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Em nosso segundo relatório anual 
de sustentabilidade em linha com 
as diretrizes da Global Reporting 
Initiative (GRI), você poderá 
acompanhar os principais fatos 
relativos aos negócios da  
Ernst & Young Terco no Brasil e a 
evolução de nosso desempenho 
econômico, social e ambiental. Esta 
publicação é referente ao ano fiscal 
de 20121, e as informações contidas 
nos indicadores dizem respeito 
exclusivamente à Ernst & Young  
Terco e às operações nos 16 
escritórios mantidos em diversos 
Estados do Brasil. As referências à 
Ernst & Young Global têm a finalidade 
de demonstrar como a operação 
brasileira se insere nessa estrutura.

Neste ciclo de relato, buscamos 
compartilhar com os nossos diversos 
públicos de relacionamento as 
ações e estratégias realizadas 
para integrar a sustentabilidade 
aos negócios, prestar contas de 
nossas atividades e compromissos 
e discutir desafios e oportunidades. 
No período, vivenciamos um 
grande desenvolvimento no Brasil, 
resultante dos esforços de todas as 
nossas áreas internas e da atuação 
em linha com a estratégia global de 
responsabilidade social empresarial 
da Ernst & Young.  

Apresentaremos com mais 
profundidade as informações que 
demonstram o retorno de nossas 
atividades econômicas para a 
sociedade e o relacionamento com 
as partes interessadas, assim como 
mantivemos a descrição detalhada 
dos procedimentos que orientam 
as estruturas de governança 
corporativa e gestão de riscos de 
nossas atividades. Além disso, em 
maio de 2012, a Ernst & Young Terco 
publicou o inventário de emissões 
de CO2, de acordo com as diretrizes 
do GHG Protocol. Como uma 
organização global, a Ernst & Young 
endossou os princípios do Pacto 
Global estabelecidos pela ONU. 

Esperamos que este relatório 
demonstre o estágio de inserção da 
sustentabilidade em nossas práticas 
e, sobretudo, nosso compromisso 
com uma visão de negócios de longo 
prazo, expresso na qualidade com 
que realizamos nossos serviços.

Ficaremos gratos em receber seus 
comentários. Visite www.ey.com.br/
sustentabilidade.

1 Exercício findo em 30 de junho de 2012, 
conforme aplicado em todas as firmas-
membro da Ernst & Young Global Limited.

GRI 2.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.12

Mensagem de abertura



   2

Mensagem  
do presidente

   2



 Mensagem do presidente 3

o desenvolvimento das nossas 
operações locais, especialmente 
após a conquista de dois 
megaeventos – o apoio técnico aos 
Jogos Olímpicos Rio 2016™ e a 
candidatura da cidade de São Paulo 
para sediar a Expo 2020, terceiro 
maior evento global sancionado pelo 
Bureau International des Expositions 
de Paris. São experiências 
significativas, pois nos permitem 
colaborar, em campos prioritários 
como educação, infraestrutura e 
área fiscal, com o desenvolvimento 
sustentável do País. 

Além disso, mesmo diante do  
quadro de desaceleração da 
economia, vislumbramos outra 
faceta do crescimento brasileiro, 
mais determinante para os negócios 
– a realidade das organizações.  
O consumo familiar continua muito 
forte, há uma nova classe média 
importante no País, e as empresas 
precisam estar preparadas para 
atender a esse novo mercado 
consumidor. Elas continuam 
crescendo, e o Brasil cresce junto. 
Por essas razões, nossa estratégia 
de investimentos será mantida. 

Apesar das conquistas nos últimos 
anos, ainda há muito a ser feito. 
Estamos trabalhando para aprimorar 
questões como inclusão e diversidade 
de gênero, formação e alinhamento 
estratégico de lideranças. No 
entanto, já iniciamos um processo 
permanente em direção à gestão 
da sustentabilidade. A ideia de um 
legado nunca esteve tão presente  
na nossa história como neste ano.  
As conquistas da Ernst & Young  
Terco em 2012 nos enchem de 
orgulho e reforçam a vontade de 
nossos profissionais de contribuir 
para criar um futuro positivo para as 
próximas gerações. 

Jorge Menegassi 
Presidente da Ernst & Young Brasil  
e América do Sul

Educar para 
transformar  
GRI 1.1 | 1.2

Os três pilares que sustentam a 
atuação da Ernst & Young Terco – 
Educação, Empreendedorismo e 
Meio Ambiente – foram, no ano fiscal  
de 2012, as bases que garantiram 
a evolução de nosso desempenho 
socioambiental e econômico no 
Brasil. Por meio delas, houve 
um esforço coletivo para criar 
uma cultura interna de gestão da 
sustentabilidade entre as 4.315 
pessoas que formam nossa equipe 
no Brasil. 

Nossa visão de responsabilidade 
social empresarial decorre do 
entendimento de que somos 
uma firma formadora de capital 
intelectual. Nossa capacidade 
de produzir e disseminar 
conhecimento representa geração 
de valor para nossos públicos 
de interesse – clientes, sócios e 
profissionais, fornecedores, órgãos 
governamentais, comunidades, 
organizações profissionais, 
setoriais e reguladoras – com quem 
mantemos relacionamento. 

Se nossos profissionais e o 
conhecimento que possuem são 
nossos principais ativos, fica claro 
que dependemos da ampliação 
desses quadros para sustentar os 
planos de expansão. Assumimos 
o compromisso com a educação 
de nossa equipe em um cenário 
nacional de enorme carência de 
pessoas qualificadas. No último 
ano, mais de 100 mil jovens nos 
procuraram para começar a carreira 
na Ernst & Young Terco, em busca 
do know-how que temos para 
desenvolver talentos.

Por meio dessa estratégia, 
contribuímos para a criação de 
um ambiente de credibilidade 
para o mercado. A confiança que 
o País demonstra no trabalho da 
Ernst & Young Terco representa 
uma manifestação clara da nossa 
capacidade de entregar importantes 
projetos, de significativo impacto 
socioeconômico. Por isso, 
perseguimos com afinco a meta 
de ser a melhor firma na área 

de prestação de serviços, com a 
excelência da corporação global a 
que pertencemos.

Temos no desenvolvimento 
de empreendedores outro 
fator importante. Há 14 anos, 
promovemos o Programa 
Empreendedor do Ano como 
uma forma de reconhecimento 
desses talentos e de construção 
de relacionamentos, tendo como 
parceira a Endeavor – organização 
de fomento ao empreendedorismo. 
Historicamente, o ciclo de reposição 
de empresas nos mercados se realiza 
pelo empreendedorismo, movimento 
vital para a saúde da economia.

A estratégia de dispersão geográfica 
de nossas operações tem os 
empreendedores como motivação. 
Há uma enorme demanda dos 
novos polos de negócios no País 
pelo conhecimento consolidado que 
proporcionamos. Fortalecemos a 
estrutura de nossa equipe com a 
contratação de sócios e profissionais 
experientes em todos os escritórios 
do Brasil, especialmente no Rio de 
Janeiro, que vive um momento de 
grande ascensão. 

Nosso compromisso com a gestão 
da sustentabilidade inclui a 
preocupação ambiental. Ainda que a 
operação de uma firma de serviços 
não tenha grande impacto no meio 
ambiente, temos nos concentrado 
em identificar e mitigar nossas ações 
que mais o afetam – mobilidade das 
equipes, uso de papel, consumo 
de energia e água e destinação de 
resíduos. Entendemos que a missão 
de uma firma que atua em inúmeras 
cadeias de valor é de engajamento 
e disseminação de conhecimento e 
de boas práticas. Junto aos clientes, 
desenvolvemos soluções integradas 
para ajudá-los a minimizar o impacto 
de suas operações.

Em 2010, a Ernst & Young 
Global definiu o Brasil como 
país estratégico para o nosso 
crescimento. Desde então, temos 
feito investimentos maciços para 
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Nossos valores 
GRI 4.8

Nossos valores e nossa Política de 
Responsabilidade Social (vide página 
17) definem quem somos. Guiam 
nossas ações, nosso comportamento 
e influenciam a nossa maneira de 
trabalhar. 

Todos os dias, cada um de nós 
faz escolhas e toma decisões que 
afetam diretamente a maneira como 
trocamos experiências e como 
nossos clientes e a sociedade nos 
veem. Desse modo, as pessoas 
constituem a base dos nossos 
valores, que são:

• Pessoas que demonstram 
integridade, respeito  
e espírito de equipe;

• Pessoas com energia, entusiasmo 
e coragem para liderar;

• Pessoas que constroem sólidas 
relações, seguindo princípios 
éticos rígidos nas relações 
interpessoais, com clientes e com 
a comunidade em geral.

Pretendemos que o dia a dia de 
nossos negócios esteja alinhado 
à nossa estratégia global de 
responsabilidade social e aos 
seus três pilares: Educação, 
Empreendedorismo e Meio 
Ambiente. 

Ernst & Young 
Global
Serviços 
globalmente 
integrados
GRI 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6

Atuamos por meio de uma rede de 
firmas-membro da Ernst & Young 
Global Limited juridicamente 
independentes. Sediados em 
Londres (Inglaterra), estamos 
presentes em 140 países com 167 
mil profissionais. Nossa liderança 
global define a estratégia e a 
agenda para todas as operações 
no mundo. Organizamos nossas 
entidades jurídicas em unidades de 
negócios agrupadas em quatro áreas 
geográficas e 29 subáreas (veja 
detalhes na página a seguir), em um 
modelo operacional desenvolvido 
para facilitar o intercâmbio de 
conhecimento, oferecer melhores 
serviços e criar valor aos clientes.

Como uma das questões que definem 
nosso tempo, a globalização modela 
nossa organização, permite integrar 
operações e nos habilita a atender 
às necessidades de clientes e 
profissionais. A equipe de liderança 
de cada unidade de negócios trabalha 
diretamente com sua área e com 
os líderes globais para garantir a 

Estratégia de atuação global da Ernst & Young 

Diretriz Prioridades globais
Liderança de mercado  
e crescimento

Fortalecer a marca, a mensagem e o posicionamento.

Mercados em crescimento.

Pessoas Desenvolver as competências e as habilidades  
das pessoas.

Recrutar e reter pessoas de destaque  
e estimular mobilidade.

Qualidade Atender os clientes segundo nossas normas  
de aceitação.

Fornecer os serviços aprovados e permitidos.

Realizar trabalho com qualidade.

Excelência operacional Melhorar a eficiência dos processos de negócios, 
infraestrutura e finanças.

Mudança transformacional Desenvolver uma cultura inclusiva e uma organização 
diversificada, com base em nossos valores.

Desenvolver uma organização integrada  
e alinhada globalmente.

excelência. A estrutura simplificada 
nos permite tomar decisões rápidas 
e garantir a execução de nossa 
estratégia para oferecermos serviços 
de alta qualidade onde quer que 
nossos clientes façam negócios.

Desempenho  
global GRI 2.8

No ano fiscal encerrado em 30 
de junho de 2012, a empresa 
apresentou crescimento global de 
7,6%. As receitas alcançaram  
US$ 24,4 bilhões, com expansão em 
todas as linhas de negócio. A área 
de Consultoria registrou a maior 
variação, com 16,2%, seguida de 
Transações Corporativas (9,4%), 
Impostos (7,0%) e Auditoria (4,1%).

Os negócios em mercados emergentes 
tiveram taxas de crescimento 
superiores à média global, mantendo 
a trajetória positiva prevista no plano 
estratégico de investimentos iniciado 
em 2006. A receita orgânica cresceu 
17,5% no Brasil, 19,8% na Índia, 10,2% 
nos países da África, 11,8% na China 
e 15,6% nos países da Comunidade 
dos Estados Independentes (CIS – 
Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, 
Geórgia, Cazaquistão, Rússia, Ucrânia 
e Uzbequistão). No período de seis 
anos, a Ernst & Young Global destinou 
mais de US$ 1,8 bilhão para fortalecer 
as operações em todo o mundo, 
principalmente as operações em 
mercados emergentes. 
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Inglaterra, Escócia, País de Gales e 
Irlanda (Reino Unido e Irlanda UKI) e 
Serviços Financeiros (FSO Emeia).

3  Ásia-Pacífico
A área é constituída por 20 países, 
atendidos por 29 mil pessoas e dividida 
em cinco subáreas: Brunei, Camboja, 
Filipinas, Guam, Ilhas Marianas do 
Norte, Indonésia, Laos, Malásia, 
Maldivas, Mongólia, Cingapura, Sri 
Lanka, Tailândia e Vietnã (Ásia); 
Serviços Financeiros (FSO Ásia-
Pacífico); China, Taiwan (Grande China); 
Coreia (Coreia); Austrália, Fiji 
e Nova Zelândia (Oceania).

4  Japão
A área concentra uma rede de serviços 
com 7 mil profissionais, além de dar 
suporte para aproximadamente 350 
profissionais de língua japonesa, 
instalados em cerca de 60 cidades em 
todo o mundo, para atender a empresas 
do país com operações no exterior.

1 As operações da Ernst & Young Israel 
integram a região das Américas em razão 
do grande número de empresas do país com 
ações na Bolsa de Nova York.

GRI 2.3 | 2.5

1  Américas
Compreende América do Norte, 
América Central e América do Sul, 
bem como a Ernst & Young Israel 1. 
Cada unidade de negócio é uma pessoa 
jurídica separada e independente que, 
direta ou indiretamente, atua como 
membro da Ernst & Young Americas 
LLC, com sede nos Estados Unidos, 
que supervisiona a implementação das 
políticas da Ernst & Young 
Global nas empresas da área das 
Américas e facilita a colaboração entre 
elas. A operação engloba cerca de 
50 mil profissionais em 30 países, e 
está dividida em 11 subáreas: Canadá 
(Canadá); Estados Unidos (Centro-
Leste, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, 
Oeste); Aruba, Barbados, Jamaica, 
Antilhas, Porto Rico e Trinidad e 
Tobago (Sudoeste dos Estados Unidos); 
Estados Unidos, Bahamas, Bermudas, 
Ilhas Cayman (Serviços Financeiros - 
FSO Americas); Israel (Israel); México, 
Costa Rica, República Dominicana, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicarágua e Panamá (México e América 
Central – Mecasa); Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela 
(South America).

2  Europa, Oriente Médio, 
Índia e África (Emeia)
Criada em 2008, a operação conta com 
81 mil pessoas em 90 países e se divide 
em 12 subáreas: Angola, Botsuana, 
Congo, República Democrática do 
Congo, Guiné Equatorial, Etiópia, 
Gabão, Gana, Guiné, Costa do Marfim, 
Quênia, Madagascar, Maláui, Ilhas 
Maurício, Moçambique, Namíbia, 
Nigéria, Ruanda, Seychelles, África 
do Sul, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e 
Zimbábue (África); Bélgica e Holanda 
(BeNe); Armênia, Azerbaijão, Belarus, 
Geórgia, Cazaquistão, Rússia, Ucrânia 
e Uzbequistão (CIS); Albânia, Bulgária, 
Croácia, Chipre, República Tcheca, 
Estônia, Grécia, Hungria, Letônia, 
Lituânia, Macedônia, Malta, Moldova, 
Montenegro, Polônia, Romênia, Sérvia, 
Eslováquia, Eslovênia e Turquia (CSE); 
Argélia, França e Luxemburgo (FraLux); 
Áustria, Alemanha, Principado do 
Liechtenstein e Suíça (GSA); Índia 
(Índia); Itália, Portugal e Espanha 
(Mediterrâneo); Afeganistão, Arábia 
Saudita, Autoridade Palestina, Bahrein, 
Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, 
Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, 
Marrocos, Omã, Paquistão, Síria e 
Tunísia (Oriente Médio e Norte da África 
– Mena); Dinamarca, Finlândia, Islândia, 
Noruega e Suécia (Países Nórdicos); 

1 2 3 4
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Principais informações | Ernst & Young Terco 
GRI 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.6  

Sede no Brasil São Paulo (SP)

Filiais Belo Horizonte (MG), Blumenau (SC), Brasília (DF), Campinas 
(SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Fortaleza (CE), Porto Alegre 
(RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA)

Portfólio de serviços Auditoria, Impostos, Transações Corporativas, Consultoria  
e Serviços Financeiros

Setores de atuação Indústria (automotiva, química, frigorífica, farmacêutica, de 
manufatura e de produtos de consumo de massa); comércio 
(atacado e varejo); energia e serviços; governo e setor público; 
mercado imobiliário; mídia e entretenimento; mineração 
e metais; óleo e gás; capital privado; serviços financeiros; 
tecnologia; telecomunicações; transportes

Número de 
profissionais

4.315 profissionais

Número de clientes 13.637 clientes

Ernst & Young Terco 

Estratégicos; Serviços Financeiros; 
China and Japan Overseas Investment 
Networks; e French and German 
Business Groups. 

Atendemos 13.637 clientes de 
pequeno, médio e grande portes. 
No ano fiscal encerrado em 
junho de 2012, apresentamos 
um crescimento total1 de 24%, 
atingindo receita bruta de R$ 904 
milhões. Ampliamos também em 
73% o número de profissionais 
contratados, sendo que 37% estão 
em escritórios fora de São Paulo.

Além disso, no decorrer do ano 
fiscal de 2012, também efetuamos 
alterações estruturais em nossos 
escritórios do Rio de Janeiro, 
Fortaleza, Campinas e São Paulo. A 
filial carioca foi transferida para novo 
endereço. Os escritórios de Fortaleza 
e Campinas duplicaram suas 
instalações. Em São Paulo, alugamos 
cinco novos andares no edifício onde 
está instalada nossa sede, localizada 
na Avenida Juscelino Kubitschek, 
totalizando 19 andares de ocupação.

Desempenho  
nos negócios  GRI EC1

No ano fiscal de 2012, registramos 
uma elevação de aproximadamente 
26% dos valores a distribuir em 
relação ao ano anterior e um 
crescimento da receita bruta de 
24,1%. O gráfico e as tabelas a 
seguir demonstram de forma 
detalhada os valores de geração e a 
distribuição de riquezas.  

1 O crescimento total leva em consideração 
o crescimento orgânico somado aos 
investimentos realizados no período, como 
contratação de sócios e aquisições.

Distribuição  
de riquezas | 
Ano fiscal de 2012  
GRI EC1

  Profissionais
  Governo
  Terceiros
  Acionistas

43%17%

12%

28%

Mercados com  
alto potencial 
de crescimento 
GRI 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9

GRI 3.6 | 3.10 | EC1

 
A Ernst & Young Terco integra 
a estrutura da Ernst & Young 
Global como empresa-membro 
juridicamente independente e é 
uma das firmas líderes em serviços 
de Auditoria, Impostos, Transações 
Corporativas e Consultoria no 
Brasil. Nossa atuação no País, 
iniciada em 1950, conta com uma 
equipe de 4.315 profissionais, 
em 16 escritórios localizados em 
12 cidades: Belo Horizonte (MG), 
Blumenau (SC), Brasília (DF), 
Campinas (SP), Curitiba (PR), 
Goiânia (GO), Fortaleza (CE), Porto 
Alegre (RS), Recife (PE), Rio de 
Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São 
Paulo (SP). Com sede em São 
Paulo (capital), estamos entre 
as operações da firma que mais 
crescem no mundo e ocupamos 
papel estratégico na organização. 

Provemos também serviços adicionais 
em áreas-chave como Mudanças 
Climáticas e Sustentabilidade; 
Governo e Setor Público; Mercados 
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           GRI EC1

Investimentos FY1 2011 % FY1 2012 %
Benfeitorias 13.633 1,9 13.184 1,4

Equipamentos de 
informática e telefonia

11.297 1,5 10.297 1,1

Total 24.930 3,4 23.481 2,5
1 FY: abreviação de fiscal year (ano fiscal). 
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Demonstração do valor adicionado | 30 de junho de 2011 e 2012 (em R$ mil)  

GRI EC1  

Geração da riqueza FY 2011 FY 2012
Receita bruta dos serviços prestados 728.412 904.502

Despesas de clientes -41.495 -50.634

Outras receitas1 47.569 74.912

Valor a distribuir 734.486 928.780

Distribuição de riquezas - Governo R$ % R$ %

Impostos e contribuições 209.406 28,5 249.393 26,9

Total - Governo 209.406 28,5 249.393 26,9

Distribuição de riquezas - Terceiros R$ % R$ %

Despesas de leasing e aluguel 29.870 4,1 29.961 3,2

Fornecedores/serviços/tecnologia/itens extraordinários 92.689 12,6 167.819 18,1

Total - Terceiros 122.559 16,7 197.780 21,3

Distribuição de riquezas - Profissionais R$ % R$ %

Remuneração 292.860 39,9 381.432 41,1

Participação nos resultados, exceto sócios 12.501 1,7 12.824 1,4

Investimento em treinamentos e programas de 
desenvolvimento2 (Débito de horas em treinamento:  
em 2011 - 319.021; 2012 - 419.220)

10.255 1,4 16.311 1,8

Total - Profissionais 315.616 43,0 410.567 44,2

Distribuição de riquezas - Acionistas R$ % R$ %

Lucros distribuídos 86.905 11,8 71.040 7,6

Total - Acionistas 86.905 11,8 71.040 7,6

Valor distribuído 734.486 100,0 928.780 100,0

1Outras receitas estão relacionadas aos programas de investimento realizados pela firma no período   
2Inclui custo com remuneração e outros custos indiretos       
Obs.: no ano fiscal de 2012 alteramos a metodologia, incluindo LAFSA (Latin America Financial Services Advisory) e outras receitas, assim, os 
valores referentes ao ano fiscal de 2011 foram revistos e reformulados 
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Prêmios e 
reconhecimentos
GRI 2.10  

Guia Você S/A Exame – Eleita por 
dois anos consecutivos (2011 e 
2012) uma das melhores empresas 
para começar a carreira. 

Cubic Awards - Prêmio Anual 
de Excelência em Educação 
Corporativa no Brasil – Nossa 
universidade corporativa –  
Ernst & Young University (EYU), 
primeira do segmento de auditoria 
e consultoria em negócios do 
Brasil – foi eleita por três anos 
consecutivos (2009, 2010, 2011) 
uma das melhores universidades 
corporativas do país. 

Cubic Awards - Prêmio Anual 
de Excelência em Educação 
Corporativa Internacional – 
Iniciativa anual do International 
Quality & Productivity Center (IQCP) 
apontou a EYU como uma das três 
melhores universidades corporativas 
do mundo. 

Jogos Olímpicos Rio 2016™ – 
Como Apoiador Oficial do evento, 
somos fornecedores exclusivos 
de serviços de Consultoria para o 
Comitê Organizador.

Lawyer Monthly Legal Awards 
2012 – Concedido pela revista 
Finance Monthly, publicação 
inglesa especializada em fundos de 
investimentos, impostos, fusões, 
aquisições e private equity, o prêmio 
reconhece a Ernst & Young Terco 
como transfer pricing firm of the 
year no Brasil.

Corporate INTL 2012 Global 
Award – Eleitos como human capital 
firm of the year in Brazil 2012 
pela Corporate INTL, publicação 
internacional do segmento de 
recursos humanos.

Ranking Universum – Eleita a mais 
atraente empresa para os jovens 
brasileiros no segmento de auditoria 
e consultoria, segundo pesquisa da 
consultoria Universum. 

Com quem nos 
relacionamos
GRI 3.5 | 4.14 | 4.15

Orientamos nossa estratégia de 
relacionamento com os diversos 
públicos por meio de quatro 
dimensões: mercado, ambiente 
de trabalho, meio ambiente e 
comunidade. 

Anualmente, revisamos os objetivos 
e definimos metas com base na 
identificação, por meio de canais 
de comunicação e relacionamento, 
das expectativas das diversas partes 
interessadas. Mantemos canais 
de comunicação permanentes 
para coletar informações que nos 
permitam alinhar as atividades 
dos negócios considerando: 
crescimento e liderança de mercado; 
desenvolvimento de pessoas; 
qualidade e gestão de riscos; 
excelência operacional; e gestão de 
conhecimento.

