinioes sobre o Programa Attitude, e tambem 

se possam definir paralelos com outras realidades em organiza9oes distintas, 

segundo o ponto de vista de cada leitor. 

5.3.1 Concepc;ao do Programa Attitude 

Foi posslvel identificar que o Programa Attitude foi concebido de uma maneira 

em que poucos colaboradores puderam participar de forma ativa. Baseados 

principalmente em Sao Paulo e Rio de Janeiro, os idealizadores e executores do 

Programa trabalharam por muitos meses sem que o restante da empresa soubesse 

que tipos de ac;oes estavam prestes a serem implantadas, e que novas polfticas 

iriam nortear as diretrizes nacionais. 

Se houvesse tido urn incentivo maior para colaboradores de outros escrit6rios 

participarem desde o infcio da concepc;ao do Programa, e provavel que as a9oes de 

maior impacto nao estivessem sendo vistas apenas nos escrit6rios de Rio e Sao 

Paulo, neste primeiro momento. 

5.3.2 Divulgac;ao lnterna do Programa Attitude 

Com o Programa ja elaborado e iniciando as primeiras a9oes, o grupo 

responsavel pela comunica9ao interna do Attitude come9ou o lan9amento do 

mesmo, com uma estrategia de Publicidade conhecida como "teasing". 
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Os teasers4 come9aram a ser enviados via e-mail aos colaboradores da 

Accenture do Brasil cerca de tres meses antes do seu lan9amento oficial. Tendo em 

vista que o Programa nao possui caracteristicas de grande impacto, ou seja, suas 

a96es de curto prazo sao pequenas a96es para conscientiza9ao da importancia de 

mudan9as de comportamento humano, seu lan9amento oficial nao atraiu a aten9ao 

da maior parte dos colaboradores. Urn dos motivos seria exatamente a utiliza9ao dos 

teasers e o tempo em que esta tecnica foi utilizada. Pouca ou nenhuma informa9ao 

sobre o "produto" foi repassada aos colaboradores. 

0 entendimento do autor deste trabalho e que a tecnica utilizada serve bern 

para produtos de consumo, onde se deseja criar o maior impacto possfvel a fim de 

atrair consumidores avidos por novidades ou consumidores de ocasiao. No caso de 

urn Programa de mudan9a comportamental dentro de uma empresa, certamente 

quanto mais informa9ao clara e objetiva for divulgada ao publico-alvo, melhores e 

mais rapidos serao os resultados. 

5.3.3 Foco do Programa Attitude 

Apesar de ser urn Programa tao amplo, no geral o colaborador da empresa 

tern a sensa9ao de que o Attitude esta focado nas a96es de gestao de impacto 

ambiental, ja que sao a96es mais visiveis no dia a dia da empresa. Cestos coletores 

de lixo reciclavel, separados por cores para cada tipo de material, foram espalhados 

por toda a empresa. Mensagens sobre o uso consciente da agua nos banheiros ou 

sobre a importancia de se utilizar apenas duas folhas de papel ao secar as maos 

foram postas em locais estrategicos nos banheiros. Entretanto, a96es voltadas ao 

bem-estar da sociedade em geral nao sao vistas com a mesma for9a em escrit6rios 

fora de Rio e Sao Paulo. lndividualmente, alguns executivos estao buscando trazer 

tais iniciativas para os outros escrit6rios, porem falta dar maior visibilidade a isso, 

para que a massa de colaboradores tenha a real percep9ao do foco do Attitude. 

