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Pacto Global da Organização das Nações Unidas – Comunicação de Progresso
A tabela a seguir fornece uma visão geral de como a KPMG implementou os Dez Princípios nas nossas linhas de negócios e de serviços. Mais informações estão
disponíveis no site kpmg.com/citizenship.
Princípio

Compromisso

Sistemas, procedimentos
Serviços profissionais
e valores

Destaques de desempenho do
ano fiscal de 2018

― Global Human Rights
Statement
― KPMG Core Values
― Global Code of Conduct
― Code of Conduct do
fornecedor de determinadas
firmas-membro
― Global Quality & Risk
Management manual
― People, Performance and
Culture manual

—

Thought leadership

Direitos humanos
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As empresas devem apoiar
e respeitar a proteção dos
direitos humanos
proclamados
internacionalmente;
E assegurar que não sejam
coniventes nos abusos dos
direitos humanos.

A KPMG International e as
firmas-membro da KPMG
reconhecem que os direitos
humanos são parte integrante
da cidadania corporativa e
respeitamos e apoiamos a
Declaração Universal dos
Direitos Humanos e os
Princípios Orientadores para
Empresas e Direitos
Humanos: Implementação da
Estrutura de Proteção,
Respeito e Tratamento da
Organização das Nações
Unidas.

― International Development
Assistance Services
―Sustainability Services
― Risk Consulting
― Forensic Services
― Indigenous Client Services

—

—

― KPMG in Australia’s
Modern Slavery; Is
your business
Ready?
― KPMG in the UK’s
Modern Slavery:
Não identificamos nenhum caso de Protect your
firmas-membro da KPMG causando reputation and seize
the opportunity
ou contribuindo para algum
― KPMG in Canada’s
incidente adverso de direitos
Indigenous Student Award
humanos.
Após a publicação de uma
Declaração de Direitos Humanos
em 2012, a KPMG trabalhou na
implementação da declaração no
período de divulgação atual.

KPMG UK’s Modern Slavery
and Human Trafficking Statement

A KPMG International tem
uma Declaração de Direitos
Humanos, que segue as
melhores práticas
internacionais.

© 2018 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. As firmas membro da rede KPMG de firmas independentes estão afiliadas à KPMG International.
A KPMG Internacional não presta serviços a clientes. Nenhuma firma-membro possui qualquer autoridade para obrigar ou vincular a KPMG International ou qualquer outra firma membro em
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Princípio

Compromisso

Sistemas,
Serviços profissionais
procedimentos e valores

Destaques de desempenho do
Thought Leadership
ano fiscal de 2018

Normas trabalhistas
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As empresas devem
manter a liberdade de
associação e o
reconhecimento efetivo do
direito à negociação
coletiva;
A eliminação de todas as
formas de trabalho
forçado e obrigatório;
A abolição efetiva do
trabalho infantil;

A KPMG International e as
― Global Human Rights
firmas-membro da KPMG
Statement
não utilizam trabalho forçado, ― Global Code of Conduct
obrigatório ou infantil.
― Global People,
A KPMG International e as
Performance and
firmas-membro da KPMG
Culture team
apoiam a liberdade de
― Global Inclusion &
associação e, quando
Diversity team
aplicável, reconhecem o
― Certain member firms’
direito à negociação coletiva.

― Sustainability
—
Services
― Risk Consulting
― People and
Change
― Management Consultancy
—

Supplier Code of Conduct
― KPMG UK’s Modern
Slavery and Human
Trafficking Statement

A KPMG no Reino Unido emitiu —
The UK Modern Slavery Act –
uma declaração Modern Slavery Protect your reputation and seize
and Human
your opportunity
Trafficking statementt
atendendo os requisitos da
Modern Slavery Act 2015 do
governo do Reino Unido.
KPMG in Australia’s Modern
Slavery and Reporting
Requirements: Submission to
the Commonwealth’s
Attorney-General’s
Department
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E a eliminação da
discriminação em matéria
de trabalhos e empregos.

Nosso pessoal deseja
― Global Code of Conduct
trabalhar para uma
― Global People,
organização que encoraje e Performance and
respeite os indivíduos, e este Culture team
é um dos nossos Core
― Global Inclusion &
Values em toda a rede
Diversity team
KPMG. Nosso ímpeto em
criar uma cultura global de
inclusão e diversidade é
essencial para quem somos,
e é fundamental para manter
nossos melhores talentos.
A KPMG International é
signatária dos UN`s
Women`s Empowement
Principles

—

Sustainability Services

—

Risk Consulting

—

People and Change

—

Manegement
Consultancy

—

A KPMG EUA esteve entre as 50 — KPMG UK publica Gender Pay
Melhores Empresas em
Gap report
Diversidade e Inclusão segundo a
DiversityInc (EUA) em 2018
(oitavo lugar).