Identificamos como públicos 
estratégicos os sócios, nossos 
profissionais, clientes, órgãos 
reguladores, fornecedores, 
sindicatos, universidades e a 
sociedade em geral. 

Apresentamos os principais canais de 
comunicação com esses públicos e 
seus respectivos temas de interesse, 
bem como ações que realizamos.

1o lugar 

A Ernst & Young Terco é a  
firma mais atraente para  
os jovens brasileiros no segmento  
de auditoria e consultoria
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Relacionamento com as partes interessadas  GRI 4.16 | 4.17

Parte 
interessada

Temas de 
interesse

Canais de 
relacionamento Periodicidade Descrição das ações

Sócios

Monitoramento 
da estratégia, 
qualidade do 
serviço e melhoria 
da comunicação 
com a liderança

Conselho Consultivo  
de Sócios (Brasil) Bimestral

Tomada de ações tempestivas por nossa liderança 
em relação aos pontos de atenção discutidos. 
Essas ações são compartilhadas com o restante 
da sociedade após cada reunião.

Retorno de 
investimentos

Global Partner 
Performance 
Management

Anual
Sistema de avaliação de desempenho para o 
monitoramento de plano de metas e ajustes no 
decorrer do período.

Perpetuidade da 
organização

Assembleia de 
Sócios | Comitê de 
Educação | Comitê de 
Sustentabilidade

Contínua Tratamento das estratégias relacionadas à 
educação e à sustentabilidade da firma.

Público 
interno

Clima 
organizacional 
e satisfação dos 
profissionais

Ethics Hotline Contínua
Disponibilização de um canal de comunicação 
para o recebimento de denúncias anônimas de 
condutas consideradas antiéticas.

Great Place to Work | 
Global People Survey Contínua

Ações de conscientização de lideranças, gestores 
e demais profissionais, coaching, processos de 
aconselhamento, jornal eletrônico interno Moving 
On Line (MOL)

Saúde e bem-estar
Viva! | Programa 
de Apoio Pessoal e 
Orientação (Papo)

Contínua
Estímulo a hábitos saudáveis e oferecimento de 
oportunidades para a promoção do bem-estar de 
nossos profissionais.

Diversidade e 
inclusão

Global People Survey

Anual
Valores e políticas, Career Watch (para mulheres), 
Código de Conduta, investimentos sociais, 
comunicação interna constante e plano de metas.

Remuneração e 
benefícios Anual

Filosofia de total compensação na empresa 
(salários e benefícios tangíveis e intangíveis), 
pesquisa de compensação no mercado em geral e 
em concorrentes, e estrutura de salário baseada 
em desempenho.

Educação e 
desenvolvimento

The Feedback Zone Anual Avaliação de desempenho e acompanhamento do 
Plano de Desenvolvimento Profissional (PSDP).

Ernst & Young University Contínua

Desenvolvimento de programas de capacitação 
em todos os níveis profissionais (graduação, 
cursos de liderança, MBA, idiomas e 
certificações).

Programa de 
Participação 
nos Lucros e 
Resultados

Comitê de 
Trabalhadores | 
Publicação interna no 
Moving On Line para 
informar os nossos 
profissionais

Anual Reuniões de acompanhamento de metas e 
comunicação.

Engajamento dos 
profissionais

Moving On Line | Daily 
News Alert (publicações 
corporativas)

Contínua Compartilhamento das principais notícias e 
acontecimentos.

Conhecimento 
de decisões do 
negócio e das 
nossas práticas no 
mercado

Fale com o Presidente | 
Coffee & Talk Contínua Acesso à liderança para o conhecimento das 

estratégias do negócio e sugestões de melhoria.
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Clientes

Prestação de serviços 
para todos os estágios do 
ciclo de vida da empresa

Assessment of Service 
Quality (ASQ) Contínua

Espaço formal para que as empresas 
expressem suas opiniões a respeito dos 
serviços prestados, suas expectativas e 
necessidades, favorecendo a prática de um 
relacionamento aberto e eficaz.

Mercados emergentes 
| Tecnologia limpa | 
Abertura de Capital - 
IFRS

Workshops Periódica

Além dos próprios workshops, são 
oferecidos encontros não comerciais para 
orientar, esclarecer dúvidas e estimular a 
adoção de práticas adequadas com base em 
padrões internacionalmente aceitos.

Órgãos 
reguladores

Regulação  
da atividade

Código de Conduta 
profissional | Legislação Contínua

Adoção do Código de Conduta profissional 
e estímulo à boas práticas para regular a 
profissão; cumprimento da legislação e 
estímulo à discussão para ampliação da 
transparência.

Fornecedores

Qualidade
Negociação e contratos 
de fornecimento de 
produtos e serviços

Contínua

Existência da Política de Compras, de 
procedimentos de avaliação de conflitos 
de interesse (Bret) e utilização do Código 
de Conduta como balizador para toda e 
qualquer negociação.

Preço

Prazo de entrega

Sindicatos
Políticas adequadas de 
remuneração  
e benefícios

Acordos coletivos Periódica
Negociações e revisão do plano  
de remuneração com o envolvimento  
dos profissionais.

Universidades Educação  
e pesquisa

Palestras | Workshops | 
Publicações Periódica Realização de parcerias, palestras, 

workshops e publicações.

Sociedade

Diversidade  
e inclusão

Voluntariado e projetos 
socioambientais

Contínua
Capacitação de surdos, ações  
sociais junto à ABCD Nossa Casa  
e realização de atividades pro bono.

Educação Contínua
Capacitação de surdos em inglês  
e português, e de profissionais da  
Ernst Young & Terco em Libras.

Sustentabilidade 
ambiental Contínua

Realização do inventário de  
emissões de GEE e treinamento  
de profissionais em meio ambiente.

Empreendedorismo

Fellows Program Anual

Promoção da troca de conhecimento  
de nossos profissionais em  
empresas que estão em processo  
de desenvolvimento. 

Prêmio Empreendedor 
do Ano Anual

Celebração do empreendedorismo e 
premiação de empreendedores de destaque 
do País.

Strategic Growth 
Foruns | CEO Summits | 
Seminários Amcham de 
Crescimento

Periódica
Disseminação do empreendedorismo por 
meio de seminários, fóruns e eventos 
nacionais e internacionais.

Gestão de conflitos 
de interesse | 
Governança, risco e 
compliance | Mercados 
emergentes | Tecnologia 
limpa | Abertura 
de Capital - IFRS | 
Empreendedorismo

Palestras | Workshops | 
Publicações Contínua

Desenvolvimento de estudos específicos 
sobre os temas, que são disseminados por 
meio de palestras, workshops e publicações.

Comunicação

Redes sociais Contínua

Utilização de mídias sociais (Facebook, 
LinkedIn, Twitter e YouTube) para divulgar 
atualizações sobre nossos estudos, 
carreiras, serviços, mercados externos, 
entre outros temas.

Fale Conosco Contínua
Canal disponibilizado em nosso website 
para o público externo, pelo qual é possível 
enviar comentários, críticas e sugestões.
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Estrutura  
de governança
GRI 2.6 | 4.1 | 4.4 | LA 13

Atuando em âmbito mundial, 
a estrutura de governança se 
desdobra a partir do Comitê 
Executivo Global, órgão 
máximo de gestão. Organizado 
geograficamente, cada organismo 
colegiado se reporta a uma estrutura 
regional mais ampla, formando uma 
cadeia integrada de gestão. 

A Ernst & Young Global proporciona 
agilidade ao fluxo de tomada de 
decisão e garante coerência de 
atuação nos 140 países onde 
estamos presentes. Isso favorece a 
rápida identificação das demandas 
dos públicos de interesse e dos 
requisitos legais e regulatórios que 
têm impacto em nossa organização. 
A estrutura completa à qual o Brasil 
se reporta está descrita a seguir.

Comitê Executivo Global – Formado 
pelos principais executivos da 
Ernst & Young e pelos líderes das 
áreas geográficas onde estamos 
presentes, é composto por 20 
membros internos e quatro 
externos. A análise e a tomada 
de decisões ocorrem em reuniões 
mensais, que orientam a estratégia e 
a execução de nossas ações globais. 
É liderado pelo chairman e chief 
executive officer (CEO), com o apoio 
do chief operating officer (COO). 

Comitê Executivo das Américas 
– Formado por 31 países da área 
Américas, tem em sua formação 
22 membros, com reuniões 
ordinárias mensais. Estão sob sua 
responsabilidade, entre outros 
assuntos, as questões relacionadas 
à liderança de mercado e gestão de 
pessoas, qualidade e riscos. 

Comitê Executivo da América 
do Sul (South America Region) 
– Representa os 356 sócios da 
subárea. Tem entre suas atribuições 
definir a estratégia e a execução 
das ações da região e a gestão da 
área de Responsabilidade Social dos 
países representados.

Comitê de Diversidade e Inclusão 
– Presente na América do Sul, é 
composto por dez pessoas, sendo 
sete sócios, dois diretores e o 

presidente. Este comitê tem como 
escopo realizar ações de diversidade 
e inclusão, como retenção de 
mulheres na firma e cultura de 
flexibilidade.

Fórum de sócios – É um órgão 
consultivo e sem poder deliberativo 
presente na América do Sul. É 
composto por sete sócios que não 
são líderes de linhas de negócios, 
entre os quais os três membros do 
Conselho Consultivo de Sócios (ver 
adiante). Tem a incumbência de 
receber as demandas dos sócios e 
encaminhar para os demais órgãos 
de governança.  

Estrutura de 
governança no Brasil
GRI 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.9

Integrada por 167 sócios, a estrutura 
de governança da Ernst & Young 
Terco tem os órgãos decisórios 
organizados nas seguintes instâncias: 

Assembleia de Sócios – Convocada 
pelo presidente ou pelo vice-
presidente de Operações. Composta 
por todos os sócios do Brasil, ocorre 

anualmente, até 60 dias depois de 
encerrado o exercício fiscal, com os 
objetivos de analisar o desempenho 
de cada uma das firmas e aprovar 
seus balanços e demonstrativos 
financeiros. Realiza a nomeação 
ou destituição do presidente e de 
membros do Conselho Consultivo 
de Sócios (CCS) e a votação das 
decisões da empresa. Para serem 
efetivadas, as decisões tomadas 
devem contar com a aprovação de, 
no mínimo, 50% dos sócios presentes 
ou, em caso de propostas feitas pelo 
CCS, de ao menos 2/3 dos sócios. 
Reuniões extraordinárias também 
podem ser convocadas por 2/3 dos 
membros ou pelo CCS.

Conselho Consultivo de Sócios – 
Composto por três membros eleitos 
pela Assembleia Geral de Sócios para 
um mandato de quatro anos, reúne-
se ao menos uma vez por trimestre. 
Seus integrantes não podem 
participar do Comitê Executivo, e 
suas decisões dependem de maioria 
simples dos membros presentes na 
reunião. O órgão é responsável por 
monitorar e fiscalizar a gerência e 
a administração da firma por meio 
da revisão de contas e balanços 
contábeis e da análise das mudanças 
conjunturais. 
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Comitê Executivo – Composto 
pelo presidente e por outros 12 
membros por ele nomeados – 
ou até 10% dos sócios ativos. 
Os membros representam as 
principais linhas de negócio e 
são responsáveis por revisar as 
demonstrações contábeis, analisar 
o desenvolvimento dos negócios e 
propor novos produtos. As matérias 
levadas para votação devem ser 
aprovadas por, pelo menos, 50% 
dos integrantes presentes. Cabe a 
este comitê apresentar ao Conselho 
Consultivo de Sócios o planejamento 
estratégico e o plano anual de ação. 
O órgão não tem participantes 
independentes – os membros são 
também líderes atuantes de suas 
linhas de serviço e exercem suas 
atribuições e responsabilidades. 

Comitê de Sustentabilidade  
– Formado por nove membros, 
entre eles o presidente da firma, 
diretores e sócios, que têm entre 
suas responsabilidades definir 
nossa estratégia de gestão da 
sustentabilidade e as ações 
necessárias com foco no público 
interno, externo e em nossas 
operações. O comitê acompanha os 
indicadores do Sistema de Gestão 
Integrada (ver página 56), incentiva a 
formação de uma cultura interna de 
gestão da sustentabilidade, promove 
o relacionamento com clientes em 
torno do tema, apoia as ações de 
comunicação externa e atua na busca 
de um processo de melhoria contínua 
e de implementação de melhores 
práticas de mercado.

Comitê de Educação – Formado 
pelo vice-presidente de Operações, 
sócios e o diretor da universidade 
corporativa – Ernst & Young University 
(EYU), tem a responsabilidade de 
trazer novas ideias e estruturar 
programas que fortaleçam a 
construção de competências e a 
retenção de conhecimento pelos 
nossos profissionais.

 

Políticas e 
regulamentos
GRI 4.4 | 4.6 | 4.8 | SO3

Pela natureza de nossa área de 
atuação, a Ernst & Young Terco 
tem suas atividades fortemente 
condicionadas a regulações e 
requisitos legais. Internamente, 
desenvolvemos e seguimos um 
conjunto de políticas e procedimentos 
que garante transparência aos nossos 
compromissos inalienáveis com a 
qualidade e a ética na prestação dos 
serviços e reforça nossos valores 
fundamentais. O conjunto de políticas 
e procedimentos que conduz nossa 
atuação está descrito a seguir.

Código de Conduta – Determina as 
diretrizes éticas e comportamentais 
para que nossos profissionais 
saibam lidar com conflitos de 
interesse ao se relacionarem 
com clientes, fornecedores 
e governo. Está dividido em 
cinco campos: trabalhando com 
colegas; trabalhando com clientes 
e com outras pessoas; agindo 
com integridade profissional; 
mantendo nossa objetividade e 
independência; e respeitando 
o capital intelectual. Oferece 
treinamentos e comunicados para 
reforçar constantemente os valores 
da firma. A íntegra do documento 
está disponível no endereço http://
www.ey.com/US/EN/home/Global-
Code-of-Conduct.

Política de Aceitação e 
Continuidade – A decisão de 
aceitar novos clientes e projetos 
ou manter relacionamentos já 
existentes passa pelo crivo de nosso 
comprometimento com a ética e a 
transparência, que exige avaliação 
de riscos prévia à prestação dos 
serviços de auditoria e consultoria. 
Equipes capacitadas do Brasil e da 
Ernst & Young Global realizam essa 
avaliação, que considera aspectos de 
independência e gestão de conflitos 
de interesses para a prestação de 
serviços. A atualização anual dos 
requisitos existentes nesta política 
faz parte das obrigações de toda a 
equipe de atendimento a clientes – 
sócios, diretores e equipes técnicas 
envolvidas. 

167
 

sócios integram  
a estrutura de 
governança da 
Ernst & Young 
Terco
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Termos Gerais de Contratação 
de nossos serviços – Os nossos 
contratos de prestação de serviços 
definem diretrizes, limites e 
responsabilidades da nossa atuação. 
Destaca-se o veto a projetos que 
apresentem qualquer tipo de conflito 
de interesse ou possam ferir a ética 
profissional. 

Política Global Antissuborno – 
Definida com base no Código de 
Conduta Global, aplica medidas 
para coibir essa prática. Todas as 
unidades de negócios são submetidas 
a avaliações periódicas de riscos 
relacionados à corrupção, e todos 
os novos profissionais contratados 
recebem treinamento sobre o tema. 
Mantemos ainda uma linha de 
negócios específica (Investigação 
de Fraudes) para auxiliar empresas 
públicas e privadas a combater as 
práticas indevidas. 

Política Global de Uso de 
Informações Privilegiadas – 
Reafirma a obrigação de não 
divulgar nem fazer uso de 
informações não disponíveis 
ao público. Entre as medidas 
de segurança adotadas, nossos 
profissionais são orientados 

a não circular com relatórios 
e documentos físicos fora do 
ambiente de trabalho, todos os 
computadores da empresa utilizam 
software de criptografia de dados 
e o acesso aos laptops é protegido 
por senhas individuais.

Ethics Hotline 
GRI HR4 | HR11 | SO4

Canal de comunicação para receber, 
de forma anônima, denúncias de 
condutas consideradas antiéticas, 
ilegais ou não conformes aos 
padrões profissionais do Código 
de Conduta. Aberto para todos os 
nossos profissionais e terceiros, o 
canal é monitorado por profissionais 
independentes localizados fora 
do Brasil. As investigações são 
conduzidas por profissionais 
capacitados e não vinculados com os 
casos reportados e pessoas afetadas. 
Por meio do Americas Ethics Oversite 
Board (AEOB), todos os fatos 
apontados no canal de ética são 
apurados. Nos contatos pela internet, 
o denunciante pode acompanhar o 
andamento da ocorrência.

100%
 

dos nossos 
profissionais 
realizam 
treinamentos 
sobre políticas 
e regulamentos 
na fase de 
admissão
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Política de Responsabilidade Social GRI HR6 | HR7

O serviço funciona em português, 
espanhol e inglês pelo telefone 
0800 890 0288. Pode ser 
acessado também pela internet 
no endereço: https://secure.
ethicspoint.com/domain/media/ 
en/gui/6483/index.html.

Registro e encaminhamento de casos 
reportados no ano fiscal de 2012:

Tivemos dez casos reportados 
por profissionais e terceiros; em 
três casos, confirmou-se abuso de 
autoridade. Os registros são sobre 
temas vinculados a assédio moral, 
uso de capital intelectual, avaliação 
de desempenho, contratação 
de profissionais e discriminação 
baseada em aspectos geográficos. 
Nenhum dos casos reportados gerou 
notificação oficial contra a firma.

O processo de investigação da 
veracidade dos casos reportados inclui 
entrevistas, análises de evidências e 
inspeção de documentos, entre outras 
medidas. Em resposta aos desvios de 
conduta, a firma adota duas posturas: 

• Abordagem educativa – Inclui o 
aconselhamento, monitoramento 
e treinamento do profissional que 
cometeu o abuso;

•	 Abordagem punitiva – Adotada 
após a abordagem educativa, se 
aplicável. Prevê advertência verbal 
ou escrita e, em casos graves, o 
afastamento do profissional.  

• Respeitar a proteção dos direitos, 
de acordo com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos;

• Não praticar ou apoiar, de 
qualquer forma, trabalho infantil, 
forçado ou compulsório;

• Manter em vigor sua declaração 
de valores e seu Código de 
Conduta, cuja divulgação é 
amplamente realizada e conta 
com o comprometimento de todos 
os nossos profissionais;

• Cada profissional deve perceber 
e agir socialmente com 
responsabilidade. Se cada um 
fizer a sua parte e tiver atitudes 
responsáveis, isso se refletirá no 
ambiente dos negócios.

• O profissional é parte de nós; 
portanto, ele é a representação  
da firma dentro e fora dela.

Treinamento e  
avaliação de risco
GRI SO2 | SO3

Para garantir o cumprimento 
das políticas e regulamentos da 
Ernst & Young Terco, incluindo 
o Código de Conduta, 100% de 
nossos profissionais realizam 
treinamentos na fase de admissão. 
Anualmente, todos os sócios, 
diretores executivos, diretores 
das áreas de operações e equipe 
técnica cumprem os treinamentos 
relacionados à independência  
de atuação. 

Após a realização dos treinamentos, 
os profissionais da área técnica 
devem assinar a confirmação 
de independência, que inclui a 
assinatura do Código de Conduta.

Além disso, 100% das nossas 
unidades de negócio estão 
submetidas a avaliações de 
riscos. Nossos canais internos 
de comunicação possibilitam a 
notificação de responsáveis para que 
medidas sejam tomadas em casos  
de denúncia. 
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Gerenciamento  
de risco
GRI 4.6

Como provedora de serviços 
profissionais, a Ernst & Young 
Terco encontra-se exposta a um 
conjunto de riscos que são inerentes 
às suas atividades. Dispomos de 
uma estrutura abrangente de 
mecanismos de gestão de riscos, 
políticas de controle de qualidade 
e outras medidas preventivas e 
detectivas estabelecidas para 
identificar riscos e mitigar suas 
consequências.

Entre as responsabilidades da 
firma, está o não envolvimento 
com projetos que possam ter algum 
tipo de conflito de interesse com 
clientes e fornecedores, prejudicar 
nossa independência ou ferir a ética 
profissional. Observamos também 
as regras e regulamentações de 
quaisquer órgãos que estabeleçam 
padrões e aos quais estejamos 
ligados, direta ou indiretamente.

Para evitar conflitos de interesses, 
a área de Gestão de Qualidade e 
Risco avalia e monitora os riscos 
decorrentes de nosso trabalho, 
assessorando as equipes em 
temas relacionados à qualidade, 
independência, ética e gestão 
da aderência às leis, normas 
e regulamentos. A área busca 
assegurar que as equipes de 
trabalho atendam às normas 
regulatórias locais e internacionais, 
e observem princípios compatíveis 
com a objetividade, a integridade, 
a imparcialidade e o ceticismo 
profissional, atributos inerentes à 

prestação de serviços por parte da 
nossa firma e seus profissionais. As 
ferramentas e processos da área são 
estabelecidos para ajudar as equipes 
a cumprirem suas responsabilidades 
com órgãos reguladores e clientes.

Todos os serviços que prestamos 
estão sujeitos à análise prévia 
de aceitação do cliente e do 
serviço. Contamos com revisões 
periódicas de qualidade, internas 
e externas, para garantir que não 
ocorram conflitos de interesses. 
As normas estabelecidas são 
observadas no dia a dia. O 
sistema de controle de riscos e 
de qualidade inclui o processo de 
aceitação de clientes e projetos, 
a análise de serviços contratados, 
a relação entre os profissionais 
e a contração de prestadores de 
serviços. Os profissionais passam 
por treinamentos periódicos 
sobre o tema e pelo processo de 
confirmação de independência 
anualmente.

Esses procedimentos nos ajudam 
a coletar informações e efetuar as 
análises necessárias para evitar 
que conflitos de interesses ocorram 
entre nossa firma, profissionais e 
clientes. São detalhados a seguir:

Departamento de Práticas 
Profissionais – Responsável por 
assessorar as nossas equipes em 
temas complexos de contabilidade, 
auditoria, regulatórios e vinculados 
a conflitos de interesse.

Ferramenta Global de Aceitação e 
Manutenção de Clientes – Monitora 
o alinhamento à política global 
correspondente e aos principais 
requisitos dos órgãos reguladores, 

auxilia os processos de avaliação 
de risco e identifica os serviços 
permitidos e aqueles com possíveis 
conflitos para a obtenção de pré-
aprovações. 

Litígio profissional – Vinculada 
ao Departamento Jurídico, a área 
de Gestão de Litígios Profissionais 
auxilia os profissionais e a firma a 
prevenir e lidar com reclamações 
formais e informais relacionadas 
com a qualidade de nossos trabalhos 
e respectivas responsabilidades. 
Os casos efetivos ou com potencial 
de litígio são reportados à área de 
Qualidade e Risco e ao Departamento 
Jurídico pelos profissionais 
responsáveis pela prestação 
dos serviços, para que sejam 
monitorados. Mediante comunicação 
formal dos sócios, a área efetua a 
revisão dos trabalhos questionados 
e toma as medidas apropriadas para 
garantir a ética e os interesses da 
firma e das partes interessadas. 
Durante o ano fiscal de 2012, não 
houve processo relevante em curso.

Procedimentos de Independência 
para Empresas de Capital Aberto 
– O processo visa cumprir com os 
requisitos globais da Ernst & Young 
e as exigências regulatórias para a 
aceitação de clientes com registro 
na Securities and Exchange 
Commission (SEC), nos Estados 
Unidos, e na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), no Brasil.

