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Overview de 10 anos 
lado a lado com 
nossas comunidades

Trabalhando para deixar a KPMG e o 
mundo melhores do que os encontramos

Com muitos resultados 

investidos em educação 
e justiça social

R$ 24 milhões

pessoas beneficiadas 
diretamente

50.197mil

114245 
Dia KPMG na 
Comunidade

32

ONGs 
beneficiadas
sendo:396

R$ 2,04 milhões
investidos

14.701 estudantes 
beneficiados

Junior 
Achievement

Solidariedade em 
tempos de crise

41 ONGs em 

17 cidades

15 mil
beneficiados diretos

52 toneladas
de alimentos

35 mil 
itens de higiene

2.750 mil
máscaras

384 frascos
álcool em gel

R$ 290 mil
doados em dinheiro

Campanha 
covid-19

Desde 2014 a 
KPMG no Brasil
neutraliza seu 
inventário de 
emissões de GEE*

Carbono 
Neutro

Conscientização e
redução do nosso
consumo per capita
na última década: 

-28% água

-40% energia

-62% impressões

-74% papel

-41% 
copos plásticos

Metas de 
Ecoeficiência

Nossos clientes 
também estão 
na jornada da 
sustentabilidade

330 
Questionários 
socioambientais 
respondidos

Em treinamentos 
de conscientização
ambiental

22.815 horas

Nosso olhar para 
as pessoas em 
situação de rua

8.702 toneladas 
de alimentos

15.137 cobertores

12.008 roupas 
e agasalhos

Inverno SP

1.824 
beneficiados entre 
crianças e idosos

Natal 
Solidário SP

R$ 7,7 milhões 
investidos

2.200 crianças
beneficiadas

31 bolsas de estudo 
Prêmio Bessan

Pequeno 
Cidadão

R$ 863 mil
investidos

13.603 
estudantes 
beneficiados

Enactus

05
Leis de 
Incentivo

Projetos 
Recorrentes

Pro Bono / 
Compensação

Destaques 

Destaques 

Consistência nos projetos de educação:
Impactos positivos e empoderamento

Compromisso Ambiental
Porque sustentabilidade é uma jornada

Inventário de GEE
Identificar, monitorar,
reduzir e neutralizar:

-38% na nossa 
pegada de carbono
per capita

kpmg.com.br

/kpmgbrasil

Ser extraordinário 
transforma negócios. 

Baixe o
nosso APP

#KPMGTransforma

*Dados referentes aos anos de 2010 a 2019

For Better
Fazemos o que realmente 
importa.

dedicaram 

às comunidades

43.303 
mil horas

9.872 mil 
Voluntários 

CIDADANIA CORPORATIVA

*GEE: Gases de Efeito Estufa

Justiça Social

Together
Respeitamos uns aos outros e nos 
fortalecemos com nossas diferenças.