—

A BITC (Business in the
Community) anunciou a inclusão
da KPMG na lista de Best
Employer for Race (melhor
empresa em igualdade racial),
concedendo à nossa empresa o
Prêmio Workplace Equality
Award for Recruitment.

—

Nossa sócia Moneeza Usman
Butt foi a vencedora do Prêmio
Contadora do Ano em 2018
concedido pelo Instituto de
Contadores Públicos do
Paquistão.

—

Sameer Chadha, Sócio e CEO da
KPMG Global Services
Management Private Limited
(KGSMPL) Índia, recebeu o
prêmio de Liderança em Inclusão
em 2018 da BD Foundation por
seus esforços na promoção de
conscientização de diversidade,
representação e inclusão.

—

A KPMG no Reino Unido lança o
Black Entrepreneurs' Award
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Princípio

Compromisso

Sistemas, procedimentos
Serviços profissionais
e valores

Destaques de desempenho do
ano fiscal de 2018

Thought leadership

—

A KPMG continua a fazer
progresso significativo na redução
de nosso impacto ambiental.
Nossos resultados mais recentes
mostram uma redução de 24% em
emissões líquidas por equivalente
em tempo integral (2010 - 2017) e
a aquisição de 42% de nossa
energia de fontes renováveis.

—

—

A KPMG continua participando do
Financial Stability Board’s Task
Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) –promovendo
a inclusão de riscos relacionados
ao clima nos relatórios
corporativos.

—

A KPMG continua participando da
City of London Green Finance
Initiative.

Meio ambiente
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As empresas devem apoiar
uma abordagem preventiva
para os desafios ambientais;
Realizar iniciativas para
promover uma maior
responsabilidade ambiental;
E estimular o desenvolvimento
e a difusão de tecnologias
ecológicas.

As KPMG International e
—
firmas-membro da KPMG
—
estão dedicadas a gerenciar
os nossos impactos
ambientais proativamente, e
estamos comprometidos em
trabalhar juntos além das
—
fronteiras para fazer uma
diferença ainda maior.
A KPMG International tem
uma ambição global de reduzir
nossas emissões líquidas de
gases de efeito estufa em 15%
por equivalente a tempo
integral (ETI) até 2015 em
relação à linha de base de
2010. Também procuramos
atingir a meta de adquirir 60%
de nossa eletricidade de
fontes renováveis até 2020.

Global Climate Response
As firmas-membro
selecionadas têm
Sistemas de Gestão
Ambiental com
certificação ISO 14001.
Programas de Compras
Sustentáveis e Códigos
de Conduta de
Fornecedores (Selecione
as Firmas-membro da
KPMG).

—

Sustainability Services

—

Energy & Natural
Resouces

How to Report on the
SDGs: What good looks
like and why it matters

A KPMG International é um
membro ativo e engajado do
World Business Council for
Sustainable Development nas
questões relacionadas às
mudanças climáticas.
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Compromisso

Sistemas, procedimentos
Serviços profissionais
e valores

Destaques de desempenho do
ano fiscal de 2018

Thought leadership

Anticorrupção
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As empresas devem
trabalhar contra a
corrupção em todas as
suas formas, incluindo a
extorsão e o suborno.

A KPMG International e as
firmas-membro da KPMG estão
comprometidas em atingir um
alto padrão de comportamento
ético em tudo o que fazemos.

—

Global Code of Conduct

—

—
—

Anti-bribery Policy
Ética e Compliance

Financial and other audit
and assurance

—

—

Aceitação e continuidade
de clientes e trabalhos

Forensic: Third party risk
management

—

Risk Consulting

“Agimos com integridade” é um
dos nossos Core Values e está
refletido no Código de Conduta
Global.

—

KPMG International
Hotline

—

Anti-Bribery and
Corruption Services

—
—

Global Quality & Risk
Manual de Gestão

—

KPMG International
Transparency Report

—

Bribery and Anti-Corruption website —

Today’s anti-bribery and
corruption challenges in
financial services’
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Sobre a KPMG International
A KPMG é uma rede global de firmas de serviços profissionais que presta serviços de auditoria, tributos e consultoria. Atuamos em 153 países e
possuímos 207.000 profissionais atuando em firmas membro em todo o mundo. As firmas-membro independentes da rede KPMG são afiliadas à KPMG
International Cooperative ("KPMG International"), uma entidade suíça. Cada firma da KPMG é uma entidade legal distinta e independente e se descreve
como tal.
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