Relacionamentos Comerciais – 
Política global destinada a orientar 
a contratação de serviços de 
terceiros a partir de princípios 
previstos no Código de Conduta e 
em princípios comerciais. 

Sistema de Monitoramento 
Global – Todos os profissionais que 
atendem clientes devem assinar 
a Confirmação de Independência. 
A partir do nível de gerência, 
também são instados a registrar 
seus investimentos junto ao Sistema 
de Monitoramento Global. Os 
investimentos e relacionamentos de 
cada profissional são regularmente 
monitorados com a finalidade de 
evitar ou identificar potenciais 
conflitos associados com a 
independência profissional.

100%
 

das nossas unidades de 
negócio estão submetidas 
a avaliações de riscos
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Revisões internas  
e externas GRI 4.11

Realizamos revisões internas e nos 
submetemos às revisões dos órgãos 
regulatórios e pelos pares (peer 
review), conforme estabelecido pela 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. Conheça, a seguir, 
alguns dos procedimentos-padrão.

Assurance Quality Review (AQR) 
– Revisão interna independente, 
conduzida por profissionais 
especializados da Ernst & Young 
Global não vinculados com o país 
em que a operação tem sede. 
Avalia anualmente a estrutura e a 
eficácia operacional das políticas e 
dos procedimentos de controle de 
qualidade dos trabalhos de auditoria. 

Independence Compliance Team 
(ICT) – O processo é conduzido por 
revisores da Ernst & Young Global e 
avalia a nossa independência e a de 
nossos profissionais para atender às 
políticas da matriz e aos requisitos 
regulatórios na prestação de serviços. 

Program Compliance 
Independence Testing (PCIT) – 
Teste de conformidade pessoal 
de independência aplicado a 
gerentes, gerentes seniores, 
diretores e sócios com o objetivo 
de avaliar os interesses financeiros 
do profissional, do cônjuge e de 
seus dependentes. Realizado 
trimestralmente, inclui uma 
amostragem de profissionais, novos 

líderes, profissionais contratados 
recentemente e aqueles com 
registro de violação de acordo com 
as regras de independência internas 
e regulatórias. 

TAX/TAS/Advisory Quality Review 
– Profissionais especializados 
em revisão da Ernst & Young 
Global verificam a independência 
e o escopo dos serviços e pré-
aprovações, e avaliam também a 
existência de conflitos de interesse, 
de forma a preservar nossa 
independência profissional.
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Operações  
GRI 2.9

“Nossa ambição é contribuir para a construção de um 
mundo melhor para se trabalhar. Em um mercado dinâmico 
como o brasileiro, nosso compromisso é desenvolver 
profissionais ativos, treinados e capacitados para exercer 
um verdadeiro impacto sobre nossos clientes, nossas 
comunidades e suas atividades do dia a dia. O mundo muda 
rapidamente, e acreditamos que nossos investimentos 
primordiais precisam ser em educação, conhecimento e 
tecnologia. Além disso, nosso objetivo é potencializar a 
força da rede global a fim de criar processos e soluções 
sustentáveis."

Jeffrey Banta, vice-presidente de Operações – COO

Na área de Operações, nossas 
atividades estão estruturadas em 
Financeiro, Marketing, Gestão de 
Pessoas, Capacitação e Jurídico. 
As áreas de TI e Conhecimento 
fazem parte da estrutura global. 
Estamos intrinsecamente alinhados 
à estratégia de negócios, e nossa 
equipe de 628 profissionais atua 
como facilitadora nesse processo.

O ano fiscal de 2012 trouxe grandes 
desafios em razão do crescimento, 
com o impacto decorrente sobre 
as linhas de serviço. Muitos 
investidores no mundo querem fazer 
parte do que está acontecendo no 
Brasil. Continuamente, buscamos 
compreender como ocorre essa 
tomada de decisão dos clientes para 

definir nossas prioridades e alinhar 
a expansão de nossos recursos e a 
formação de nossos profissionais à 
rota dos investimentos. 

Entre outras medidas, foram 
ampliados os escritórios de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Campinas 
e Fortaleza. No campo da 
educação, implantamos o portal 
de aprendizado a distância, 
coordenado pela universidade 
corporativa – Ernst & Young 
University (EYU) e preparado 
para a realidade do Brasil. O 
portal segue uma metodologia 
desenhada para as novas gerações, 
que demandam agilidade e novas 
formas de aprendizado. Na mesma 
linha, redesenhamos o programa 

de desenvolvimento de liderança, 
com a finalidade de aperfeiçoar 
nos sócios as habilidades de 
pensamento empreendedor.

Com os recursos tecnológicos de 
que dispomos hoje, reforçamos 
nossas habilidades para acessar o 
network global e, com isso, destacar 
as pessoas certas no lugar e no 
tempo certos para nossos clientes. 
Para isso, precisamos ser hábeis 
a fim de atrair e reter talentos. E 
o melhor caminho, acreditamos, 
é prover desenvolvimento para 
nossas pessoas e manter uma 
organização da qual elas queiram 
fazer parte. Para integrar todas 
as partes nesse modelo, eficiência 
tecnológica tem sido a resposta.
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Mercados
GRI PR5

“O ambiente de desaceleração econômica nos impôs 
dois grandes desafios: a busca por mais eficiência, para 
alcançarmos o máximo de sintonia com o mercado, e o 
esforço por um melhor posicionamento nos principais 
setores da economia. É nesse contexto que a área de 
Mercados vem desempenhando sua função de conduzir 
a Ernst & Young Terco rumo ao crescimento no setor de 
prestação de serviços profissionais.”

André Viola Ferreira, sócio-líder de Mercados Estratégicos

 

Trabalhamos com uma visão 
integrada de nossas estruturas – 
incluindo aí as diferentes linhas 
de serviço, o Departamento de 
Marketing, os escritórios regionais e 
a organização global – e interagimos 
com elas a fim de multiplicar 
oportunidades e alavancar nossos 
resultados com eficiência e qualidade. 
Para isso, atuamos em várias frentes, 
desde o mapeamento de mercado até 
a avaliação da satisfação do cliente 
com os serviços executados.

Tais desafios exigem ações 
específicas, sustentadas por três 
pilares:

• Inteligência competitiva: por 
meio da análise do cenário 
macroeconômico, mapeamos 
as plataformas de crescimento 
do País. Revisitamos, 
periodicamente, setores e regiões 
nos quais devemos concentrar 
nossos esforços.

• Programa de relacionamento: 
ações exclusivas e diferenciadas 
que facilitam a aproximação 
da Ernst & Young Terco com 
empresas que queremos ter em 
nossa carteira.

• Desenvolvimento de contas: o 
programa de targeting, que visa à 
conquista e manutenção de contas 
estratégicas para a Ernst & Young 
Terco, nos permite estabelecer e 
revisitar objetivos comuns.

Colaboramos com o desenvolvimento 
do revenue plan da firma, 
identificando os clientes targets 
por linha de serviço e região. Nesse 
caso, procuramos correlacionar as 
oportunidades de mercados com os 
objetivos dos sócios. Essa atividade 
reflete o direcionamento da firma na 
busca do crescimento desejado pela 
empresa, apoiado por metas claras e 
mensuráveis.

Com relação a nossa atuação 
nas diversas regiões do País, 
buscamos consolidar uma cultura 
de atendimento aos mercados que 
identificamos como estratégicos, 

base do planejamento de 
expansão da firma. Procuramos 
desenvolver em nossas equipes as 
habilidades para dialogar com os 
empreendedores, considerando 
seus valores e necessidades 
específicas. A capacidade de lidar 
com empresas com alto potencial 
de crescimento tem sido o motor 
do processo de regionalização das 
atividades. A área de Mercados 
está na linha de frente desse 
movimento. Desenvolvemos em 
nossos profissionais a especialização 
por região, valorizando o profundo 
conhecimento das características do 
ambiente de negócios em cada local.

A busca da liderança exige total 
sintonia entre as nossas ações e 
as exigências e oportunidades do 
mercado brasileiro. Acreditamos 
muito em nosso País – tanto em seu 
desenvolvimento quanto em suas 
pessoas. Trabalhando de forma 
integrada, garantimos as elevadas 
taxas de crescimento da nossa firma 
nos últimos anos, seja por meio do 
aumento da nossa carteira de clientes, 
seja por meio do aumento dos 
serviços oferecidos em cada região. 
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A retomada do rodízio de auditores 
externos determinada pelos órgãos 
reguladores representou uma 
oportunidade para consolidar o 
crescimento planejado entre as 
companhias de capital aberto.  
Em 2012, conquistamos mais de 
60 empresas nessa categoria para 
nossos serviços de assessoria. 

Além disso, a ampliação e a 
modernização da economia 
brasileira têm sido um grande 
aliado para a expansão do mercado 
de assessoria. As empresas 
brasileiras buscam atuar com mais 
transparência e confiabilidade na 
conquista de parceiros e fontes 
de capital. Diante desse cenário, 
nosso objetivo tem sido consolidar 
a posição de liderança na auditoria 
de companhias abertas, ao 
mesmo tempo em que ajudamos 
empreendedores a ingressar nesse 
mercado.

Com a estratégia de crescimento 
regional, ajudamos empresas fora 
do eixo tradicional São Paulo–Rio 
de Janeiro a se profissionalizar, 
melhorando os processos de 
governança corporativa e gestão 
financeira. Contribuímos com a 
criação do mercado de trabalho 
e com o desenvolvimento de uma 
nova geração de profissionais locais, 
formada no sistema de capacitação 
da Ernst & Young Terco.

Nossos diferenciais competitivos 
tiveram grande peso nesses 
resultados. Com a especialização em 
IFRS, contribuímos significativamente 
para que as organizações, 
independentemente do porte, se 
adequassem às normas internacionais 
de contabilidade e para que mais 
profissionais capacitados atuassem 
nesse mercado. Treinamos mais de 
mil executivos e sistematizamos a 
experiência em vários livros e outras 
publicações.

Em 2012, demos continuidade à 
alocação de projetos globais de 
multinacionais a partir do Brasil e 
levamos nossa visão multidisciplinar 
às mais diversas localidades, 
minimizando o risco envolvido na 
realização de negócios em diferentes 
culturas e locais. Educação e espírito 
empreendedor estão por trás dessas 
ações, pelas quais exercemos a 
capacidade de provocar impactos 
positivos na sociedade.

Seguimos em busca da liderança 
no mercado local de assessoria. 
Nossa meta de dobrar de tamanho 
nos próximos anos se apoia na 
contínua ampliação da nossa 
presença entre as empresas com 
alto potencial de crescimento, que 
repercutem na expansão das nossas 
linhas de prestação de serviços 
por movimentar grande parte da 
economia brasileira.

Linhas de serviço
Auditoria
“Consolidamos em 2012 o movimento para que o mercado 
brasileiro fizesse uma transição segura e organizada para as 
normas internacionais de contabilidade. Foram quatro anos 
em que nossas equipes estiveram intensamente dedicadas à 
transferência de conhecimento sobre as International Financial 
Reporting Standards (IFRS). O resultado desse trabalho nos 
posicionou na liderança de IFRS no Brasil. Em paralelo, ampliamos 
nossa prestação de serviços de assessoria à abertura de capital 
das empresas, tendo atuado no maior processo de Initial Public 
Offering (IPO) registrado em 2012.”

Sérgio Romani, sócio-líder de Auditoria

Auditoria
Serviços de conformidade e 
apresentação de relatórios 
contábeis; Mudanças climáticas 
e sustentabilidade; Consultoria 
contábil financeira; Auditoria de 
demonstrações financeiras; e 
Investigação de fraudes e disputas.
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Impostos
Planejamento e consultoria 
tributária para impostos 
e contribuições nacionais 
e internacionais; Serviços 
aduaneiros e comércio exterior; 
Mobilidade global (consultoria 
a expatriados); Revisão da 
cadeia de distribuição logística 
com otimização tributária; 
Políticas fiscais e contencioso 
administrativo-tributário; e 
Consultoria a novos investimentos.

Impostos
GRI 2.9

“Inspirada na expansão do Brasil, a área de Impostos 
[tributária] definiu um plano arrojado de crescimento 
para atingir a liderança na nossa atividade. As empresas 
brasileiras estão se sofisticando e necessitam de suporte 
cada vez mais amplo e especializado. A partir dessa 
expectativa, fizemos um diagnóstico sobre nossas 
capacidades e fortalecemos a estrutura de nossa equipe 
com a contratação de sócios e profissionais experientes. 
Dois anos depois, ampliamos nossas equipes de 450 para 
1.200 profissionais e dobramos de tamanho em receita.” 

Eliézer Serafini, sócio-líder de Impostos

Os investimentos para 
complementação de expertise 
podem ser observados em várias 
iniciativas no ano. Ampliamos 
o atendimento aos setores 
Financeiro e de Petróleo e Gás, 
para os quais trouxemos do 
mercado profissionais altamente 
especializados e com forte 
reputação nessas indústrias a fim 
de acelerar o nosso conhecimento 
e a especialização de nossa equipe, 
objetivando o pleno atendimento 
dos nossos clientes desses setores.  
Reforçamos a área de China 
Overseas Investment Network, 
trazendo um sócio da China para 
se juntar ao time que atende os 
clientes chineses e, também, 
atender ao grande número de 
empresas interessadas em fazer 
negócios no Brasil. E respondemos 
à crescente sofisticação do 

Na busca da liderança, investimos 
no segmento de International 
Tax Services, tendo como foco 
prioritário as grandes corporações 
brasileiras multilocalizadas. O 
enorme potencial dessas contas nos 
permite desenvolver projetos globais, 
coordenados por nosso time local, 
para apoiar sua expansão no exterior. 
Consolidamos a liderança na área 
de Impostos Indiretos no mercado 
de grandes companhias do País. 
Entre as contas de multinacionais 
atendidas globalmente, temos hoje 
mais de 50% de market share no 
segmento de Human Capital, serviço 
voltado a atender nossos clientes no 
apoio à mobilidade de expatriados 
brasileiros e estrangeiros. Inclui-se 
nessa modalidade o atendimento 
que daremos a todos os atletas e 
participantes dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016™.

ambiente digital implantando  
uma área que integra impostos  
e tecnologia.  

Além da ampliação da estrutura de 
nossa equipe, fortalecemos nossa 
prestação de serviços no Nordeste, 
especialmente em Fortaleza, atentos 
ao potencial que os mercados 
regionais representam. 

Pela educação, nossos profissionais 
levam o conhecimento, a 
especialização e os princípios 
assimilados na Ernst & Young 
Terco para o mercado, quando se 
transferem para outras empresas e 
alcançam cargos expressivos. Por 
meio da consultoria que prestamos, 
as empresas tornam-se atentas 
a obrigações sociais de extrema 
relevância para o seu próprio 
desenvolvimento e para a sociedade. 
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Há três anos, a área de Transações 
Corporativas vem apresentando 
desenvolvimento crescente e 
equilíbrio. No ano encerrado em 
junho de 2012, tivemos crescimento 
de 60% na receita da área e 
ampliamos nossa equipe de 150 
para 320 profissionais.

Atuando diretamente com as 
companhias ou em apoio às 
operações da firma, adotamos 
uma abordagem inovadora para 
os nossos serviços ao colocar 
maior foco no acompanhamento 
do fluxo de capitais como um todo 
do que apenas nas transações de 
compra e venda, posicionando-nos 
com neutralidade em relação às 
operações. Ao adotar a estratégia 
de nos concentrarmos na fase de 
viabilização de projetos, podemos 
oferecer soluções mais abrangentes 
para nossos clientes, sejam 
vendedores ou compradores. 

Em um ano marcado pela 
diversificação de projetos, 
fortalecemos as nossas práticas e 

Transações 
Corporativas 
Due diligence financeira, contábil, 
operacional, fiscal e previdenciária; 
Avaliação de ativos; Consultoria 
em transações; Estudos de 
viabilidade de projetos; Consultoria 
em gestão do capital; e Integração 
pós-transações.

Transações Corporativas 
ssos clientes estão em todo o mundo. A globalização 
 nós se traduz em conectar as oportunidades locais de 

ócios e os grandes investidores. No ano fiscal de 2012, 
orcionamos esse encontro de interesses em mais de 
 projetos. Podemos oferecer aos nossos clientes uma 
a completa de operações com o benefício de estarem 
ervadas dos riscos do conflito de interesses. Nossos 

viços cobrem todo o ciclo estratégico e operacional, 
 esenvolvimento do projeto à prospecção de funding, 
orados pela marca e reputação da Ernst & Young Terco.”

ério Villa, sócio-líder de Transações Corporativas

expandimos geograficamente as 
operações. Uma parte da nossa 
expansão reflete o ritmo dos 
projetos de infraestrutura do País. 
Estamos trabalhando na viabilização 
econômica para Parcerias Público-
Privadas (PPP) e para os grandes 
eventos esportivos programados 
para os próximos anos. 

Para atender a essa demanda, 
tivemos um investimento crescente 
em recrutamento de talentos e na 
formação dos nossos profissionais. 
Um dos pontos fortes da capacitação 
é o entendimento de que somos 
uma área de novos negócios 
e estamos muito próximos do 
empreendedorismo. Em nosso 
trabalho de ampliação de negócios 
e criação de oportunidades, temos 
como um dos focos as empresas 
com forte potencial de crescimento, 
independentemente do seu porte ou 
natureza. 

Durante o trabalho de 
assessoramento, faz parte das 
nossas atribuições incentivar, 
recomendar ou alertar os clientes 
sobre aspectos socioambientais 
e econômicos. Temos políticas 
restritivas a projetos que não 
estejam alinhados a esses 
princípios. O valor agregado pela 
marca Ernst & Young Terco a esses 
relacionamentos nos possibilita 
disseminar as diretrizes de gestão 
da sustentabilidade com que nos 
guiamos no dia a dia.
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Consultoria
Melhoria de desempenho 
operacional; Planejamento 
estratégico e cadeia de valor; 
Gestão de riscos; Tecnologia da 
informação; Auditoria interna; 
Sustentabilidade; e Megaeventos.

Temos o diferencial de ser 
contratados voluntariamente pelas 
empresas. Nossos clientes são 
grandes grupos nacionais, empresas 
emergentes e multinacionais. Entre 
os empresários/empreendedores, 
há uma demanda crescente pela 
profissionalização da gestão, 
por processos mais eficientes, 
por sistemas de governança 
corporativa e por projetos para 
apoiar a comunidade. Para atuar 
no mercado global ou abrir o 
capital, eles sabem que precisam 
atender aos rígidos parâmetros de 
países, grandes grupos e órgãos 
reguladores e demonstrar seu 
desempenho também no campo 
social e ambiental. Nosso papel é 
apoiar as empresas para que adotem 
boas práticas e ganhem condições 
de serem auditadas e de participar 
dos indicadores de gestão da 
sustentabilidade.

A ampliação e a modernização 
da economia brasileira têm sido 
grandes aliados para a expansão 
do mercado de consultoria. Nosso 
objetivo tem sido consolidar a 
posição de liderança na consultoria 
de companhias abertas, ao 
mesmo tempo em que ajudamos 
empreendedores a entrar nesse 
mercado. Essa estratégia está 
alinhada à visão de futuro da firma 

global, uma vez que a consultoria 
é a área com maior potencial de 
crescimento nos próximos anos.

Nossas equipes são 
multidisciplinares e incluem 
pessoas com formação e 
habilidades das mais variadas – 
como, por exemplo, engenheiros 
civis, ambientais, químicos e 
de produção, profissionais de 
saúde, analistas de TI, advogados, 
economistas e administradores.  
A nossa marca é a flexibilidade e 
a diversidade. Cerca de 90% do 
trabalho de aproximadamente 1.100 
profissionais da área se realiza no 
ambiente dos nossos clientes. Para 
fomentar a unidade da equipe em 
um contexto tão disperso, temos um 
programa de integração de pessoas, 
do qual todos participam. 

Essa multidisciplinaridade favorece o 
desenvolvimento de novos setores e 
formatos de negócios, como fizemos 
com Petróleo e Gás, Agronegócios, 
Automobilístico e Megaeventos. 
Entramos em mercados ainda 
inexplorados como o de Gestão da 
Saúde, para o qual reunimos uma 
equipe inovadora de consultores com 
formação em medicina, enfermagem, 
farmácia e biomedicina. 

Mantivemos os investimentos na 
geografia fora do eixo São Paulo–Rio 
de Janeiro e estamos presentes em 
todos os escritórios regionais. 

Investir fortemente nos serviços de 
Consultoria faz parte da estratégia 
global da firma, e vamos fortalecer a 
amplitude de trabalho. 

Consultoria
GRI 2.9

“Nossa área no Brasil vem registrando o melhor 
desempenho dentro da Ernst & Young Global, com um 
crescimento de 37% no ano fiscal de 2012. As empresas 

acionais nos colocaram nesse patamar porque estão 
focadas na modernização de seus negócios. Querem 
se  mais competitivas, transparentes e sustentáveis. 

balhamos para profissionalizá-las. Essa experiência 
 tornou a consultoria exclusiva e Apoiadora Oficial 

do  Jogos Olímpicos Rio 2016™ e parceira da prefeitura 
pa istana na candidatura de São Paulo à Expo 2020.”

An ônio Vita, sócio-líder de Consultoria 
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Serviços Financeiros
Serviços de Auditoria, Consultoria, 
Impostos e Transações 
Corporativas para o setor 
financeiro.

grande envergadura em bancos 
brasileiros e internacionais em 
temas variados, como governança 
corporativa, Basileia II e III, gestão 
de riscos e validação de modelos, 
conversão ao IFRS, controles 
internos, integração de operações, 
segurança da informação, 
transformação organizacional e 
de TI, estratégia de segmentação 
e distribuição, eficiência, strategic 
sourcing, compliance fiscal e 
regulatório. A cultura deste grupo 
de profissionais é favorecida 
ainda por outro diferencial da 
firma – nosso posicionamento 
de independência em nossas 
recomendações.

A expertise da firma como geradora 
de conhecimento para o mercado 
local teve papel fundamental nos 
projetos de consultoria dos quais 

Nossa equipe no Brasil é formada 
por profissionais de distintas 
competências técnicas e funcionais, 
tendo como ponto comum a todos 
o profundo conhecimento da 
indústria financeira. Combinamos 
o sólido conhecimento de gestão 
de riscos, compliance e visão 
regulatória – tradicional campo de 
excelência em nossa firma – com 
visão estratégica, tecnológica, de 
processos e gestão de mudanças 
e grandes programas, aportadas à 
equipe por profissionais experientes 
vindos do próprio mercado. Assim, 
temos hoje uma prática pragmática, 
conhecedora do dia a dia dos 
negócios e que representa um 
diferencial competitivo importante 
no mercado, que nos torna capazes 
de atuar da conceituação à 
implementação. Nos últimos anos, 
temos desenvolvido projetos de 

Serviços Financeiros
“O setor financeiro global está sob forte pressão 
regulatória e, no Brasil, embora em menor grau, os 
bancos e mais recentemente as seguradoras estão 
investindo fortemente para se adaptar às regras locais. 
O cenário ficou ainda mais desafiador com o recente 
movimento de queda de juros, que forçará as instituições 
a promover mudanças significativas nos seus modelos 
operacionais para manter a eficiência. Somos uma 
eq pe multidisciplinar dedicada, prestando serviços 
de consultoria, impostos, auditoria e transações. 
Acreditamos fortemente na nossa missão de contribuir 
para que as instituições financeiras sejam cada vez mais 
transparentes, sólidas e sustentáveis.”

Rodrigo Dantas e Silva, sócio-líder de Serviços Financeiros

participamos ao lado das instituições 
financeiras. Contribuímos com nosso 
conhecimento global na discussão 
dos temas que impactam a economia 
e o sistema financeiro. Nosso 
escopo de trabalho inclui também 
o apoio às empresas em questões 
socioambientais nos projetos para 
concessão de financiamento. 