4«To tease", em ingles, significa "provocar''. Os chamados teasers da publicidade sao 
comunicayees que pouco informam sobre o produto ou objeto a ser divulgado, porem jogam com 
palavras ou ideias, de forma a "provocar'' a curiosidade do publico-alvo, antes do seu lan9amento 
oficial. E comum a utiliza~o de expressoes como "Aguarde, em breve sua vida ira mudar'' nestes 
teasers. 
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Assim, espera-se que cada vez mais os colaboradores de outros escrit6rios 

da Accenture do Brasil tenham nao apenas acesso a agoes voltadas a melhoria da 

qualidade de vida na sociedade, mas tambem que cada colaborador nao espere que 

tais iniciativas surjam dos executivos. E importante trabalhar a sensibilizagao dos 

colaboradores para que compreendam exatamente seus papeis dentro das agoes do 

Programa, evitando, assim, a passividade. 
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6 CONCLUSOES 

A escolha do tema deste trabalho foi feita seguindo uma 16gica de praticidade 

e acessibilidade a informac;oes, ja que o autor e funcionario da empresa objeto deste 

estudo. Aproveitando que temas sociais estao mostrando cada vez mais forya em 

pec;as publicitarias de empresas "responsaveis", e tambem o fato da Accenture do 

Brasil ter lanc;ado urn programa de sustentabilidade corporativa no ano de 2005, 

durante o andamento do curso de especializac;ao em Gestao Empresarial da 

Universidade Federal do Parana, percebeu-se que estudar o tema "Sustentabilidade 

Corporativa" seria viavel. 

Encontrou-se dificuldade em levantar bibliografia sabre o tema especffico do 

trabalho, ja que no mercado existe ainda muito foco na chamada "responsabilidade 

social", inclusive com muitas publicac;oes a respeito. Entretanto, a responsabilidade 

social e apenas uma parte da sustentabilidade corporativa, a qual depende de outros 

fatores e outras variaveis para existir e funcionar. 

Percebeu-se que, ainda que o tema possua pouca bibliografia academica 

disponfvel, muitas empresas estao voltando suas ac;oes para a auto

sustentabilidade, cientes de que agindo assim, estarao nao somente fortalecendo 

sua marca no mercado extremamente competitive atual, mas tambem, garantindo 

que seus recursos nao se extinguirao por rna administrayao. Na verdade, o grande 

foco da sustentabilidade corporativa e exatamente este: assegurar-se que a gestao 

dos recursos de uma empresa esta de acordo com a sua capacidade de crescer, 

ganhando novas mercados, criando novas empregos, gerando maiores Iueras para 

seus investidores. Enquanto a responsabilidade social promove simplesmente uma 

melhoria da imagem da empresa perante o mercado, a sustentabilidade corporativa 

tambem possui ac;oes com a mesma finalidade, alem de buscar inserir valores fortes 

na cultura organizacional como urn todo. 

Outro ponto relevante sabre este estudo e no que diz respeito as dificuldades 

de implantac;ao de urn program a tao abrangente e "revolucionario", no sentido em 

que visa modificar comportamentos humanos para obter urn crescimento corporativo 

sustentavel. Os resultados do Programa Attitude, ou qualquer outro programa do 
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genero depende 100% da conscientizayao e mobilizayao dos funcionarios da 

empresa para tornar realidade as mudanc;as propostas. 

Durante a pesquisa, foi posslvel identificar tambem que outras empresas 

trabalham segundo a filosofia da sustentabilidade corporativa, ainda que nao usem 

este termo em suas pec;as publicitarias. E o caso do Banco ABN AMRO Real, por 

exemplo. Assim, pode-se pensar que mesmo para os dirigentes destas grandes 

corporac;oes, os conceitos de sustentabilidade corporativa ainda sao explorados 

apenas pelo lado da responsabilidade s6cio ambiental. 

Por fim, pode-se afirmar que este estudo de caso permitiu ao autor 

desenvolver sua habilidade de analise crltica sobre diversas areas existentes no dia

a-dia da gestao empresarial, tais como: gestao de recursos (financeiros e humanos), 

marketing, operac;oes, vendas e relacionamento com clientes, por exemplo. Tendo o 

Programa de sustentabilidade corporativa como pano de fundo, foi possfvel verificar 

diversos conceitos estudados durante o curso de p6s-graduac;ao, alem de aplica-los 

nas analises presentes ao final do estudo. 
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