Com os primeiros movimentos 
nas áreas de gestão de negócios 
e gestão de riscos, nas quais 
investimos fortemente, obtivemos 
um crescimento comercial de 60%, e 
ampliamos a equipe também em 60%. 
Para o ano fiscal de 2013, temos 
como uma das metas fortalecer ainda 
mais a nossa imagem e consolidar o 
posicionamento e os diferenciais da 
Ernst & Young Terco como prestadora 
de serviços específicos de consultoria 
para o mercado financeiro. 
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Apoiador Oficial 
dos Jogos 
Olímpicos  
Rio 2016™ GRI EC9

A Ernst & Young Terco tornou-se, 
no início de 2012, fornecedora 
exclusiva de serviços de Consultoria 
para o Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016TM. Trata-se de 
uma conquista estratégica para 
a nossa firma e que representou, 
desde a fase de concorrência, um 
marco de mobilização de nossos 
melhores profissionais. A experiência 
acumulada em consultoria para 
megaeventos internacionais se 
mostrou decisiva durante o processo 
de seleção, realizado em julho de 
2011, no qual competimos com as 
principais empresas do segmento.

Oficialmente contratada, a  
Ernst & Young Terco já atua na 
prestação de serviços de consultoria 
ao Rio 2016™ nas áreas de Apoio à 
Gestão, Planejamento, Organização e 
Administração Financeira, Gestão da 
Sustentabilidade e TI. Embora focados 
em um evento, temos a expectativa de 
que o conhecimento e a experiência 
que serão trazidos pela firma 
permaneçam no País como um legado. 
Também foi fator decisivo na escolha 
da nossa proposta o alinhamento de 
valores entre a Ernst & Young Terco 
e o Rio 2016™, pois houve uma 
identificação imediata com os valores 
praticados pelos profissionais da 
nossa firma.  

Entre os compromissos cumpridos 
durante o ano, fomos convidados 
para acompanhar, como 
observadores, os Jogos Olímpicos 
de Londres, realizada em julho de 
2012, a fim de avaliar a experiência 
operacional necessária para o Brasil. 
Uma equipe da área de Consultoria 
acompanhou, nos bastidores, 
o desenrolar da competição e 
presenciou os desafios que surgem 
em um megaevento. 

Participamos ativamente de diversos 
eventos realizados na Casa Brasil 
em Londres. O espaço foi criado 
pelos organizadores dos Jogos no 
Rio, com o apoio da Ernst & Young, 
para apresentar o País e suas novas 
oportunidades de negócio. Inaugurado 
pela presidente Dilma Rousseff, o local 

foi palco de numerosos encontros 
sociais e de negócios. Entre eles, 
o lançamento mundial do estudo 
produzido pela Ernst & Young “A Hora 
de Investir - Pesquisa de Atratividade 
do Brasil 2012”, fruto da parceria 
entre as equipes globais e do Brasil.  
O estudo foi distribuído a 
profissionais, empresários, jornalistas 
e outras partes interessadas em toda 
a rede global de relacionamento da 
Ernst & Young, e ganhou destaque nos 
principais veículos de comunicação no 
Brasil e no exterior.

“A Hora de 
Investir - 
Pesquisa de 
Atratividade  
do Brasil 2012”
GRI EC9

Como figura de ponta dos mercados 
emergentes, o Brasil garantiu uma 
forte presença no mapa global e 
foi além. Essa é a visão da maioria 
dos 250 investidores globais 
ouvidos em nossa primeira edição 
do estudo “A Hora de Investir - 
Pesquisa de Atratividade do Brasil 
2012”1, cujos resultados revelam 
o cenário promissor em que atua 
a Ernst & Young Terco. Ao mesmo 
tempo em que se evidenciam 
as inúmeras oportunidades de 
investimento propiciadas pelo atual 
ciclo econômico do País, há uma 
urgência por serviços profissionais 
que ajudem tanto as companhias a 

Destaques do relatório sobre Investimento 
Estrangeiro Direto (IED)

78% percebem o Brasil como o país mais atraente da América Latina.

60% estão estudando o estabelecimento de operações no Brasil (em 2013).

30% esperam que o Brasil seja o líder no setor de energia até 2020.

60% recomendam o desenvolvimento da educação em novas tecnologias 
 para incrementar a inovação do Brasil.

56% consideram o desenvolvimento da infraestrutura prioritário para a 
 atratividade das cidades brasileiras médias.
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exercer todo o seu potencial quanto 
o País a superar suas barreiras 
estruturais. 

Além de executivos estrangeiros, 
foram ouvidos grandes líderes 
empresariais brasileiros e 
personalidades-chave do governo, 
oferecendo pontos de vista 
detalhados sobre os principais 
desafios e oportunidades do Brasil. 
O relatório é parte das iniciativas da 
Ernst & Young Terco de desenvolver 
estudos que apoiem o empresariado 
e a sociedade na compreensão do 
ambiente econômico e de negócios 
em que vivemos. 

Programa 
Empreendedor 
do Ano 
GRI EC8

Promovemos no Brasil, pela 14a 
edição, o Programa Empreendedor 

do Ano, considerado uma das 
mais prestigiadas iniciativas do 
mundo dos negócios, criado para 
celebrar o empreendedorismo. 
Profunda conhecedora do universo 
de empresas com alto potencial 
de crescimento, a Ernst & Young 
globalmente guia, aconselha, 
acompanha e premia negócios 
empreendedores há 26 anos. Nesse 
período, mais de 10 mil empresários 
participaram do programa, realizado 
atualmente em mais de 50 países. O 
sucesso dessas empresas pode ser 
constatado quando se verifica que, 
das 100 maiores empresas listadas 
hoje na Nasdaq (bolsa de valores 
do setor de tecnologia, sediada em 
Nova York), metade foi reconhecida 
pelo programa.

O Programa Empreendedor do Ano 
foi criado em 1988 com o objetivo 
de motivar novos empresários 
a usar a criatividade para lidar 
com as mudanças no ambiente 
empresarial nos anos 1980. A 
experiência foi replicada em 
outros países em que nossa firma 
atua. Em 2001, com a expansão 

1A publicação teve lançamento mundial em 
Londres em julho de 2012. A cerimônia 
ocorreu na Casa Brasil, espaço criado pelos 
organizadores dos Jogos Olímpicos Rio 
2016TM para promover o evento e o País. 
A versão completa em português está 
disponível em http://www.ey.com.br/BR/
pt/Issues/Business-environment/2012-
attractiveness-survey---Brazil---Capturing-
the-momentum.

do evento, criamos a etapa 
internacional da premiação, o 
World Entrepreneur of the Year. 

Nas edições do programa no 
Brasil, 160 empresários já foram 
destacados por suas ideias 
inovadoras e pelo desenvolvimento 
de negócios bem-sucedidos, 
sustentáveis e dinâmicos. O 
apoio necessário para esse salto 
faz parte das competências que 
desenvolvemos. Em parceria com 
a Endeavor, nossos sócios prestam 
aconselhamento sobre gestão de 
negócios às empresas associadas à 
instituição. Utilizamos a experiência 
da Ernst & Young Terco nas linhas 
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de serviços para criar oportunidades 
para os empreendedores, seja por 
meio de aconselhamento direto 
ou eventos específicos como 
palestras, organização de eventos, 
implementação de estudos e 
iniciativas de fomento.

Todos os empresários que 
participaram das 14 edições do 
evento têm em comum uma trajetória 
de sucesso, alcançada com inovação, 
foco e planejamento estratégico, além 
de muita dedicação e trabalho. Eles 
têm contribuído para o crescimento 
do Brasil e, com essa homenagem 
e reconhecimento, a Ernst & Young 
Terco tem o objetivo de inspirar novos 
empreendedores, que ajudarão a 
construir o futuro do País.

Para conhecer o programa e 
os homenageados do prêmio, 
visite http://www.ey.com.br/
empreendedordoano.

Relatório 
integrado
Em 2012, tivemos uma participação 
intensa e pioneira no debate 
internacional sobre a criação de 
um novo formato de relatório 
corporativo para prestação de 
contas do desempenho das 
empresas. Denominada Relatório 
Integrado, a iniciativa resulta 
da parceria entre a associação 
Accounting for Sustainabity (A4S), 
liderada pelo Príncipe de Gales, da 
Inglaterra, a International Federation 
of Accountants (IFAC) e a Global 
Reporting Initiative (GRI). Essas 
organizações estabeleceram, em 
2009, o International Integrated 
Reporting Committee (IIRC, Comitê 
Internacional para Relatórios 
Integrados). Em novembro de 
2011, o Comitê, rebatizado de 
International Integrated Reporting 
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Council, organizou grupos técnicos 
para auxiliar no desenvolvimento 
da primeira versão de um modelo 
de reporte integrado globalmente 
aceito. Nossos profissionais fazem 
parte desse trabalho. 

Com o novo modelo, pretende-se 
habilitar o mercado e as partes 
interessadas a compreender como 
uma companhia cria valor por meio 
de suas interações com a economia, 
o meio ambiente e a sociedade em 
que está inserida. A missão do IIRC é 
desenvolver um padrão internacional 
de preparação de relatório que 
concilie os dados financeiros e 
os não financeiros (modelo de 
negócio, incluindo cadeia de valor, 
estratégia e desempenho econômico 
e socioambiental sustentado por 
estrutura de governança) em um 
único documento com um formato, 
claro, conciso, consistente e 
adequado à comparação.

No Brasil, estamos dedicados 
à divulgação dessa abordagem 
inovadora entre a comunidade 
empresarial e os públicos 
relacionados ao tema, como parte 
da nossa cultura de disseminação 

de conhecimento para a sociedade. 
A visão sistêmica defendida pelo 
projeto implica mudanças profundas 
na forma de pensar e gerir uma 
empresa, trocando a pressão do 
curto prazo por uma visão estratégica 
de maior alcance. Envolve grandes 
desafios que exigirão tempo de 
aprendizado e adaptação. O benefício 
da adoção do formato de relatório 
integrado, no entanto, será percebido 
na visão do real desempenho e 
criação de valor de uma companhia, 
considerando as expectativas 
de partes interessadas, com 
repercussões na capacidade de obter 
crédito, construir relacionamentos 
de negócios consistentes, acessar 
capital, atrair e reter talentos, entre 
outras conquistas. 
 

Mídias sociais
No ano fiscal de 2012, a  
Ernst & Young Terco reforçou o 
uso de mídias sociais como canal 
de relacionamento com suas 
partes interessadas, somando 28 
mil seguidores em suas páginas 
no Facebook, Twitter e LinkedIn. 

A principal novidade foi a criação 
da fanpage no Facebook. Lançado 
durante os Jogos Olímpicos de 
Londres, como parte das ações 
de apoio ao Rio 2016™, o espaço 
tem o papel de vitrine institucional 
e de relacionamento com nossos 
públicos-alvo no ambiente online, 
ao compartilhar estudos, notícias e 
iniciativas da empresa. 

O Facebook também hospeda 
uma fanpage para o Programa 
de Trainees. Durante o processo 
seletivo, os estudantes tiveram a 
oportunidade de conhecer melhor 
as possibilidades de carreira na 
firma e nossos valores consultando 
nossos perfis. Nossa marca também 
está presente em perfis no Twitter 
(institucional e trainees), LinkedIn 
e YouTube. Durante o ano fiscal 
de 2012, a Ernst & Young Terco 
estreitou relacionamentos com 
admiradores da marca na rede 
social. Pelo perfil institucional 
(@eyt_brasil), compartilhamos 
estudos e publicações relevantes, 
interagimos com diferentes públicos 
e realizamos cobertura em tempo 
real de eventos de grande interesse 
para o empresariado nacional.

1.130
 

pessoas participaram 
dos nossos eventos 
e seminários 
abertos sobre IFRS 
(International Financial 
Reporting Standards) 
em 2012
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Educação 
Formação  
de talentos  
como missão 
GRI EC9

Gerar e desenvolver talentos 
constitui o centro da cultura interna 
e nosso maior foco de investimento. 
Como uma firma cujo modelo de 
negócios se baseia na entrega de 
conhecimento para os clientes e 
para a sociedade, temos nas pessoas 
o nosso principal ativo. 

Investimos R$ 52 milhões para 
promover o desenvolvimento de 
nossos profissionais (vide páginas 
47 a 49). Esse investimento 
contínuo em capacitação impulsiona 
o desenvolvimento da carreira 
dos profissionais e colabora para 
atrair novos talentos para a firma, 
com reflexos diretos na qualidade 
do atendimento aos clientes. No 
ano fiscal de 2012, mais de 100 
mil jovens participaram de nossos 
programas de recrutamento e 
seleção, atraídos pelo compromisso 
que assumimos globalmente de 
formar futuros líderes, ajudando 
as pessoas a atingir seu potencial 
máximo pela educação.

Somos percebidos pelo mercado 
como um polo formador de pessoas 
altamente qualificadas. Grande parte 
dos profissionais formados pela 
firma se encaminha para carreiras 
notáveis no mercado, o que 
consideramos parte do nosso papel 
social e condição essencial para 
fortalecer nossa marca e reputação. 

Nossa abordagem quanto ao 
desenvolvimento se apoia em 
um currículo global de ensino 
das habilidades técnicas e 
corporativas em conjunto com 
o aprimoramento pessoal para 
construir relacionamentos e liderar 

pessoas. Isso é feito a partir de 
uma plataforma dedicada ao 
desenvolvimento de carreira, a 
universidade corporativa –  
Ernst & Young University (EYU), que 
promove uma abordagem holística 
de aprendizado, aconselhamento 
e treinamento prático para formar 
pessoas capazes de atuar em 
qualquer lugar do mundo. Por meio 
da educação, compartilhamos nosso 
conhecimento com a sociedade, no 
Brasil e no mundo. 

Empreendedorismo 
A mola propulsora  
da economia
GRI EC8 | EC9

O conceito do empreendedorismo 
é indissociável da história da nossa 
firma, que aposta no potencial 
do empreendedor de contribuir 
para o progresso socioambiental 
e econômico. Enxergamos 
esses grupos como a mola 
propulsora da economia. Com o 
empreendedorismo, surgem novos 
negócios e as relações econômicas 
são renovadas, dando origem a 
novos líderes. Impulsionados pela 
oportunidade, os empreendedores 
lançam novos conceitos e produtos, 
provocam saltos de inovação e 
motivam mudanças sociais, gerando 
empregos e prosperidade.

Identificar e auxiliar empresas 
com alto potencial de crescimento 
a se profissionalizar, deixando-
as mais competitivas, é parte da 
estratégia global da firma, que 
conta com equipes dedicadas a 
atender a empresas com esse perfil. 
Assessoramos negócios em diversos 
estágios de maturação e porte, de 
pequenas a grandes empresas, e 
mantemos um longo envolvimento 
com a profissionalização desses 
empreendimentos. 

Além do Programa Empreendedor 
do Ano, realizamos e apoiamos 
uma série de eventos e programas 
para celebrar e promover o 
empreendedorismo. 

CEO Summit – Reúne anualmente 
investidores e experientes 
executivos brasileiros com líderes 
empreendedores que se destacam 
no ambiente de negócios, em 
eventos realizados em conjunto com 
a Endeavor em várias capitais. Mais 
de 1,8 mil pessoas compareceram 
aos eventos nas cidades de Porto 
Alegre (RS), Curitiba (PR), São 
Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo 
Horizonte (MG) e Recife (PE).

Prêmio Empreendedor Social – 
Busca identificar líderes de negócios 
que desenvolvam iniciativas 
inovadoras visando ao benefício da 
sociedade. 

Junior Academy – Os filhos dos 
participantes do Empreendedor 
do Ano fazem parte de programas 
voltados à sucessão do comando 
dos negócios nas melhores 
universidades do exterior. 

Corporate Responsibility Fellows 
– Nossos profissionais aplicam 
seus conhecimentos técnicos para 
auxiliar voluntariamente empresas e 
empreendedores com alto potencial 
de desenvolvimento na América 
Central e do Sul.

Winners Network – Rede social 
com o objetivo de conectar todos 
os participantes do Programa 
Empreendedor do Ano global sem 
intermediação da Ernst & Young.

Seminário sobre captação de 
recursos, em parceria com a 
Amcham e BM&FBovespa – 
Realizados em São Paulo, Campinas 
(SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), 
Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

Oficinas da Endeavor – Apresentam 
temas cruciais e relevantes 
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para empreendedores. Já foram 
abordados os temas Gestão de 
Caixa, com Roberto Lacerda (sócio 
de Consultoria para empresas de 
capital fechado em crescimento), 
e Inovação, com Caspar Bart 
VanRijnbach (diretor executivo de 
Direcionamento Estratégico com 
especialização em inovação).

Meio ambiente 
Os desafios e as 
oportunidades da 
economia verde
GRI EC2

Atentos ao movimento global das 
mudanças climáticas e pensando nas 
implicações econômico-financeiras 
para nossa firma, criamos o 
Cleantech, um centro de excelência 
para desenvolver estudos, realizar 
análises e desenvolver produtos 
e serviços inovadores que 
aperfeiçoam o uso de recursos 
naturais. O centro busca identificar 

empresas do setor de tecnologias 
limpas para assessorá-las em gestão 
de negócios e riscos, governança, 
transações corporativas e captação 
de investimentos.

Empresários, investidores, governo 
e organizações não governamentais 
(ONGs) encontram no centro 
um espaço para dialogar sobre 
o uso de tecnologias limpas em 
processos produtivos e de prestação 
de serviços relacionados ao 
abastecimento de água, reciclagem 
e gerenciamento de resíduos sólidos, 
biocombustível, biomassa, energia 
solar, energia eólica e pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs). 
Com serviços de alta qualidade 
e profissionais capacitados em 
cada setor de energia, queremos 
contribuir para a disseminação do 
uso consciente e responsável de 
recursos naturais e das tecnologias 
mais amigáveis ao meio ambiente 
nos processos produtivos. 

Nossa área de Serviços de Mudanças 
Climáticas e Sustentabilidade trabalha 
em sinergia com as equipes das outras 
linhas de serviço para assessorar 
nossos clientes em projetos 

demandados pela nova realidade do 
mercado. Nossas equipes ajudam 
as empresas a melhorar a gestão da 
sustentabilidade, definir estratégias 
de redução de emissões de gases 
de efeito estufa, avaliar os riscos e 
passivos socioambientais, identificar 
oportunidades para redução de 
perdas e avaliar a conformidade com  
a legislação global e local e com 
normas setoriais.  
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Compromissos Resultados Comentários

Realizar a verificação externa de nosso 
Relatório Anual de Sustentabilidade Atingido Este relatório foi auditado pela Hirashima & Associados.

Identificar as necessidades da 
comunidade do entorno Em andamento

Avaliamos e entendemos que nossos serviços são inteiramente 
intelectuais, e decidimos reforçar as práticas sociais e de 
empreendedorismo que já desempenhávamos - vide páginas 60 e 61. 
Para o próximo relato, temos como meta acompanhar os projetos sociais 
e atividades pro bono realizadas pelos escritórios de outras cidades.

Acompanhar, avaliar e gerir os 
impactos gerados na comunidade local, 
além da identificação de oportunidades 
para o fortalecimento do mercado 
local com foco em empresas em 
crescimento

Atingido

Entendemos que os nossos impactos são indiretos e ocorrem por meio 
da geração de empregos e renda, da realização de estudos de caráter 
público, da formação e capacitação de profissionais para o mercado 
de trabalho e de ações de responsabilidade social. Além disso, temos 
como um de nossos pilares o empreendedorismo, que está inserido em 
iniciativas como as citadas nas páginas 60 a 62.

Estudar a possibilidade de utilizarmos 
materiais provenientes da reciclagem Atingido

Avaliamos e entendemos que nossos serviços são inteiramente 
intelectuais, e que nosso maior consumo é referente ao uso de papel e 
copos descartáveis. Ressaltamos que, ao comprarmos esses materiais, 
levamos em consideração fornecedores que têm certificações capazes 
de comprovar a responsabilidade socioambiental em sua cadeia de 
produção.

Reportar a economia de energia em 
virtude de melhorias em conservação 
e eficiência

Atingido

No ano fiscal de 2012, registramos uma redução de 5% por profissional 
no consumo de energia em relação ao período anterior. A queda foi 
possível em função da desativação de algumas salas de escritórios e do 
melhor aproveitamento dos espaços existentes. Registramos também 
importantes ganhos de eficiência energética no período, conforme 
citado na página 58.

Implementar iniciativas que reduzam 
o consumo de energia e reportar as 
reduções obtidas

Em andamento

Renovamos o nosso parque de impressoras e multifuncionais em todos 
os escritórios do Brasil. Também adquirimos novos computadores com 
menor consumo de energia. Essas iniciativas foram implementadas no 
final do ano fiscal de 2012, e seus resultados poderão ser reportados a 
partir do ano fiscal de 2015.

Entender o processo de gestão dos 
condomínios onde nossos escritórios 
estão localizados quanto à reciclagem 
e reutilização de água

Atingido

Não há reutilização ou reciclagem de água, e ainda não existem 
planos para implantação do reúso. Nossos efluentes são captados 
pelos sistemas receptores da rede pública, de acordo com a legislação 
ambiental aplicável ao nosso segmento.

Elaborar um plano de metas de 
redução/compensação de emissões de 
gases de efeito estufa, de acordo com 
as metas da Ernst & Young Global

Em andamento Pretendemos realizar compensação de emissões de GEE por meio do 
plantio de mudas e/ou compra de créditos de carbono.

Implementar o Sistema de Gestão 
Integrada (SGI)1 Em andamento A implementação do SGI teve início, e o gerenciamento de nossos 

resíduos está sendo realizado.

Realizar iniciativas para mitigar os 
impactos ambientais de produtos e 
serviços, e reportar a extensão da 
redução desses impactos

Em andamento
Implementamos algumas iniciativas que justificam a redução do 
consumo de energia por profissional - vide página 58. As demais 
reduções obtidas são mensuradas até o ano fiscal de 2015. 

Tangibilizar o total de investimentos e 
gastos em proteção ambiental Em andamento

Já estamos adotando medidas e novas tecnologias que reduzem o 
nosso consumo de recursos naturais – vide páginas 55 e 56. A partir do 
ano fiscal de 2015, reportaremos os gastos em proteção ambiental.

Evolução de nossos compromissos GRI 1.2

Compromissos do ano fiscal de 2012
Em nosso primeiro relatório reportado no ano fiscal de 
20111, assumimos compromissos que englobam práticas, 

ações e iniciativas que foram concluídas ou priorizadas 
para os próximos períodos.  

1Período referente a julho de 2010 a junho de 2011.
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Inserir cláusulas contratuais relacionadas 
a direitos humanos e realizar 
avaliação pós-contrato que verifique o 
cumprimento das normas contratuais 
referentes a direitos humanos

Em andamento

Nossa Política de Compras está sendo revisada considerando critérios 
socioambientais e de direitos humanos. Quanto à gestão da nossa 
cadeia de fornecedores, a partir da aplicação da nova política, 
poderemos iniciar o monitoramento de nossos fornecedores.

Quantificar as horas de treinamento 
para empregados em políticas e 
procedimentos relativos a aspectos de 
direitos humanos relevantes para as 
operações, incluindo o porcentual de 
empregados que receberam treinamento

Atingido

No ano fiscal de 2012, os treinamentos que abordam aspectos de 
direitos humanos totalizaram 10.778 horas e abrangeram 73,5% 
de nossos profissionais. Esses dados foram obtidos por meio dos 
treinamentos Welcome to EY e Living Our Values: The EY Global 
Code of Conduct – solicitados a todos os profissionais (100%), e do 
Treinamento de Independência Update 2012.

Entender o processo de gestão dos 
condomínios onde nossos escritórios 
estão localizados quanto ao 
treinamento em direitos humanos do 
pessoal de segurança

Atingido

As equipes de segurança são formadas por prestadores de serviços 
terceirizados que, por exigência legal, participam de um curso de 
formação onde são abordados aspectos de direitos humanos. A cada 
dois anos, devem realizar um curso de reciclagem.

Verificar o número total de 
reclamações relacionadas a direitos 
humanos registradas, direcionadas e 
resolvidas por mecanismo formal de 
reclamações

Atingido
A informação encontra-se na página 17, onde reportamos o número 
total de reclamações. Entre elas, citamos reclamações relacionadas a 
aspectos de direitos humanos.

Diferenciar dados referentes a doenças 
e lesões ocupacionais Em andamento

Devido à implementação do SGI, o cálculo das informações está 
sendo revisto e estamos verificando a possibilidade de fazermos a 
diferenciação de doenças e lesões ocupacionais.

Reportar o retorno ao trabalho e taxa 
de retenção após licença-maternidade 
por gênero

Em andamento
Conforme dados da página 42, passamos a reportar as informações 
pertinentes à licença-maternidade. Para a licença-paternidade, 
avaliaremos a possibilidade de monitorá-la.

Acompanhar a evolução das melhorias 
relacionadas aos temas saúde e 
segurança em nossos serviços

Em andamento Estamos na fase de implementação do SGI, iniciada no ano fiscal de 2012. 
Assim que concluída, poderemos realizar o monitoramento efetivo.

1O Sistema de Gestão Integrada (SGI) é um conjunto de práticas e procedimentos que tem como objetivo melhorar o desempenho ambiental e 
de segurança ocupacional da firma
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Compromissos assumidos para o ano fiscal de 2013 GRI 1.2

Com o objetivo de atender tempestivamente nosso crescimento, apresentamos nossos principais 
compromissos para o ano fiscal de 2013, com foco em nossos programas de capacitação, gestão de 
pessoas, gestão de qualidade, desenvolvimento de negócios, tecnologia e responsabilidade social. 

Capacitação

Ampliar o Programa MBA

Amplar em 15% o número de profissionais que participam do programa inglês in company

Aumentar a oferta de treinamentos técnicos e de habilidades gerenciais através da EYU Learning Place (1)

Implementar um programa de 40 horas voltado para o nível sênior, com o intuito de desenvolver os profissionais em habilidades de 
gerenciamento

Investir em dois modelos diferenciados de desenvolvimento: educacação não-formal e Projeto de Desenvolvimento e Produtividade, 
para acelerar a carreira dos profissionais

Manter o número de nossos profissionais participantes do programa Global New Horizons (2)

Gestão de Pessoas

Implementar o programa Counseling Families (3) na área de Transações Corporativas

Implementar o New Partners Transition System (4)

Revisar práticas e políticas de Recursos Humanos

Contratar 125 profissionais com deficiência (PCD's) dentro do programa EY Able, criado para esse fim

Gestão da Qualidade

Ampliar o Programa de Qualidade

Coletar o número de pessoas que realizaram o curso Independence Policy ao ingressar na firma

Implementar e consolidar o Sistema de Gestão Integrada (SGI)

Desenvolvimento de Negócios

Implementar o ProAction (6) para obtenção de maior eficiência operacional

Ampliar em 20% as contas avaliadas através sistema Assessment of Service Quality (ASQ) (5)

Contribuir com o crescimento dos negócios das empreendedoras participantes do programa Winning Women (6)

Realizar o Programa Empreendedor do Ano em todas as regiões do país

Tecnologia

Implantar  serviço de videoconferência em 18 salas nos escritórios do Brasil

Renovar o parque de impressoras e multifuncionais nos escritórios do Brasil

Responsabildade Social

Implementar o plano de comunicação interna para o tema sustentabilidade

Consolidar a parceria com a instituição ABCD Nossa Casa
1 Plataforma de treinamentos online. 2 Oportunidade de desenvolvimento de carreira para nossos profissionais a partir de um intercâmbio 
profissional. 3Grupo de profissionais de uma mesma Linha de Serviço que se reúnem periodicamente para debater assuntos como 
desenvolvimento de carreira e gestão de desempenho. 4 Coaching para sócios que acabaram de ser promovidos. 5 Ferramenta de elaboração de 
propostas e apresentações. 6 Auxilia as mulheres a impulsionarem o desempenho de seus negócios.
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Sócios 
GRI 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.10

Estruturada como uma sociedade 
de pessoas, a Ernst & Young Terco 
encerrou o ano fiscal de 2012 com 
167 sócios no Brasil. Na estrutura da 
nossa firma, os sócios podem ocupar 
posições executivas nas sublinhas 
de serviço, liderar uma das cinco 
linhas de serviço ou liderar áreas 
geográficas e subáreas. Na essência, 
cabe aos sócios desenvolver 
iniciativas que contribuam para o 
futuro da Ernst & Young Terco na 
busca e implementação de soluções 
inovadoras e na promoção da 
integração global. Eles impulsionam 
mudanças e são responsáveis pela 
incorporação de novas abordagens 
em toda a organização. Entre as 
tarefas estratégicas dos sócios, 
o desenvolvimento de nossas 
pessoas tem caráter prioritário, 
além de suas responsabilidades na 
busca do crescimento sustentável, 
liderança de mercado, atendimento 
às políticas de risco e qualidade e 
excelência operacional. Conduzir o 
processo de transformação de nossos 
profissionais na visão e valores 
da firma é a missão dos sócios.  
O alinhamento entre todos está 
referendado no Sistema de Gestão 
Global de Desempenho de Sócios, 
uma ferramenta de avaliação que 
nos ajuda a vincular o desempenho 
às prioridades de negócios. 

O sistema é unificado em todo 
o mundo, tendo como base a 
estratégia da Ernst & Young Global 
para a definição das metas de 
desempenho. 

Profissionais
GRI LA1 | LA13

A qualidade de nosso trabalho é 
determinada diretamente pelas 
pessoas que formam nossa equipe. 
A visão que nossos clientes possuem 
da Ernst & Young Terco depende 
do talento, da competência, da 
atitude e da integridade de cada 
profissional. Buscamos aprimorar 
cada vez mais as práticas de trabalho 
e investimos prioritariamente em 
educação corporativa para que 
nossos profissionais realizem todo o 
seu potencial e deem continuidade 
à missão da firma de atrair e reter 
talentos para o negócio e para a 
sociedade. 

Diversidade  
e inclusão
Nosso quadro de profissionais foi 
aumentado em 10%, no ano fiscal de 
2012, atingindo um total de 4.351 
profissionais. Eles atuam em um 
ambiente marcado pelo respeito às 
particularidades e comprometido em 
promover a diversidade e a inclusão. 
As movimentações de carreira das 
nossas pessoas, do processo de 
seleção à entrada no corpo de sócios, 
seguem estritamente nossa Política de 
Recursos Humanos, sem distinções de 
etnia, religião, crença, nacionalidade, 
idade, gênero, opção sexual e estado 
civil. Todas as decisões referentes 
aos profissionais são baseadas 
exclusivamente nas qualificações e 
desempenho de cada indivíduo, com 
o contínuo compromisso de oferecer 
oportunidades iguais a todos. 

Para promover esses valores, 
estabelecemos em 2011 o Comitê 
de Diversidade e Inclusão. Nossa 
postura firme em relação a esses 
temas se expressa na condenação 
a qualquer tipo de discriminação ou 
intimidação, como consta no nosso 
Código de Conduta. Acreditamos 
que, ao adotar esse princípio 
também como estratégia de gestão, 
desenvolvemos um ambiente aberto 
às soluções ricas e inovadoras, 
integrado por pessoas capazes de se 
comunicar melhor e fazer negócios 
em um cenário global. 

Integrar a diversidade e a inclusão 
em nosso dia a dia é um exercício 
permanente. Temos, no entanto, 
consciência das complexidades 
desse projeto em relação a cada 
público. O número de mulheres em 
cargos de alta liderança aumentou, 
chegando, no ano fiscal de 2012, 
a 31 mulheres entre sócias e 
diretoras, 19% a mais que no período 
anterior. Contudo, ainda é baixo em 
relação aos objetivos da estratégia 
de diversificação. Mantivemos as 
mesmas taxas de 2011 – 25% em 
relação ao total do grupo de diretores 
e 10% entre o grupo de sócios. 

No período, contamos no quadro 
funcional com 42 profissionais 
com deficiência, dos quais 20 são 
mulheres e 22 homens. Como não 
conseguimos atender à legislação 
de contratação de pessoas com 
deficiência, nosso programa 
EY Able, voltado para esses 
profissionais, foi submetido a um 
Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) assinado com o Ministério  
do Trabalho.
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Total de profissionais por tipo de contrato1 e gênero
GRI LA1

 FY 2011 FY 2012
Tipo de contrato Mulheres Homens Mulheres Homens
CLT 1.574 2.123 1.847 2.204

Sócios e diretores 26 166 31 191

Temporários2 18 18 11 21

Terceiros 6 4 6 4

Total 1.624 2.311 1.895 2.420

             3.935              4.315
1Inclui terceiros e temporários
2Engloba os menores aprendizes por possuírem contratos temporários que variam de 1 a 2 anos

 
Total de profissionais por nível hierárquico e gênero
  
GRI LA1 | 4.1

 FY 2011 FY 2012
Nível hierárquico Mulheres Homens Mulheres Homens
Sócios 14 130 17 150

Diretores 12 36 14 41

Gerentes1 225 496 300 583

Staff2 917 1.096 1.184 1.159

Trainees 432 531 363 462

Total 1.600 2.289 1.878 2.395

             3.889           4.315
1Gerentes e gerentes seniores
2Auditores, consultores, assistentes e analistas

 

Total de profissionais por região e gênero  
GRI LA1

 FY 2011 FY 2012
Região Mulheres Homens Mulheres Homens
Sul 88 132 98 144

Sudeste 1.414 2.016 1.655 2.091

Nordeste 82 117 105 137

Centro-Oeste 16 24 20 23

Total 1.600 2.289 1.878 2.395

            3.889          4.315

Obs.: não temos escritórios na Região Norte

 

Total de profissionais1 
GRI LA1

FY 
2012

4.315

2.270

FY 
2010

3.935

FY 
2011

2.204

FY 
2009

1Inclui terceiros e temporários

Dentro do Programa de Contratação 
do Menor Aprendiz, temos uma 
parceria com uma instituição social 
para promover a inclusão social 
de jovens no mercado de trabalho. 
A iniciativa busca estimular o 
desenvolvimento educacional, 
cultural, social e a formação técnico-
profissional de adolescentes a 
partir de 14 anos. No ano fiscal de 
2012, contamos com um quadro 
de 16 profissionais, sendo nove 
mulheres e sete homens. Eles atuam 
em atividades administrativas sob 
a coordenação de profissionais 
experientes e seguem um programa 
de treinamento aplicado pela 
instituição social como uma iniciação 
às atividades no mundo corporativo. 

Os dados de perfil do nosso quadro 
funcional profissional e os avanços 
em relação à diversidade e inclusão 
estão detalhados nos gráficos e 
tabelas a seguir:
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Total de profissionais por nível hierárquico GRI LA13

 FY 2011 FY 2012
Nível hierárquico Total % Total %
Sócios 144 3,7 167 3,9

Diretores 48 1,2 55 1,3

Gerentes1 721 18,5 883 20,7

Staff2 2.013 51,8 2.343 54,8

Trainees 963 24,8 825 19,3

Total 3.889 100,0 4.315 100,0
1Gerentes e gerentes seniores
2Auditores, consultores, assistentes e analistas

 

Total de profissionais por gênero GRI LA13

 FY 2011 FY 2012
Gênero Total % Total %
Mulheres 1.600 41,1 1.878 44,0

Homens 2.289 58,9 2.395 56,0

Total 3.889 100,0 4.315 100,0

 

Total de profissionais por faixa etária e gênero GRI LA13

 FY 2012
Faixa etária Mulheres % Homens % Total %
Abaixo de 30 anos 1.267 46,1 1.484 53,9 2.751 100,0

Entre 30 e 50 anos 561 41,1 804 58,9 1.365 100,0

Acima de 50 anos 50 31,8 107 68,2 157 100,0

Total 1.878 44,0 2.395 56,0 4.315 100,0

 

Retenção após licença-maternidade GRI LA15

O benefício da licença-maternidade de seis meses abrange todas as profissionais e é válido para os filhos biológicos 
ou adotivos (com até 1 ano de idade). Mantendo a tendência dos últimos três anos, em 2012, 100% das profissionais 
retornaram após o término da licença.  
A retenção das profissionais após um período de 12 meses não pode ser calculada de maneira integral, uma vez que 
o período não está completo. Das 33 mulheres que usufruíram da licença-maternidade em 2012, 13 deixaram a firma, 
sendo 69,2% por iniciativa voluntária e 30,8% por iniciativa involuntária. 

Total de profissionais com direito à licença-maternidade1: 33
Total de profissionais que usufruíram da licença-maternidade: 33
Retornaram ao trabalho após o término da licença: 33
Taxa de retenção das profissionais que retornaram ao trabalho após o término da licença: 1
Retornaram ao trabalho após o término da licença e permaneceram empregadas 12 meses após seu retorno2: 17 

1Foram consideradas licenças para maternidade ou adoção (até 1 ano de idade)
2Cálculo baseado nas profissionais que retornaram ao trabalho durante o FY 2011 (24 pessoas) e que no FY 2012 permaneceram empregadas
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Total de profissionais por gênero e nível hierárquico GRI LA13

 FY 2011
Nível hierárquico Mulheres % Homens % Total %
Sócios 14 9,7 130 90,3 144 100,0

Diretores 12 25,0 36 75,0 48 100,0

Gerentes1 225 31,2 496 68,8 721 100,0

Staff2 917 45,6 1.096 54,4 2.013 100,0

Trainees 432 44,9 531 55,1 963 100,0

Total 1.600 41,1 2.289 58,9 3.889 100,0

 FY 2012
Sócios 17 10,2 150 89,8 167 100,0

Diretores 14 25,5 41 74,5 55 100,0

Gerentes1 300 34,0 583 66,0 883 100,0

Staff2 1.184 50,5 1.159 49,5 2.343 100,0

Trainees 363 44,0 462 56,0 825 100,0

Total 1.878 44,0 2.395 56,0 4.315 100,0
1Gerentes e gerentes seniores
2Auditores, consultores, assistentes e analistas

 

Total de profissionais por faixa etária GRI LA13

 FY 2011 FY 2012
Faixa etária Total % Total %
Abaixo de 30 anos 2.641 67,9 2.751 64,4

Entre 30 e 50 anos 1.194 30,7 1.365 31,9

Acima de 50 anos 54 1,4 157 3,7

Total 3.889 100,0 4.315 100,0

 

Total de profissionais por faixa etária e nível hierárquico GRI LA13 | 4.1

 FY 2011
Nível 
hierárquico

Abaixo de 
30 anos % Entre 30 

e 50 anos % Acima de 
50 anos % Total %

Sócios 0 0,0 121 84,0 23 16,0 144 100,0

Diretores 0 0,0 37 77,1 11 22,9 48 100,0

Gerentes1 126 17,5 592 82,1 3 0,4 721 100,0

Staff2 1.554 77,2 442 22,0 17 0,8 2.013 100,0

Trainees 961 99,8 2 0,2 0 0,0 963 100,0

Total 2.641 67,9 1.194 30,7 54 1,4 3,889 100,0

FY 2012
Sócios 0 0,0 103 61,7 64 38,3 167 100,0

Diretores 0 0,0 34 61,8 21 38,2 55 100,0

Gerentes1 169 19,1 680 77,0 34 3,9 883 100,0

Staff2 1.758 75,0 547 23,3 38 1,6 2.343 100,0

Trainees 824 99,9 1 0,1 0 0,0 825 100,0

Total 2.751 64,4 1.365 31,9 157 3,7 4.315 100,0
1Gerentes e gerentes seniores
2Auditores, consultores, assistentes e analistas
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Mulheres em cargos de liderança GRI LA13

FY 2010 FY 2011 FY 2012
Sócias 11 14 17

Diretoras 8 12 14

 

Total de profissionais negros1 por gênero GRI LA13

 FY 2011 FY 2012
Gênero Total % Total %
Mulheres 22 1,375 30 1,597

Homens 51 2,228 42 1,754

Total 73 3,603 72 3,351
1Em relação ao total de profissionais (Indicador LA1)

 

Total de profissionais negros por nível hierárquico GRI 4.1 | LA13

 FY 2011
Nível hierárquico Mulheres % Homens % Total %
Sócios 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Diretores 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Gerentes1 0 0,000 3 0,131 3 0,131

Staff2 21 1,313 42 1,835 63 3,147

Trainees 1 0,063 6 0,262 7 0,325

Total 22 1,375 51 2,228 73 3,603

FY 2012
Sócios 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Diretores 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Gerentes1 0 0,000 2 0,084 2 0,084

Staff2 22 1,171 29 1,211 51 2,382

Trainees 8 0,426 11 0,459 19 0,885

Total 30 1,597 42 1,754 72 3,351
1Gerentes e gerentes seniores 
2Auditores, consultores, assistentes e analistas
 

Total de profissionais deficientes1 por gênero GRI 4.1 | LA13

 FY 2011 FY 2012
Gênero Total % Total %
Mulheres 8 0,500 20 1,065

Homens 17 0,743 22 0,919

Total 25 1,243 42 1,984
1Em relação ao total de profissionais (Indicador LA1)
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Total de profissionais deficientes por nível hierárquico GRI 4.1 | LA13

 FY 2011
Nível hierárquico Mulheres % Homens % Total %
Sócios 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Diretores 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Gerentes1 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Staff2 8 0,500 17 0,743 25 1,243

Trainees 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 8 0,500 17 0,743 25 1,243

FY 2012
Sócios 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Diretores 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Gerentes1 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Staff2 20 1,065 22 0,919 42 1,984

Trainees 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 20 1,065 22 0,919 42 1,984
1Gerentes e gerentes seniores
2Auditores, consultores, assistentes e analistas
 

Total de profissionais que participam de órgãos de governança por gênero GRI LA13

Gênero
Órgãos de governança Mulheres % Homens % Total
Assembleia de Sócios 17 10 150 90 167

Conselho Consultivo de Sócios 0 0 3 100 3

Comitê Executivo 2 15 11 85 13

Comitê de Sustentabilidade 3 33 6 67 9

Comitê de Educação 3 50 3 50 6

 

Profissionais que participam de órgãos de governança por faixa etária GRI LA13

Faixa etária
Órgãos de governança Abaixo 

dos 30 
anos

% Entre 
30 e 50 

anos

% Acima 
dos 50 

anos

% Total

Assembleia de Sócios 0 0 103 62 64 38 167

Conselho Consultivo de Sócios 0 0 2 67 1 33 3

Comitê Executivo 0 0 7 54 6 46 13

Comitê de Sustentabilidade 1 11 7 78 1 11 9

Comitê de Educação 0 0 5 83 1 17 6
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Remuneração  
e renovação
GRI LA2 | LA14

A comparação da remuneração 
entre homens e mulheres nos 
diversos níveis da firma vem 
apresentando uma tendência de 
aproximação. As maiores diferenças 
de variação salarial foram 
verificadas, em junho de 2012, 
nos níveis de diretoria técnica 
(25% inferior) e gerência técnica 
(12% inferior). Nossas políticas de 

remuneração e de desenvolvimento 
de carreira são iguais para homens 
e mulheres. 

Registramos uma taxa anual de 
renovação de profissionais, no 
período de julho de 2011 a junho 
de 2012, de 26,5%, um índice 
semelhante à média do setor, 
sendo que 76% foram demissões 

voluntárias. No ano fiscal de 2011, 
a porcentagem foi de 25%, o que 
demonstra uma estabilidade na 
taxa de rotatividade. As maiores 
flutuações ocorreram entre os 
profissionais abaixo de 30 anos de 
idade e nas Regiões Sudeste e Sul, 
enquanto a análise por gêneros 
apresentou variação de 23,7% para 
mulheres e 28,7% para homens.

Proporção de salário-base entre homens e mulheres por categoria funcional 
GRI LA14

Equipe administrativa Equipe técnica
Nível hierárquico FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2010 FY 2011 FY 2012
Diretores 109 102 110 95 95 75

Gerentes1 82 95 100 99 95 88

Staff2 103 98 103 98 95 95

Trainees 100 - - 100 100 100
1Gerentes e gerentes seniores
2Auditores, consultores, assistentes e analistas
Obs.: não havia trainees atuando na equipe administrativa no FY 2011 e FY 2012

 

Taxa de rotatividade  GRI LA2

Rotatividade
Desligamentos

Mulheres Homens Total

Abaixo de 30 
anos

Entre 30 e 50 
anos

Acima de 50 
anos

Abaixo de 30 
anos

Entre 30 e 50 
anos

Acima de 50 
anos

Sul 23 7 0 24 4 0 58

Sudeste 316 80 4 478 128 9 1.015

Nordeste 14 0 0 32 8 0 54

Centro-Oeste 1 0 0 4 0 0 5

Total 354 87 4 538 140 9 1.132

Taxa de rotatividade (%)
Mulheres Homens Total

Abaixo de 30 
anos

Entre 30 e 50 
anos

Acima de 50 
anos

Abaixo de 30 
anos

Entre 30 e 50 
anos

Acima de 50 
anos

Sul 29 37 0 24 10 0 24

Sudeste 29 16 9 38 18 300 28

Nordeste 20 0 0 32 23 0 16

Centro-Oeste 9 0 0 27 0 0 12

Total 28 16 8 36 17 8 26
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Taxa de rotatividade (continuação)  GRI LA2

Novas Contratações
Contratações

Mulheres Homens Total

Abaixo de 30 
anos

Entre 30 e 50 
anos

Acima de 50 
anos

Abaixo de 30 
anos

Entre 30 e 50 
anos

Acima de 50 
anos

Sul 36 3 0 35 5 0 79

Sudeste 515 122 3 576 118 4 1.338

Nordeste 35 6 0 47 5 0 93

Centro- 
Oeste

4 0 0 1 1 0 6

Total 590 131 3 659 129 4 1.516

Taxa de novas contratações (%)
Mulheres Homens Total

Abaixo de 30 
anos

Entre 30 e 50 
anos

Acima de 50 
anos

Abaixo de 30 
anos

Entre 30 e 50 
anos

Acima de 50 
anos

Sul 46 16 0 34 13 0 33

Sudeste 46 24 7 45 16 133 37

Nordeste 50 18 0 47 14 0 27

Centro- 
Oeste

36 0 0 7 13 0 14

Total 47 23 6 44 16 4 35

Seleção e contratação 
 
GRI EC7

Na seleção e contratação de 
profissionais, buscamos alinhar nossa 
estratégia aos interesses regionais. 
Dessa forma, privilegiamos os talentos 
locais das cidades onde temos 
escritórios. Dos 1.105 atuais gestores 
(sócios, diretores e gerentes) da firma, 
1.088 foram admitidos localmente. 

Para garantir a aplicação dessa 
política, a firma conta com uma 
Política de Transferência de local 
de trabalho, acordada entre o 
profissional e a Ernst & Young Terco 
para atender a interesses mútuos. 

Capacitação e 
desenvolvimento
GRI LA10 | LA11

O ano fiscal de 2012 somou 4.251 
participações e aproximadamente 
361 mil horas de treinamento – uma 
média de 85 horas por pessoa – em 

cursos presenciais e online. O valor 
investido foi de aproximadamente  
R$ 16 milhões, além de R$ 36 
milhões correspondentes às horas 
dedicadas por nossos próprios 
profissionais ao ministrarem 
treinamentos. Em três anos, 8.781 
profissionais foram capacitados nos 
cursos da universidade corporativa – 
Ernst & Young University (EYU).

Nossa filosofia de desenvolvimento 
contínuo de cada profissional 
está concentrada na universidade 
corporativa (EYU), centro de 
educação corporativa com instalações 
em São Paulo e Rio de Janeiro. 
Implantada em 2007, a universidade 
corporativa (EYU) é a primeira 
universidade do setor de serviços 
profissionais criada no Brasil, e tem 
recebido reconhecimentos como uma 
das melhores do País (ver página 10).

A universidade corporativa (EYU) 
oferece cursos presenciais ou a 
distância e é organizada em três 
linhas. Os cursos técnicos estão 
ligados às atividades práticas dos 
profissionais em cada área de 
atuação. Os cursos de perfil gerencial 

preveem treinamentos em habilidades 
de gestão e interpessoais e são 
direcionados a profissionais de todas 
as áreas. Também abertos a todos os 
profissionais, os cursos eletivos têm 
o objetivo de desenvolver habilidades 
técnicas, interpessoais, e de gestão. 

Para a realização dos cursos a 
distância, a universidade corporativa 
(EYU) utiliza a ferramenta eletrônica 
global EYLeads, sujeita a auditorias 
anuais para garantir a eficácia e 
aplicação de cerca de 2.900 cursos 
online disponíveis. No ano fiscal de 
2012, 3.540 profissionais usaram a 
ferramenta para concluir seus cursos. 

A capacitação por meio de 
treinamentos faz parte das atribuições 
de todos os profissionais, e o 
cumprimento de no mínimo 40 horas 
anuais de capacitação está previsto 
nas metas de desempenho individual, 
de acordo com a nossa Política Global. 
O processo é acompanhado pelo 
conselheiro de cada profissional.
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As oportunidades de 
desenvolvimento da carreira 
oferecidas pela universidade 
corporativa (EYU) são baseadas nas 
seguintes competências: gestão de 
mudanças; inovação em serviços; 
articulação de relacionamento com 

pessoas; orientação para resultados; 
orientação estratégica de negócios; 
liderança (Gestão Estratégica de 
Pessoas); negociação e medição 
de conflitos; empreendedorismo 
corporativo; tomada de decisão; 
visão sistêmica; e globalização.

Média de horas de treinamento de profissionais por nível hierárquico GRI LA10

FY 2010 FY 2011 FY 2012
Nível hierárquico Número de 

pessoas
Horas de 

treinamento
Média Número de 

pessoas
Horas de 

treinamento
Média Número de 

pessoas
Horas de 

treinamento
Média

Sócios 96 4.113 43 135 8.928 66 167 9.183 55

Diretores 25 826 33 33 2.567 78 42 2.043 49

Gerentes1 459 32.411 71 653 50.555 77 837 63.448 76

Staff2 1.011 95.257 94 1.202 131.960 110 1.659 132.407 80

Trainees 251 32.317 129 238 26.977 113 823 152.272 185

Administrativo 411 169 0 16 957 60 723 1.503 2

Total 2.253 165.093 73 2.277 221.944 97 4.251 360.856 85
1Gerentes e gerentes seniores         
2Auditores, consultores, assistentes e analistas         
Obs.: (1)foram considerados somente profissionais ativos; (2)o volume de horas em treinamento da equipe administrativa é menor,  
se comparado às demais categorias, pois a contratação desses profissionais ocorre em nível de senioridade compatível com a função;  
(3)os números referentes aos anos fiscais de 2010 e 2011 foram revistos e alterados
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1Core Business Services - representa a área administrativa 
Obs.: (1)os investimentos são destinados a cursos de idiomas, graduação, pós-graduação, 
MBA, treinamentos internos e externos, e cobrem deslocamento, hospedagem e custos com 
instrutores externos; (2)os dados da área de Serviços Financeiros estão contemplados no valor 
da área de Consultoria; (3)neste ano fiscal, a área de CBS foi incluída; (4)os números referentes 
aos anos fiscais de 2010 e 2011 foram revistos e alterados

Investimentos em capacitação por linha de serviços  
GRI LA11

4,40

1,57

Impostos

3,31

16,09

5,56

Total

12,79

1,190,60

CBS1

1,69

6,93

2,56

Auditoria

4,89
2,90

0,58

Consultoria

2,14
0,670,26

Transações Corporativas

0,75

  FY 2010      
  FY 2011      
  FY 2012      

(Valores em milhões)

A partir do nível sênior, todos 
os profissionais passam a ser 
considerados como potenciais 
líderes e são preparados para 
responder ao desafio de conduzir 
equipes. Os treinamentos 
compreendem um amplo leque 
de conhecimento corporativo, 
aprofundam a capacitação 
específica para cada linha de 
serviço e incluem programas 
de mobilidade internacional, 
gestão de carreira e capacitação 
em habilidades não técnicas e 
desenvolvimento de profissionais 
do sexo feminino, por meio do 
programa Career Watch, coaching, 
liderança e transição de carreira.

Além dos recursos de capacitação 
internos, a Política de Educação 
prevê o reembolso de cursos de 
graduação, pós-graduação, MBA e 
aperfeiçoamento de idiomas. No ano 
fiscal de 2012, foram concedidas 
1.206 bolsas, e o investimento para 
esse benefício foi de R$ 7,5 milhões, 
equivalente a 46,5% do investimento 
total em capacitação. No total, os 
investimentos em atividades de 
formação aumentaram de R$ 12,79 
milhões para R$ 16,09 milhões, 
entre 2011 e 2012. 

Avaliação de 
desempenho
GRI LA12

Com monitoramento periódico ao 
longo do ano, 100% dos profissionais 
passam por avaliação individual 
anual, além de contarem com o apoio 
permanente de um conselheiro, 
nomeado ao ingressar na firma, 
para orientar e acompanhar o 
desenvolvimento de sua carreira e 
seu crescimento pessoal. 

O processo de gestão de 
desempenho está centralizado 
em uma ferramenta eletrônica, 
The Feedback Zone. O processo 
se encerra no final do ano fiscal, 
quando o Comitê de Avaliação, 
em conjunto com o conselheiro 
e os líderes da firma, avaliam o 
desempenho de cada profissional 
no período. O objetivo do Comitê 
é dar ainda mais consistência às 
avaliações e validar os indicadores. 
O desempenho dos profissionais 
se reflete diretamente em sua 
participação nos lucros e resultados 
da firma brasileira. Em 2012, foram 
promovidos 1.274 profissionais. 

Remuneração  
e benefícios 
GRI EC3 | EC5 | LA3  

Seguimos uma política de 
remuneração compatível com o 
mercado, sendo o salário inicial 
idêntico para todos os profissionais, 
independentemente de gênero, 
etnia ou condição física. Para 
o cálculo da remuneração, não 
utilizamos o salário mínimo 
como indicador de remuneração 
base, mas sim pesquisas 
salariais específicas, baseadas 
em nosso mercado de atuação e 
desenvolvidas por prestadores 
de serviços independentes. 
Em todos os Estados onde 
estamos instalados, a média do 
menor salário da equipe técnica 
(profissionais que atuam em 
nossas linhas de serviços) e da 
equipe administrativa (profissionais 
que dão suporte às linhas de 
serviços) entre todas as unidades 
operacionais é de aproximadamente 
R$ 1.514,00 e R$ 1.052,00, 
respectivamente, acima do valor  
do salário mínimo nacional  
(R$ 622,00).
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Variação do menor salário comparado ao salário mínimo local (R$) GRI EC5

Além da remuneração direta, 
nossos profissionais contam 
com uma série de benefícios, 
alinhados aos pacotes adotados 
pelas empresas de referência no 
mercado: participação nos lucros 
e resultados; vale-refeição; vale-
alimentação; vale-combustível; 
complemento de salário em caso 
de licença com afastamento do 
trabalho; vale-transporte; auxílio-
creche; transporte fretado; 
desconto em farmácias; reembolso 
de despesas com registros em 
conselhos profissionais; seguro 
de vida; assistência médica; 
previdência privada; e parcerias 
da firma com outras empresas 
para oferecer descontos especiais 
aos profissionais. Os benefícios 
cedidos aos menores aprendizes, 
considerados temporários, 
consistem em vale-transporte e vale-
refeição, no mesmo valor de nossos 
profissionais da categoria staff.

O tipo de tributação do plano de 
previdência privada é uma decisão 
de cada profissional, que deverá 
levar em conta sua expectativa de 
permanência no plano. O resgate 
do valor aplicado pode ser realizado 
a qualquer momento. No entanto, 
o resgate do valor correspondente 
ao que a patrocinadora contribuiu 
ao longo do tempo varia de acordo 
com o tempo de trabalho de cada 
profissional na firma, conforme 
mostrado na Tabela 28. No ano 
fiscal de 2012, contribuímos com 
aproximadamente R$ 6,7 milhões, 
33% a mais do que no ano fiscal de 
2011 (ante R$ 5 milhões). 

Plano de previdência privada GRI EC3

Salário base (R$) Contribuição (%)
Até 6.484,49 0,6

De 6.484,50 a 10.374,41 1,0

De 10.374,42 a 15.560,97 1,5

De 15.560,98 a 20.747,53 2,0

20.747,54 a 38.900,50 2,5

38.900,51 a 51.866,91 3,0

Acima de 51.866,92 4,0

Obs.: tabela vigente de 1o de outubro de 2011 a 30 de setembro de 2012

 

Faixas de contribuição GRI EC3

Serviço creditado na firma 
(meses)

Saldo da conta 
patrocinadora (%)

De 0 a 60 0

De 61 a 90 33

de 91 a 120 66

Acima de 121 100

1.840

1.463

1.962
1.824

811

1.600

853

1.463

950

1.463

1.047

1.463 1.463 1.463 1.463

850
644

855

1.450

1.047
811

1.600
1.463

963

Belo 
Horizonte

Blumenau Brasília Campinas Curitiba Fortaleza Goiânia Porto 
Alegre

Recife Rio de 
Janeiro

Salvador São Paulo

  Equipe administrativa       Equipe técnica       Salário mínimo nacional – R$ 622,00

Saúde e segurança
GRI LA4 | LA8 | LA9  

Promovemos um ambiente de trabalho 
seguro, por meio dos programas 
PPRA (Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais) e PCMSO 
(Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional). Esses programas 
atuam na prevenção e constatação da 
existência de casos de doenças e riscos 

ambientais relacionados ao trabalho. 
Dessa forma, a gestão da saúde e 
segurança do trabalho abrange todos 
os profissionais de todas as unidades 
da empresa. 

Devido às características de nosso 
setor de atividade, as tarefas 
apresentam baixo risco à saúde 
física, o que reduz a incidência de 
doenças ocupacionais. Incluímos, nos 
acordos coletivos, temas cobertos 
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por acordos formais relacionados 
à saúde e segurança ocupacional, 
buscando reduzir a exposição da 
equipe a riscos.

Todos os nossos profissionais (100%) 
são abrangidos por acordos de 
negociação coletiva, o que revela a 
prática de liberdade de associação em 
nossa firma.

Os cuidados com a saúde e o 
bem-estar de nossos profissionais 
incluem medidas voltadas para a 
qualidade de vida e têm por princípio 
a prevenção. As informações sobre 
o Programa de Qualidade de Vida 
estão disponíveis no hotsite Viva!, 
exclusivo do Programa de Gestão 
de Saúde da Ernst & Young Terco. 
Tem como objetivo estimular hábitos 
saudáveis e oferecer oportunidades 
para promover o bem-estar de 
nossos profissionais. Lançado em 
janeiro de 2011, abrange atividades 
físicas, assistência psicológica, 
aconselhamento sobre questões 
familiares, comportamentais e de 
finanças, atendimento a gestantes, 
atendimento e acompanhamento 
médico, orientação e informações 
sobre saúde e facilidades para a 
compra de medicamentos. 

A gestão da saúde está baseada 
no gerenciamento de programas 
de curto, médio e longo prazo e 
envolve três níveis de interferência 
– prevenção, diagnóstico precoce 
e acompanhamento de condições 
crônicas. Em cada nível, estão 
previstas medidas que garantem 
o completo atendimento para o 
profissional. 

Outras ações preventivas e de 
integração incluem: acompanhamento 
de gestantes; acompanhamento 
especializado para quem apresenta 
problemas de saúde já diagnosticados; 
atendimento 24 horas sobre saúde 
e assistência médica; participação 
em grupos de corrida e caminhada 
com orientação profissional; e 
programa de apoio pessoal realizado 
por equipe multiprofissional para 
atender profissionais e dependentes 
em situações difíceis da vida. 
Regularmente, realizamos campanhas 
de vacinação e de conscientização 
sobre questões de saúde, como 
febre amarela, Aids/HIV, lesão por 
esforço repetido (LER), doenças 
cardiovasculares e diabetes,  
entre outras.

Indicadores de saúde e segurança ocupacional GRI LA7

Taxas
Indicadores FY 2011 FY 2012
Absenteísmo 0,79 0,94

Óbitos 0 0

Obs.: (1)o cálculo das taxas considera a média de 20 dias úteis trabalhados no mês, 12 meses 
no ano e o número total de profissionais no ano fiscal em referência; (2)houve reformulação da 
metodologia aplicada, assim, os dados do ano fiscal de 2011 foram alterados

 

Taxa de absenteísmo por gênero e região GRI LA7

FY 2011
Região Mulheres Homens Total
Sudeste 0,35 0,37 0,72

Sul 0,01 0,02 0,03

Centro-Oeste 0,00 0,00 0,00

Nordeste 0,02 0,02 0,04

Total 0,38 0,41 0,79

FY 2012
Mulheres Homens Total

Sudeste 0,47 0,39 0,86

Sul 0,02 0,01 0,03

Centro-Oeste 0,00 0,00 0,01

Nordeste 0,02 0,02 0,04

Total 0,51 0,43 0,94

Obs.: (1)não temos escritórios na Região Norte; (2)houve reformulação da metodologia 
aplicada, e os dados do ano fiscal de 2011 foram alterados

 

Resultados dos programas de saúde – ano fiscal de 2012
Acompanhamento preventivo 13,87% da população da Ernst & Young Terco

Gerenciamento de casos crônicos 118 pacientes acompanhados

Benefício farmácia 704 participantes

Grupo de gestantes 31 participantes

Orientações por meio de 
teleorientação e visitas domiciliares 140 orientações / visitas

Pacientes crônicos 577 orientações

Orientações por meio de 
teleorientação e visitas domiciliares 269 visitas domiciliares
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Comunicação com  
a Governança GRI 4.4

Além do canal de comunicação 
Ethics Hotline (ver página 16), os 
profissionais possuem livre acesso 
aos e-mails corporativos dos 
membros da Assembleia de Sócios. 
Por meio do canal interno Fale com 
o Presidente, todos os profissionais 
podem cadastrar sugestões, ideias, 
elogios ou críticas em uma base 
de dados, sendo os comentários 
encaminhados e respondidos 
diretamente pelo presidente  
da firma. 

Clientes GRI PR5 | PR8 | PR6

Com as empresas que atendemos, 
procuramos construir e manter 
relacionamentos de negócios 
mutuamente benéficos. A satisfação 
dos nossos 3.400 clientes com os 
serviços da Ernst & Young Terco 
é um objetivo estabelecido para 
todas as pessoas da firma. O esforço 
para entender suas necessidades e 
atender às expectativas permeia as 

ações no dia a dia e compõe um dos 
principais temas do nosso sistema 
de capacitação e formação.

Globalmente, o sistema de avaliação 
estratégica adotado pela Ernst & Young  
– Assessment of Service Quality 
(ASQ) – proporciona um espaço 
formal para que as empresas 
expressem suas opiniões a respeito 
dos serviços prestados, suas 
expectativas e necessidades. Pelo seu 
formato, o ASQ favorece a prática de 
um relacionamento aberto e eficaz. 
As informações coletadas orientam a 
estruturação e a execução de planos 
de ação específicos e colaboram para 
a melhoria contínua da qualidade dos 
nossos serviços. 

Após a conclusão dos projetos, 
temos como prática solicitar 
a uma amostra de clientes a 
participação na Avaliação de 
Satisfação, na qual relatam suas 
percepções em relação à qualidade 
dos nossos serviços e os pontos 
de melhoria que devemos buscar 
para agregar valor ao negócio. 
Além dos canais convencionais de 
comunicação, também estimulamos 
o bom relacionamento com o 

cliente por outros meios, como 
a simples troca de ideias, pela 
qual podemos conhecer melhor 
suas preocupações, anseios e 
necessidades. 

Como um programa contínuo, o ASQ 
estabelece objetivos anuais cujos 
resultados são mensurados ao final 
do período. Dentre os benefícios do 
sistema, destacamos: 

• Ouvir o cliente e sua avaliação 
sobre todos os aspectos 
relacionados à entrega de 
serviços: comunicação, 
entendimento do negócio do 
cliente, times e conhecimento  
na área;

• Avaliar se as expectativas em 
relação aos serviços prestados e 
relacionamento foram atendidas;

• Entender o impacto da firma e  
se colaborou para que os clientes 
alcançassem seus objetivos  
de negócios;

• Medir a recomendação do cliente 
da firma a colegas de trabalho  
e amigos.
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No ano fiscal de 2012, houve uma 
expressiva expansão na realização 
do programa ASQ para outras 
cidades além de São Paulo e Rio 
de Janeiro, incluindo mais nove 
localidades. Como resultado, 
passaram pelo programa, no 
Brasil, mais de 118 contas e 
aproximadamente 200 clientes (uma 
mesma conta pode ter mais de um 
contato) por meio de questionários 
online ou entrevistas pessoais. 
No ano fiscal de 2011, 53 contas 
e aproximadamente 75 clientes 
participaram. Tal diferença reflete os 
esforços feitos pela Ernst & Young  
Terco para ouvir e atender às 
expectativas de seus clientes. 

Além disso, como forma de proteger 
os dados de nossos clientes e 
alinhados à Ernst & Young Global, 
seguimos a política sobre o uso de 
informações privilegiadas (ver página 
16). Nossos computadores são 
protegidos por um software chamado 
Check Point FDE, pelo qual os dados 
são criptografados, e todos os 
laptops contam com uma senha de 
acesso. Em 2012, não registramos 
nenhuma reclamação comprovada 
relativa à violação de privacidade e 
perda de dados de clientes. 

Regularmente, realizamos 
workshops sobre temas de interesse 
estratégico para as empresas, como 
mercados emergentes, tecnologia 
limpa, governança corporativa 
e adoção de novos modelos 
contábeis, como IFRS. Além dos 
eventos, oferecemos encontros não 
comerciais para orientar, esclarecer 
dúvidas e estimular a adoção de 
práticas adequadas com base em 
padrões internacionalmente aceitos. 

Fornecedores
GRI EC6 | HR1 | HR2

Ao longo de 2012, mantivemos 
relacionamento com 67 
fornecedores. Cientes da 
importância da transparência e 
da ética nessas relações, nossas 
práticas de gestão de fornecedores 
são regidas pelo Código de Conduta 
e pela Política de Aceitação e 
Continuidade. Nossa Política de 
Responsabilidade Social contém 
orientações sobre as informações 
sociais a serem solicitadas aos 

fornecedores, tais como normas de 
conduta, inclusão social, cuidados 
com o meio ambiente e contribuição 
para a sociedade em geral, entre 
outras. Esses princípios devem 
ser seguidos pelos profissionais e 
parceiros e estão na essência das 
nossas relações contratuais.

Nas cláusulas contratuais de 
nossos fornecedores, obedecemos 
integralmente à Constituição Federal 
e a todas as regulamentações, 
pactos internacionais e legislações 
que contemplam direitos humanos. 
No entanto, ainda não adotamos 
cláusulas contratuais explícitas 
sobre esse tema e também não 
realizamos avaliação pós-contrato 
em empresas e fornecedores críticos 
para verificar o cumprimento das 
normas contratuais referentes a 
direitos humanos.

Nossos fornecedores se submetem 
à análise da área de Gestão de 
Qualidade e Riscos, baseada na 
Política de Aceitação e Continuidade 
interna da firma, com o objetivo 
de assegurar que não ocorram 
conflitos de interesses da firma e 
não se caracterize nenhum tipo de 
vantagem aos fornecedores que são 
clientes da Ernst & Young Terco. Não 
negociamos com empresas quando 
seus empregados ou contratados se 
encontram em situação de conflito 
com a ética. 

Buscamos promover a inovação 
e a melhoria contínua dos 
fornecedores, assim como da 
equipe de compras, para que haja 
profundo entendimento da área 
e do mercado local. Em nossas 
aquisições, priorizamos empresas 
de grande porte, por propiciarem 
a distribuição em âmbito nacional 
para todos os escritórios. Damos 
prioridade para fornecedores 
brasileiros, com a finalidade de 
favorecer o desenvolvimento local 

e a ética nos negócios. Além disso, 
adotamos os seguintes critérios: 
preço, condição de pagamento, 
prazo de entrega, qualidade e 
agilidade de atendimento. As 
compras são centralizadas no 
escritório de São Paulo e depois 
são distribuídas para os demais 
escritórios do Brasil.

O gasto com fornecedores teve 
um aumento significativo em 
relação ao período anterior. Essa 
crescente demanda de compras 
se deve ao aumento expressivo 
de 10% no quadro de profissionais 
e à ampliação dos escritórios de 
Fortaleza, Campinas e São Paulo.

Gastos com fornecedores
Valor (R$)

FY 2011 2.549.750,87

FY 2012 4.348.452,21

GRI EC6

Órgãos 
reguladores GRI 4.12

As atividades exercidas pela  
Ernst & Young Terco seguem 
estritamente as normas de 
regulamentação estabelecidas pelos 
órgãos competentes da área no Brasil. 

Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) – Adotamos o código de 
conduta profissional da entidade 
e estimulamos boas práticas para 
regular a profissão. 

Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) – Cumprimos a legislação 
referente a comando e controle das 
empresas para as quais prestamos 
serviços e estimulamos a discussão 
para ampliar a transparência.
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Mudanças 
climáticas 
GRI EN16 | EN17 | EN18 | EN29

No ano fiscal de 2012, elaboramos 
pela segunda vez o inventário de 
emissão de gases de efeito estufa 
(GEE), com a finalidade de estabelecer 
a prática de monitoramento anual, 
processo que, neste ciclo de reporte, 
está mais maduro e estruturado. A 
medida faz parte do compromisso 
assumido pela Ernst & Young Terco de 
reduzir nossas emissões ao longo dos 
próximos anos.

O primeiro passo foi realizado no 
ano fiscal de 2011, com o primeiro 
inventário de GEE específico para as 
operações no Brasil, que nos permitiu 
mapear de forma objetiva as principais 
fontes de emissão.

Neste ano fiscal, emitimos 
aproximadamente 8,1 mil toneladas 
de CO2 equivalente, um volume 
45% superior ao registrado no ciclo 
anterior, de 5,6 mil toneladas de CO2 
equivalente (ver tabela na página 
57). Essa evolução é decorrente, 
principalmente, do aumento 
expressivo do número de viagens 
aéreas, associado ao deslocamento 
terrestre de nossos profissionais – que, 
em conjunto, somam 80% do total de 
emissões de GEE.

Os gráficos trazem o detalhamento 
porcentual (por fonte e por escopo) 
das emissões registradas por nós 

no ano fiscal de 2012, conforme 
apresentado na tabela da página 57. 
O escopo 3 é o maior responsável 
pelas emissões de GEE e contribui 
sozinho com cerca de 88% do total. 
Conforme pode ser observado 
no gráfico Emissões de GEE por 
fonte, os maiores geradores de 
nossas emissões acontecem em 
função de viagens aéreas (63%), 
deslocamentos terrestres indiretos 
(17%) e deslocamentos terrestres 
diretos (10%).

Outras emissões 
atmosféricas
GRI EN20 | EN29

Nossas emissões atmosféricas foram 
calculadas considerando o consumo 
de combustível fóssil dos veículos 
dos nossos próprios profissionais. 
Não foi considerado o consumo de 
combustível por veículos de terceiros, 
como táxis e viagens aéreas, pois não 
temos controle sobre essas emissões. 
Registramos um aumento de 14% nas 
emissões atmosféricas no ano fiscal 
em referência, o que é intrínseco ao 
tipo de serviço prestado, em função 
da exigência do deslocamento dos 
nossos profissionais associada ao 
aumento do quadro de profissionais.

Nosso principal fator de emissão 
de gases prejudiciais à camada de 
ozônio é a utilização do gás CFC 
(clorofluorcarboneto) no sistema de 

refrigeração em nossos escritórios. 
Estamos trabalhando na redução desse 
consumo por meio de substituição de 
equipamentos e projetos de melhoria 
em nossas instalações. Embora tenha 
havido um aumento no consumo de 
gás entre os períodos 2011-2010 
e 2012-2011, a tendência é que o 
consumo de gás diminua. 
 

Consumo de materiais
GRI EN1 | EN2 | EN26

Nossos serviços são inteiramente 
intelectuais. Os materiais que 
consumimos se resumem a produtos 
descartáveis e equipamentos 
eletrônicos. Como resultado de 
campanhas junto aos profissionais, 
conseguimos reduzir em 18% 
o consumo de papel sulfite, 
assim como o consumo de copos 
descartáveis. Nossos materiais 
são comprados de fornecedores 
homologados pela firma, que devem 
atender aos critérios estabelecidos 
na Política de Compras. Não 
utilizamos materiais provenientes 
de reciclagem. A tabela Consumo 
de materiais mostra a quantidade 
consumida no ano fiscal de 2012. 
 

Energia
GRI EN3 | EN4 | EN5 | EN6

GRI EN7 | EN18 | EN26
 

A mobilidade de nossas equipes, 
inerente à prestação de serviços 
profissionais, para executar tarefas 
relacionadas ao desenvolvimento de 
projetos e à realização de negócios, 
representa o mais importante fator 
de impactos de nossas atividades. 
Os deslocamentos por avião, carro e 
outros meios de transporte e o uso 
intensivo de recursos tecnológicos 
repercutem principalmente sobre o 
consumo de energia.  

A Ernst & Young Terco não tem 
frota de veículos, e o cálculo de 
reembolso para os profissionais 
que usam seu próprio carro para 
atividades profissionais considera a 
quilometragem rodada. O sistema de 
reembolso é uma das bases de cálculo 
para o monitoramento do consumo de 
energia direta, que, no ciclo de 2012, 
alcançou 31,618 GJ, aumento de 
23% em relação ao ciclo anterior (ver 
tabela e gráfico abaixo).
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A energia elétrica, ou energia 
indireta, por sua vez, registrou 
redução de 5% no ano fiscal de 2012 
em relação ao anterior. A desativação 
de algumas salas de escritórios e o 
melhor aproveitamento dos espaços 
existentes no período possibilitou 
tal redução. Registramos também 
importantes ganhos de eficiência 
energética no período: o consumo 
médio por profissional caiu de 3,5 GJ 
para 3,0 GJ (ver tabela abaixo). 

Todos os nossos escritórios são 
abastecidos por empresas de energia 
elétrica integrantes do Sistema 
Interligado Nacional (SIN). Conforme 
indicado, nosso País apresenta 
uma matriz de geração elétrica de 
predominância hidrelétrica, a qual 
representou 81,9% da oferta de 2011.

Investimos em recursos que 
tornam o trabalho de nossos 
profissionais eficiente em qualquer 
local, permitindo a otimização da 
conectividade, da comunicação e da 
interação entre a firma, profissionais 
e clientes. Entre as medidas que 
adotamos para minimizar o consumo 
de energia, a maioria procura usar 
a tecnologia como aliada, como 
BlackBerry, conexão remota, laptops, 
iNotes, Ernst & Young Parcel Posts, 
EYComm, Sametime, Sistema CISCO, 
ReadConnect, Ernst & Young  
Live Meetings. Diminuímos os 
deslocamentos com o uso de 
recursos online para reuniões de 
negócios e treinamentos, como 
teleconferências e videoconferências.

Adotamos com mais frequência 
o sistema de trabalho em home 
office, com a facilidade de acesso 
remoto a recursos corporativos. 
Outras iniciativas englobam o uso de 
computadores com menor consumo 
de energia, uso de lâmpadas 
econômicas e controle do uso de ar-
condicionado, com filtragem da luz e 
calor das janelas.

Renovamos o nosso parque de 
impressoras e multifuncionais em 
todos os escritórios do Brasil, além 
de adquirirmos novos computadores 
com menor consumo de energia. 
Os resultados dessas iniciativas só 
poderão ser reportados no próximo 
ciclo, pois foram implementados no 
final do ano fiscal de 2012. 

Água e efluentes
GRI EN8 | EN21

A variação anual de consumo de 
água é intrínseca ao aumento 
ou redução do quadro funcional 
e se limita ao uso sanitário, às 
atividades de limpeza e ao consumo 
dos profissionais. No ano fiscal de 
2012, registramos um consumo 
total de 46 mil m3, 32% acima do 
registrado no mesmo período do ano 
fiscal anterior (ver tabela a seguir). 
Todos os nossos escritórios contam 
com abastecimento proveniente 
da rede pública. O efluente gerado 
pelos escritórios, descartado via 
rede pública coletora de esgoto, é 
puramente doméstico. 

Gestão de  
resíduos sólidos
GRI EN22 | EN26

Atualmente, toda a gestão 
de resíduos sólidos urbanos é 
centralizada nos condomínios 
em que estão instalados nossos 
escritórios. Embora essa 
circunstância dificulte a gestão 
desse processo, dispomos de 
iniciativas para reduzir a geração, 
incentivar a reciclagem e assegurar 
o correto descarte. Para nossos 
escritórios de Campinas, Curitiba, 
Recife e Porto Alegre, contamos 
com o serviço de coleta seletiva, 
incluindo pilhas e baterias. 

Estamos estudando a possibilidade 
de estender a facilidade aos outros 
escritórios durante o ano fiscal de 
2013. Adicionalmente, todos os nossos 
escritórios encaminham os tonners e 
cartuchos de tinta usados para a sede 
da firma, em São Paulo, para que se 
faça a adequada destinação.

Mesmo sem dispor de um mecanismo 
de controle e registro da geração 
de resíduos sólidos por nossos 
escritórios, elaboramos uma 
metodologia para estimativa, que 
leva em consideração os dados de 
geração por localidade provenientes 
do IBGE, o número de profissionais 
por escritórios e os principais tipos 
de resíduos passíveis de serem 
gerados em ambientes de escritórios, 
conforme definidos pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC, na sigla em inglês). 
Dessa maneira, durante o ano fiscal 
de 2012 estimamos a geração de 143 
toneladas de resíduos sólidos, sendo 
58% compostos de papel e plástico. 
 

Sistema de 
Gestão Integrada 
(SGI) GRI EN18 | EN30

No ano fiscal de 2012, demos 
continuidade ao trabalho de 
implantação do Sistema de Gestão 
Integrada (SGI), que contempla 
requisitos de gestão ambiental 
previstos na ISO 14001, e de saúde 
e segurança ocupacional da norma 
OHSAS 18001. O objetivo é utilizar 
indicadores adequados, que ajudem a 
mapear, reduzir ou eliminar os riscos 
à saúde. Além disso, a iniciativa 
permite promover o gerenciamento 
estruturado dos impactos ambientais 
e de saúde e segurança ocupacional.

Tendo em vista nosso setor 
de atuação, nos pautaremos 
principalmente pelos temas 
relacionados à geração de resíduos 
sólidos, consumo de energia 
elétrica e de papel para impressão, 
e pelo risco de lesões de origem 
ergonômica. A partir da estruturação 
do SGI, mapearemos os riscos 
intrínsecos aos temas para posterior 
implementação de planos de ação.

Outro benefício esperado com a 
criação do SGI é a contabilização dos 
investimentos em gestão ambiental, 
principalmente a gestão de resíduos. 
Além disso, serão adotadas tecnologias 
que minimizam o impacto causado 
pelo deslocamento para reuniões. É 
o caso do projeto de tecnologia de 
videoconferência em 14 salas de 
reuniões nos escritórios no Brasil, 
que, embora esteja previsto para ser 
implantado no próximo período, já 
garantiu a aquisição de oito câmeras 
a serem utilizadas com clientes e 
internamente no ano fiscal de 2012.
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Emissões de GEE por escopo (tCO2e) 
GRI EN16 | EN17

FY 
2011

FY 
2012

Escopo 1: emissões diretas1

Deslocamento terrestre  
(reembolso de quilometragem)

701,98 812,70

Total 701,98 812,70

Escopo 2: emissões indiretas
Energia elétrica consumida nos prédios 
administrativos

174,66 143,14

Total 174,66 143,14

Escopo 3: outras emissões indiretas
Deslocamento terrestre (táxi, frete, 
motoboy, vale-combustível)

1.579,78 1.340,21

Deslocamento aéreo 2.618,60 5.112,99

Efluentes 503,41 663,52

Total 4.701,79 7.116,72

Total 5.578,43 8.072,56

1Apesar de existirem aparelhos de ar-condicionado nas instalações 
dos escritórios da Ernst & Young Terco (tanto de propriedade da 
empresa quanto do condomínio), essas emissões não se enquadram 
em Escopo 1. Seguindo as premissas do GHG Protocol, o gás 
utilizado na reposição dos aparelhos (HCFC 22) não é abordado pelo 
Protocolo de Kyoto, e sim pelo Protocolo de Montreal, conforme 
detalhado no gráfico abaixo. 
Obs.: os números referentes ao ano fiscal de 2011 foram revistos e 
alterados

Emissões de GEE por escopo – ano 
fiscal de 2012 GRI EN16 | EN17

Emissões de GEE por fonte – ano fiscal 

de 2012 GRI EN16 | EN17

 Escopo 1 – 
Emissões diretas

 Escopo 2 – 
Emissões indiretas

 Escopo 3 – Outras 
emissões indiretas

 Deslocamento 
terrestre 
(reembolso de 
quilometragem)

 Energia elétrica

 Deslocamento 
terrestre (táxi, 
frete, motoboy, 
vale-combustível)

 Deslocamento 
aéreo

 Efluentes

88%

2%

10%

63%

2%

17%

10%8%

Emissões atmosféricas GRI EN20   

Quantidade (t)
Tipo FY 

2011
FY 

2012
Óxido de nitrogênio (NOx) 4.511 5.430

Monóxido de carbono (CO) 66.159 77.455

Compostos orgânicos voláteis (COVs) 8.464 10.043

Óxido de enxofre (SOx) 10.744 9.964

Total 89.879 102.892

Obs.: (1) os cálculos levaram em conta as metodologias do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em 
inglês) e do Corinair 1994, e baseiam-se no consumo de combustível 
reembolsado aos profissionais; (2) os números referentes ao ano 
fiscal de 2011 foram revistos e alterados  

Emissões de gases prejudiciais  
à camada de ozônio (CFC 11e) GRI EN19  

FY 2011
Tipo de gás refrigerante R22 (HFC-22)

Quantidade (kg) 17,57

Total 1,05

FY 2012
Tipo de gás refrigerante R22 (HFC-22)

Quantidade (kg) 32,46

Total 1,95

Obs.: (1) o cálculo considera o Potencial de Destruição de Ozônio 
(ODP) estabelecido pelo Protocolo de Montreal. No caso do gás 
refrigerante R22, o fator de conversão utilizado é 0,06; (2) os 
números referentes ao ano fiscal de 2011 foram revistos e alterados
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Consumo de energia direta (GJ) GRI EN3  

FY2011 FY2012

25.653
31.618

Consumo de materiais GRI EN1

FY 
2012

FY 
2011

Copos descartáveis unid. 1.484.000¹ 1.029.500²

Papel sulfite kg 46.172 54.786.39

Saco de lixo unid. 141.930 123.200

Notebooks unid. 1.100 2.100

Câmera de vídeo 
para conferência

unid. 8 0

Desktop unid. 90 210

Monitor unid. 50 190

Scanner unid. 0 5

Impressoras unid. 0 12

Equipamentos em 
geral3

unid. 342 670

197% copos de plástico e 3% copos de isopor  
298% copos de plástico e 2% copos de isopor  
3conversor de interface, datashow,fax, HDs, multifuncionais, switch, 
tela retrátil, fragmentadora, duplexador, pen drives, roteador 
Obs.: os números referentes ao ano fiscal de 2011 foram revistos e 
alterados
 

Consumo de energia direta GRI EN3

Gasolina 
automotiva

Álcool 
etílico 

hidratado

Total

FY 2011
Tipo da fonte Fóssil Renovável

Quantidade (m³) 467 467 934

Energia direta (GJ) 15.487 10.166 25.653

FY 2012
Tipo da fonte Fóssil Renovável

Quantidade (m³) 516 577 1.093

Energia direta (GJ) 19.409 12.209 31.618

Obs.: (1) como não monitoramos o tipo de combustível utilizado 
nos veículos dos profissionais, o perfil de consumo é estimado. 
Para o cálculo, consideramos os dados de vendas divulgados pela 
Agência Nacional do Petróleo (ANP) para os Estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro, onde estão concentrados 81% do consumo de 
combustível de nossos profissionais no ano fiscal reportado. Além 
disso, as emissões causadas pela utilização de geradores não foram 
contabilizadas devido ao grau elevado de dificuldade para se obter 
as informações e a baixa relevância em relação às emissões totais 
da empresa. Os geradores são de propriedade dos condomínios em 
que os escritórios da Ernst & Young Terco estão localizados e são 
acionados apenas em caso de falta de energia da rede pública; (2) os 
números referentes ao ano fiscal de 2011 foram revistos e alterados 

Consumo de energia indireta GRI EN4

FY 
2010

FY 
2011

FY 
2012

Energia elétrica (GJ) 10.289 13.712 12.984

Por profissional (GJ) 4,5 3,5 3,0

Obs.: os números referentes ao ano fiscal de 2011 foram revistos e 
alterados

Consumo de água e descarte  
de efluentes (m3) GRI EN8 | EN21

Quantidade (m³)
FY 

2011
FY 

2012
Consumo 35.017 46.153

Descarte 35.017 46.153

Obs.: (1)o cálculo do consumo e do descarte considera estimativa 
do total de água tratada utilizada nos escritórios, associada a 
metodologia de geração de esgoto; (2)os números referentes ao ano 
fiscal de 2011 foram revistos e alterados  

Geração de resíduos sólidos  
nos escritórios GRI EN22  

Quantidade (t)
Tipos de resíduos passíveis de 
serem gerados

FY 
2012

%

Papel e papelão 51 36,66

Borracha e couro 2 1,40

Plástico 32 22,38

Metal 9 6,29

Vidro 10 6,99

Outros (poeira, resíduos eletrônicos 
etc.)

39 27,27

Total 143 100,00

Obs.: as porcentagens da composição do resíduo para um ambiente 
de escritório foram extraídas do IPCC, 2006 (volume 5, capítulo 2 - 
Tabela 2.3 - Composição dos resíduos sólidos urbanos)

 Hidrelétricas  
(inclui importação 
de eletricidade)

 Térmicas 
convencionais 
(subprodutos de 
petróleo, nuclear, 
carvão e derivados)

 Outras (gás natural, 
biomassa e eólica)

Fonte: Balanço 
Energético Nacional 
2012 (ano base 2011)

81,9%

11,5%

6,6%

Fonte de energia primária GRI EN4
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Investimentos 
sociais 
GRI EC1 | EC8 | SO1

A expertise aplicada aos projetos 
de nossos clientes é a mesma 
com que conduzimos nossas 
atividades pro bono voltadas 
para a sociedade. Em 2012, 
nossos profissionais contribuíram 
com cinco organizações não 
governamentais (ONGs) por meio 
de serviços de aprimoramento 
de gestão e preparação de 
demonstrações contábeis. Com a 
oportunidade de terem o mesmo 
tratamento profissional recebido 
por grandes empresas – baseado 
em atuação independente, rigor 
e transparência –, essas ONGs 
consolidam suas práticas, ampliam 
o potencial de alcance de suas 
atividades sociais e conquistam 
uma visão sólida de futuro. 

Organizações beneficiadas com doações e serviços 
pro bono – ano fiscal de 2012

Associação Valor estimado 
do serviço (R$)

Horas dedicadas

Associação Caatinga 30 mil 65

Educandário Nossa 
Senhora do Rosário

35 mil 90

Instituto Ingo Hoffmann 33 mil 97

Junior Achievement 83 mil 276

Operação Sorriso Brasil 99 mil 270

Total 280 mil 798

Além dos trabalhos pro bono, 
apoiamos outras iniciativas sociais 
e mantemos um projeto próprio 
conduzido pela universidade 
corporativa – Ernst & Young 
University (EYU) para o aprendizado 
da língua inglesa em Libras.

ABCD Nossa Casa – A organização 
se dedica a acolher crianças e 
jovens afastados de suas famílias e 
desenvolve projetos educacionais com 
a missão de inclusão social e suporte 
necessário para a reestruturação 
familiar. No ano fiscal de 2012, o 
total de investimento destinado à 
instituição atingiu R$ 671 mil.

Junior Achievement – Com mais de 
90 anos de atuação em 118 países, 
tem o objetivo de estimular crianças 
e jovens a conduzirem a vida com 
uma visão de empreendedores e a 
despertar nos jovens uma atitude 
empreendedora para os negócios, 
levando para a sala de aula aspectos 
do mundo real.

Operação Sorriso Brasil – Formada 
por voluntários da área de saúde, a 
instituição internacional, presente 
em 80 países, dedica-se ao 
tratamento de crianças portadoras 
de fissuras labiais (lábio leporino) e 
palatais (fenda palatina).

Educação em Libras – Com 
duração de três anos, o curso de 
inglês e português para jovens com 
deficiência auditiva é realizado 
por profissionais capacitados em 
educação em Libras e inteiramente 
custeado pela universidade 
corporativa – Ernst & Young 
University (EYU). Até o ano fiscal de 
2012, 16 jovens foram capacitados.

Educandário Nossa Senhora do 
Rosário – A ONG mantém estrutura 
de hospedagem diurna para crianças 
de 3 meses a 5 anos enquanto os 
pais trabalham.

Associação Caatinga – ONG 
especializada na conservação da 
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biodiversidade da caatinga, bioma 
para o qual vem desenvolvendo 
projetos para a criação e gestão de 
áreas protegidas. 

Instituto Ingo Hoffmann – 
Entidade beneficente e sem fins 
lucrativos, tem como presidente 
o piloto Ingo Hoffmann, um dos 
grandes ídolos do automobilismo 
nacional. Foi fundado em 2005 com 
a missão de proporcionar maior 
oportunidade de cura para crianças 
em tratamento de câncer.  

Disseminação  
de conhecimento
GRI EC9 | SO9 | SO10

Apoiada por uma longa e sólida 
experiência no universo empresarial 
e por uma visão global de 
negócios, a Ernst & Young tem uma 
reputada tradição de geração de 
conhecimento em todo o mundo. 
No Brasil, entre nossas atividades 
mais intensas, a área de produção 
de conteúdo da Ernst & Young 
Terco inclui projetos, estudos, 
pesquisas exclusivas, treinamentos 
customizados e seminários. 
Além de apoiar o empresariado 
na compreensão do ambiente 
econômico e de negócios em 
que está inserido, esse conjunto 
de conhecimento vem sendo 
compartilhado com a sociedade 
a partir do relacionamento com 
os meios de comunicação, da 
divulgação em nossos canais online 
e em eventos especiais.

O lançamento do estudo “A Hora de 
Investir - Pesquisa de Atratividade 
do Brasil 2012”, realizado em 
Londres durante os Jogos Olímpicos, 
teve forte repercussão como 
um guia sobre as possibilidades 
de investimento no Brasil sob a 
visão do investidor internacional. 
Repercussão semelhante obteve 
o estudo “Doing Business in Rio”, 
também lançado durante os eventos 
na capital britânica. Elaborado 
em parceria com a Rio Negócios, 
a publicação abrange o ambiente 
de negócios e as oportunidades 
que podem ser geradas no atual 
momento do País. O material 
destaca a posição relevante ocupada 
pelo Rio de Janeiro no cenário 
econômico global e tem o objetivo 

de proporcionar uma visão dos 
aspectos políticos, econômicos e 
sociais da próxima cidade-sede dos 
Jogos Olímpicos.

Em conjunto com a Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras (Fipecafi), 
produzimos o estudo “Análises sobre 
o IFRS no Brasil”. A publicação anual 
aborda os desafios relacionados ao 
processo de convergência às Normas 
Internacionais de Contabilidade – 
International Financial Reporting 
Standards (IFRS) – a partir do estudo 
de caso de 60 companhias de grande 
porte e de capital aberto no Brasil. 
O estudo já se tornou referência 
no mercado para a elaboração de 
demonstrações financeiras. Outra 
referência é a publicação Grupo 
Modelo S/A, também editada 
anualmente, que traz demonstrações 
financeiras consolidadas de 
uma grande empresa fictícia, 
fundamentadas nos pronunciamentos 
técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Além das publicações especiais, a 
Ernst & Young Terco enriquece o 
debate nacional com publicações 
impressas e digitais periódicas sobre 
suas áreas de atuação – como o 
Assurance Journal, sobre auditoria; 
Tax View, sobre impostos; Real 
Estate Report, sobre o mercado 
imobiliário; e a versão brasileira 
da revista Exceptional, produzida 
em parceria com a área Américas 
e voltada a histórias de sucesso de 
empreendedores. 

No ano fiscal de 2012, a Ernst & Young 
Terco teve 2.727 inserções na mídia, 
o que inclui entrevistas com nossos 
porta-vozes e citações de nossos 
estudos e pesquisas em jornais, 
revistas, televisão, rádio e internet.

Entre as iniciativas do ano para 
ampliar a disseminação de 
conhecimento, promovemos 
a reformulação do website da 
firma, com uma abordagem de 
portal de informação, trazendo 
um design moderno e dinâmico, 
com navegação otimizada. Com 
atualização diária, o canal de 
comunicação está permanentemente 
alinhado à produção de conteúdo 
da nossa firma em todo o mundo. 
Os temas de maior impacto – como 
o apoio ao Rio 2016™ e a pesquisa 
“A Hora de Investir - Pesquisa de 

Atratividade do Brasil 2012” – têm 
tratamento exclusivo em hotsites.

Em 2012, mantivemos a 
programação de cursos técnicos 
e palestras para colaborar com 
as empresas na migração para 
as Normas Internacionais de 
Contabilidade (IFRS). Nossos 
eventos em 11 cidades brasileiras 
reuniram 880 participantes. 

No total, durante o ano fiscal 
de 2012, patrocinamos e 
organizamos 134 eventos em 17 
cidades espalhadas pelo Brasil. 
Compartilhamos conhecimento, tanto 
nosso quanto de nossos parceiros, 
com aproximadamente 48 mil pessoas 
diretamente. Com essas iniciativas, 
os conteúdos de grande alcance e 
profundidade que disponibilizamos 
para a sociedade tornam-se fontes de 
incentivo e apoio ao desenvolvimento.  

Políticas públicas
GRI SO5

Desde 1999, a Ernst & Young Global 
é parceira do Fórum Econômico 
Mundial, que reúne os principais 
líderes empresariais e políticos. A 
firma integra os encontros anuais 
promovidos pela organização, com 
o objetivo de discutir e contribuir 
com as questões mais urgentes 
enfrentadas mundialmente, 
relacionadas à sociedade e ao meio 
ambiente.  Com sua participação 
nas reuniões e debates do Fórum, 
os executivos da Ernst & Young 
contribuem com as discussões sobre 
desenvolvimento e aprimoramento 
de políticas públicas.

No Brasil, mantemos participação 
atuante em fóruns de interesse direto 
do empresariado e da sociedade, em 
conjunto com associações setoriais, 
organismos de fomento e outras 
entidades. Entre os temas, destacam-
se os debates sobre a adoção de 
padrões contábeis internacionais, 
alterações em questões fiscais e 
assuntos relacionados à transparência 
e eficiência na gestão pública.
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Participação em entidades GRI 4.13 | SO5  

Executivo Cargo Entidade Cargo ocupado
André Souza Sócio da área  

de Impostos
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) Vice-presidência

Carlos Asciutti Sócio da área 
de Transações 
Corporativas

Associação Brasileira de Private Equity & Venture 
Capital (ABVCAP)

Membro do Comitê de 
Autorregulamentação

Cláudio Luraschi Diretor executivo 
de Business 
Development

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC)

Membro do comitê do 
Conselho de Administração

Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e 
Agricultura (Italcam)

Conselheiro técnico

Claudio Yano Diretor executivo  
de Impostos

Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil Vice-presidência da Comissão 
Jurídica

Ernst & Young Terco - Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados 
Unidos (Amcham-Brasil)

Associado

- Associação Brasileira das Companhias Abertas 
(Abrasca)

Patrocínio do prêmio “Melhor 
Relatório Anual” e eventos 
setoriais

- Conselho Empresarial Brasil e China Associado

Idésio Coelho Sócio da área  
de Auditoria

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
(Ibracon) 
Obs.: 20 profissionais participam de comissões e 
grupos técnicos

Diretoria técnica

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) Vice-coordenadoria de 
Relações Internacionais

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Líder técnico do grupo de 
trabalho CFC/Iasb

Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de 
Información Financiera (Glenif)

Membro técnico

Jorge Luiz 
Menegassi

Presidente da  
Ernst & Young Brasil 
e América do Sul

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
(Ibracon)

Membro do Conselho de 
Administração

Klaas Johnsen Sócio da área  
de Auditoria

Câmara de Comércio e Indústria  
Brasil-Alemanha – SP

Diretor

Luiz Carlos Passetti Sócio da área  
de Auditoria

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC)

Membro

Roberto Lacerda Sócio da área  
de Consultoria

Instituto Empreender Endeavor Brasil Mentor

Sergio Citeroni Sócio da área  
de Auditoria

Instituto Brasileiro de Relações com Investidores 
(Ibri)

Membro do Comitê de 
Auditoria

60
companhias de grande 
porte participaram dos 
estudos sobre o IFRS
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Apresentamos neste relatório os 
principais aspectos da evolução de 
nossas práticas tendo por referência 
as diretrizes da GRI. 

Diretrizes GRI – Pelo segundo ano 
consecutivo, publicamos o Relatório 
de Sustentabilidade de acordo com 
as diretrizes da Global Reporting 
Initiative (GRI), versão G3.1.

Pacto Global – Apoiamos 
globalmente os princípios do Pacto 
Global das Nações Unidas.

Período – Esta edição cobre o 
período de julho de 2011 a junho  
de 2012.

Estrutura – Os capítulos foram 
organizados de forma a facilitar a 
identificação de fatos e resultados 
referentes à nossa firma, 
orientados pelos pilares Educação, 
Empreendedorismo e Meio Ambiente. 

Como uma organização global, a 
Ernst & Young endossou os princípios 
do Pacto Global, estabelecidos pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
em 2009, e presta contas anuais sobre 
os avanços em seu cumprimento.  
O objetivo da iniciativa é mobilizar 
a comunidade empresarial a adotar 
nos seus negócios boas práticas 
relacionadas a quatro temas: direitos 
humanos, relações de trabalho, meio 
ambiente e combate à corrupção.

No Brasil, colocamos em prática  
iniciativas para transformar em 
realidade os dez princípios do Pacto 
Global. Muitas podem ser conhecidas 
ao longo deste relato e estão 
sinalizadas no Índice Remissivo. 

Veja os detalhes do nosso 
compromisso com o Pacto 
Global no endereço http://www.
unglobalcompact.org/COPs/
detail/15286.

Indicadores – O relatório aborda 
126 indicadores, sendo 98 
essenciais e 28 adicionais. O número 
de indicadores reportados se 
manteve idêntico ao relato de 2011.

Forma de gestão – Apresentamos 
conteúdos que explicitam as formas 
de gestão da empresa e reafirmam 
nosso compromisso em cada 
uma das dimensões da gestão da 
sustentabilidade, além de trazermos 
respostas aos indicadores gerais de 
desempenho.

Nível de aplicação GRI – Pelo 
presente relatório, atingimos o 
nível de aplicação A+ da GRI. Pela 
segunda vez, o relatório passou 
pelo processo de verificação da GRI, 
denominado GRI Check (ver mais 
dados na página 64). Respondemos 
os itens de perfil, informações sobre 
a forma de gestão e indicadores de 
desempenho (versão G3.1).

Limite – Os dados, informações e 
indicadores relatados neste ciclo 
provêm dos escritórios distribuídos 
no Brasil, representando os 
resultados e estratégias da  
Ernst & Young Terco no País.

Verificação externa – As informações 
do Relatório de Sustentabilidade 
do ano fiscal de 2012 foram 
verificadas pela empresa de auditoria 
independente Hirashima & Associados, 
conforme declaração na página 65. 

Formulário de avaliação – Nosso 
formulário de avaliação do Relatório 
de Sustentabilidade 2012 está 
disponível no endereço eletrônico 
www.ey.com.br/sustentabilidade. 
O objetivo da iniciativa é coletar 
informações que permitam aprimorar 
a gestão da sustentabilidade e o 
processo de relato do desempenho 
da empresa por meio da análise das 
opiniões das partes interessadas. 

Sobre o relatório GRI 3.4 | 4.12

Pacto Global GRI 4.12

Princípio
Direitos Humanos
1 Apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente

2 Assegurar a não participação em violações desses direitos

Trabalho
3 Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo  

do direito à negociação coletiva

4 Eliminar todas as formas de trabalho forçado ou compulsório

5 Abolir efetivamente o trabalho infantil

6 Eliminar a discriminação no emprego

Meio Ambiente
7 Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais

8 Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental

9 Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias  
ambientalmente amigáveis

Contra a corrupção
10 Combater a corrupção em todas as suas formas,  

inclusive extorsão e propina
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GRI 3.13
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Itens de perfil

Item Descrição Nível de  
reporte Pág. Comentários

Estratégia e Análise

1.1 Mensagem do presidente Total 2  

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e opor-
tunidades Total 3, 36, 

38  

Perfil Organizacional

2.1 Nome da organização Total 5, 7  

2.2 Principais marcas, produtos e serviços Total 7  

2.3 Estrutura operacional da organização Total 5, 6, 7  

2.4 Localização da sede da organização Total 5, 7  

2.5 Países em que a organização opera e em que suas 
principais operações estão localizadas Total 5, 6, 72  

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade Total 5, 7, 14
A Ernst & Young Global é uma sociedade de responsabilidade limitada.  
A Ernst & Young Terco é uma empresa-membro juridicamente independen-
te da Ernst & Young Global.

2.7 Mercados atendidos Total 7, 72  

2.8 Porte da organização Total 5, 7  

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo 
relatório Total 7, 21, 

24, 26  

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório Total 10  

Parâmetros para o relatório

3.1 Período coberto pelo relatório para as informações 
apresentadas Total 1 Ano	fiscal	de	2012	(contábil)	–	1	de	julho	de	2011	a	30	de	junho	de	2012.

3.2 Data do relatório anterior mais recente Total - Relatório	anterior	publicado	em	2012,	referente	ao	ano	fiscal	de	2011	–	1	
de julho de 2010 a 30 de junho de 2011.

3.3 Ciclo de emissão de relatórios Total 1 Ciclo anual

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas 
ao relatório ou seu conteúdo Total 1, 63  

3.5 Processo	para	a	definição	do	conteúdo	do	relatório Total 10

Mantivemos	o	processo	apresentado	no	ciclo	de	relato	anterior	(ano	fiscal	
de	2011),	pois	a	estratégia	da	firma	está	sendo	alterada	e	será	apresenta-
da no próximo ciclo. 
Vale ressaltar que as únicas alterações realizadas foram a atualização - e 
inclusão - de (novos) canais de relacionamento e, também, da percepção de 
novos temas de interesse por parte de nossos stakeholders.

3.6 Limite do relatório Total 1, 7
Os dados, informações e indicadores relatados neste ciclo provêm dos 16 
escritórios distribuídos no Brasil, representando os resultados e estratégias 
da Ernst & Young Terco no País.

3.7 Declaração	sobre	quaisquer	limitações	específicas	
quanto ao escopo ou ao limite do relatório Total 1

Todas as informações dos indicadores são referentes ao desempenho da 
Ernst	&	Young	Terco	durante	o	ano	fiscal	de	2012,	que	compreende	o	
período de 1 de julho de 2011 a 31 de julho de 2012. As referências à 
Ernst & Young Global demonstram como a Ernst & Young Terco (Brasil) está 
inserida na estrutura geral.

3.8 Base para elaboração do relatório Total 1, 72 As informações dos indicadores são referentes às operações da  
Ernst & Young Terco em 16 escritórios localizadas em 11 Estados brasileiros.

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases  
de cálculos Total -

Para todos os cálculos dos indicadores, seguimos as diretrizes do GRI G3.1, 
exceto para o cálculo de emissões de GEE, em que utilizamos a metodologia 
do Programa GHG Protocol Brasil, e para o cálculo da geração de resíduos 
sólidos, em que foi utilizada a metodologia do IPCC. 
Descrevemos no relatório nossos cálculos e técnicas de medição e seus 
resultados, apresentados por períodos para permitir comparação. Além 
disso, nossas metodologias estão amparadas em procedimentos internos 
e políticas da Ernst & Young Global, adaptadas, quando necessário, para a 
nossa realidade no Brasil.

3.10 Reformulação de informações fornecidas em relató-
rios anteriores Total 7

Devido às reformulações, os seguintes indicadores apresentaram mudança 
nos	valores	reportados	no	ano	fiscal	de	2011:	EC1,	LA7,	LA10,	LA11,	
EN1, EN3, EN4, EN8, EN16, EN17, EN19, EN20 e EN21.

3.11 Mudanças	significativas	de	escopo,	limite	ou	méto-
dos de medição aplicados no relatório Total 66

Embora não tenhamos nenhuma alteração de escopo e limite, este é o 
primeiro	relatório	a	receber	verificação	externa.	Desta	maneira,	revisa-
mos	a	metodologia	e	os	dados	reportados	no	ano	fiscal	anterior	(2011),	
reformulando os indicadores EC1, LA7, LA10, LA11, EN1, EN3, EN4, EN8, 
EN16, EN17, EN19, EN20 e EN21.

3.12 Tabela	que	identifica	a	localização	das	informações	
no relatório Total 65  

3.13 Política	e	prática	atual	relativa	à	busca	de	verificação	
externa para o relatório Total 65 Este relatório foi auditado pela Hirashima & Associados.

Índice remissivo GRI GRI 3.12
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Governança, compromissos e engajamento

4.1 Estrutura de governança da organização, incluindo 
comitês do alto órgão de governança Total 14, 41, 

43-45  

4.2 Presidência do mais alto órgão de governança Total 14 A Assembleia de Sócios é o mais alto órgão de governança da empresa, em 
que todos os componentes têm o mesmo poder e não há uma liderança.

4.3 Membros independentes ou não executivos do mais 
alto órgão de governança - -

Nossa estrutura no Brasil não é de administração unitária. Os membros do 
Comitê Executivo são também líderes atuantes de suas linhas de serviço e 
continuam exercendo suas atribuições e responsabilidades. Sendo assim, o 
Comitê Executivo não conta com participantes independentes.

4.4 Mecanismos	para	que	acionistas	e	profissionais	
façam recomendações Total 14, 15, 

52  

4.5 Relação entre remuneração e o desempenho da 
organização (incluindo social e ambiental) Total 14, 40

No Sistema de Gestão Global de Desempenho de Sócios aplicado no Brasil, 
o	desempenho	dos	sócios	é	avaliado	por	parâmetros	de	identificação	de	
riscos e oportunidades de caráter político, social e tendências ambientais e 
pelo que contribuíram para o futuro da Ernst & Young Terco. Nosso sistema 
de salários e promoções tem como base a prática de meritocracia e leva em 
conta a avaliação de desempenho ao longo do ano. A remuneração variável 
é	definida	por	um	comitê	no	final	do	ano	em	função	das	metas	alcançadas.

4.6 Processos	para	assegurar	que	conflitos	de	interesse	
sejam evitados Total 15, 18  

4.7 Qualificações	dos	membros	do	mais	alto	órgão	de	
governança Total 40

A	nossa	estratégia	de	atuação	é	definida	globalmente.	Cada	líder	segue	um	
plano	de	desempenho	definido	de	acordo	com	a	estratégia	global,	abor-
dando as perspectivas de negócios: Liderança de Mercado e Crescimento, 
Pessoas, Qualidade e Excelência Operacional. As metas estão atreladas a 
temas econômicos e socioambientais (efetividade operacional, diversida-
de e inclusão, meio ambiente, tecnologias limpas, empreendedorismo e 
investimento social).

4.8 Declarações de missão e valores, códigos de conduta 
e princípios internos Total 5, 15  

4.9 Responsabilidades pela implementação das políticas 
econômicas, ambientais e sociais Total 14, 40  

4.10 Processos para a autoavaliação do desempenho do 
mais alto órgão de governança Total 40  

4.11 Explicação de se e como a organização aplica o 
princípio da precaução Total 19  

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas 
externamente Total 1, 53, 

63  

4.13 Participação em associações e/ou organismos nacio-
nais/internacionais Total 62  

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela 
organização Total 10  

4.15 Base	para	a	identificação	e	seleção	de	stakeholders 
com os quais se engajar Total 10  

4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders Total 11  

4.17 Principais temas e preocupações que foram levanta-
dos por meio do engajamento dos stakeholders Total 11  

Indicadores de desempenho

Item Descrição Nível de 
reporte Pág. Comentários Pacto 

Global

Desempenho Econômico

Governança, compromissos e engajamento

EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído Total 7, 8, 9, 
60  -

EC2 Implicações	financeiras	e	outros	riscos	e	oportunida-
des devido às mudanças climáticas Parcial 35  7

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão  
de benefício Total 49, 50  -

EC4 Ajuda	financeira	significativa	recebida	do	governo Total - Não recebemos incentivos ou subsídios do governo. -

Presença no mercado

EC5*
Variação da proporção do salário mais baixo, 
comparado ao salário mínimo local, por gênero, em 
unidades operacionais importantes

Total 49, 50  1

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com forne-
cedores locais Total 53  -

EC7 Contratação local Total 53  6

Impactos econômicos indiretos

EC8 Impacto de investimentos em infraestrutura ofereci-
dos para benefício público Total 30, 34, 

60

Avaliamos e entendemos que nossos serviços são inteiramente 
intelectuais, e decidimos reforçar as práticas sociais e de empre-
endedorismo que já desempenhávamos. Para o próximo relato, 
temos como meta acompanhar os projetos sociais e atividades 
pro bono realizadas pelos escritórios de outras cidades.

-
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EC9* Descrição de impactos econômicos indiretos signi-
ficativos Total 29, 34, 

61

Entendemos que os nossos impactos são indiretos e ocorrem 
por meio da geração de empregos e renda, da realização de 
estudos de caráter público, da formação e capacitação de 
profissionais	para	o	mercado	de	trabalho,	e	de	ações	de	respon-
sabilidade social, além de termos como um de nossos pilares o 
empreendedorismo.

–

Desempenho Ambiental

Materiais

EN1 Materiais usados, por peso ou volume Total 55, 58  8

EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de 
reciclagem - -

Avaliamos e entendemos que nossos serviços são inteiramente 
intelectuais, e que nosso maior consumo é referente ao uso de 
papel e copos descartáveis. Ressaltamos que, ao comprarmos 
esses materiais, levamos em consideração fornecedores que 
têm	certificações	capazes	de	comprovar	a	responsabilidade	
socioambiental em sua cadeia de produção.

8 e 9

Energia

EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte 
de energia primária Total 55, 58  8

EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte 
de energia primária Total 55, 58  8 e 9

EN5 Energia economizada por meio de melhorias em 
conservação	e	eficiência Total 55

No	ano	fiscal	de	2012,	registramos	uma	redução	de	5%	por	pro-
fissional	no	consumo	de	energia	em	relação	ao	período	anterior.	
A queda foi possível em função da desativação de algumas salas 
de escritórios e do melhor aproveitamento dos espaços exis-
tentes.	Registramos	também	importantes	ganhos	de	eficiência	
energética no período.

8

EN6* Iniciativas para fornecer produtos e serviços com 
baixo consumo de energia Parcial 55

Adotamos iniciativas para diminuir o consumo de energia que 
foram	implementadas	no	final	do	ano	fiscal	de	2012	e	seus	
resultados só poderão ser reportados a partir dos próximos 
ciclos de relato.

-

EN7* Iniciativas para reduzir o consumo de energia indire-
ta e as reduções obtidas Total 55  -

Água

EN8 Total de retirada de água por fonte Total 56, 58  8 e 9

EN9* Fontes	hídricas	significativamente	afetadas	por	
retirada de água - - Utilizamos água disponibilizada pelo serviço público de abaste-

cimento. 8

EN10* Percentual e volume total de água reciclada e 
reutilizada - -

Não reciclamos ou reutilizamos água em nossas operações. Esse 
processo é realizado pelos condomínios onde nossos escritórios 
estão localizados.

8

Biodiversidade

EN11 Localização e tamanho da área possuída - - Nossas instalações estão estabelecidas em centros urbanos nos 
principais Estados brasileiros. 8

EN12 Impactos	significativos	na	biodiversidade	de	ativida-
des, produtos e serviços - - Nossas instalações estão estabelecidas em centros urbanos nos 

principais Estados brasileiros. 8

EN13* Habitats protegidos ou restaurados - - Nossas instalações estão estabelecidas em centros urbanos nos 
principais Estados brasileiros. -

EN14* Estratégias para a gestão de impactos na biodiver-
sidade - - Nossas instalações estão estabelecidas em centros urbanos nos 

principais Estados brasileiros. -

EN15* Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e 
outras listas de conservação - - Nossas instalações estão estabelecidas em centros urbanos nos 

principais Estados brasileiros. -

Emissões, efluentes e resíduos

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de 
efeito estufa Total 55, 57  8

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de 
efeito estufa Total 55, 57  8

EN18* Iniciativas para reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa e as reduções obtidas Total 55, 56

Estudamos a possibilidade de compensação de emissões de GEE 
por intermédio do plantio de mudas e compra de créditos de 
carbono	a	partir	do	ano	fiscal	de	2015.	Essas	são	práticas	que	a	
Ernst & Young Americas já adota para a compensação de certos 
eventos. Paralelamente, novas tecnologias que minimizam o 
impacto causado pelo deslocamento para reuniões estão sendo 
utilizadas, conforme relatado nos indicadores EN6, EN7, EN16, 
EN17, EN19, EN22 e EN30.

7, 8 e 9

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada 
de ozônio Total 57  8

EN20 NOx,	SOx	e	outras	emissões	atmosféricas	signifi-
cativas Total 55, 57  8

EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação Total 56, 58  8

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de dispo-
sição Parcial 56, 58 A implementação do Sistema de Gestão Integrada (SGI) teve iní-

cio, e o gerenciamento de nossos resíduos está sendo realizado. 8

EN23 Número	e	volume	total	de	derramamentos	signifi-
cativos - - Dada a característica de nossas atividades, este indicador não 

é aplicável. 8

EN24* Peso de resíduos transportados considerados 
perigosos - - Dada a característica de nossas atividades, este indicador não 

é aplicável. -
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EN25* Descrição de proteção e índice de biodiversidade de 
corpos d’água e habitats - - Dada a característica de nossas atividades, este indicador não 

é aplicável. -

Produtos e serviços

EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais Parcial 55, 56

As principais mudanças relacionadas à gestão de resíduos e de 
emissões	foram	implementadas	no	final	do	ano	fiscal	de	2012	e	
poderão ser consultadas nos próximos ciclos de relato. Para in-
formações mais detalhadas das práticas e iniciativas existentes, 
verificar	os	indicadores	EN6,	EN7,	EN16,	EN17,	EN19,	EN22	e	
EN30.

7, 8 e 9

EN27 Percentual de produtos e suas embalagens recupe-
rados, por categoria de produto - - Dada a característica de nossas atividades, este indicador não 

é aplicável. 8 e 9

Conformidade

EN28
Valor	de	multas	significativas	e	número	total	de	
sanções resultantes da não conformidade com leis e 
regulamentos ambientais

Total -
Não temos qualquer autuação, ocorrências ou multas ambien-
tais, e não houve casos de não conformidade em relação às leis 
e/ou regulamentos ambientais.

8

Transporte

EN29* Impactos ambientais referentes ao transporte de 
produtos e de trabalhadores Total 55  8

Geral

EN30* Total de investimentos e gastos em proteção 
ambiental Parcial 56

Os investimentos em novas tecnologias e organização do espaço 
totalizaram R$ 13,2 milhões. Não temos informações referentes 
aos gastos em proteção ambiental, mas já estamos adotando 
medidas e novas tecnologias que reduzem o nosso consumo de 
recursos naturais.

7, 8 e 9

Desempenho Social - Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente

Emprego

LA1 Total	de	profissionais	por	tipo	de	emprego,	contrato	
de trabalho e região, discriminados por gênero Total 40, 41  -

LA2
Número	total	e	taxa	de	novas	contratações	de	profis-
sionais e de rotatividade de empregos, por faixa 
etária, gênero e região

Total 46, 47  6

LA3*
Benefícios	oferecidos	a	profissionais	de	tempo	inte-
gral	que	não	são	oferecidos	a	profissionais	tempo-
rários ou em regime de meio período, discriminados 
por	unidades	operacionais	significativas

Total 49  -

Relações entre trabalhadores e a governança

LA4 Percentual	de	profissionais	abrangidos	por	acordos	
de negociação coletiva Total 50  1, 2 e 3

LA5 Descrição	de	notificações	(prazos	e	procedimentos) Total -
Não há prazo mínimo estabelecido em acordo coletivo para 
notificação	desse	tipo	de	mudança,	mas	a	firma	busca	agir	com	
responsabilidade,	notificando	antecipadamente	e	minimizando	
os	impactos	para	a	equipe	de	profissionais.

-

Saúde e segurança no trabalho

LA6* Percentual	dos	profissionais	representados	em	
comitês formais de segurança e saúde - -

Não temos comitês formais de saúde e segurança. Contudo, 
para	o	ano	fiscal	de	2015,	estamos	estudando	a	possibilidade	de	
implementação, alinhada ao Sistema de SGI.

1, 2 e 3

LA7
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdi-
dos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, 
por região e por gênero

Parcial 51
Devido à implementação do SGI, o cálculo das informações está 
sendo	revisto	e	estamos	verificando	a	possibilidade	de	fazermos	
a diferenciação de doenças e lesões ocupacionais.

1

LA8 Programas de educação, prevenção e controle de 
risco Total 50  1

LA9* Temas relativos a segurança e saúde cobertos por 
acordos formais com sindicatos Total 50  1

Treinamento e educação

LA10
Média de horas de treinamento por ano, por pro-
fissional,	por	gênero,	discriminadas	por	categoria	
funcional

Parcial 47, 48  6

LA11* Programas para gestão de competências e aprendi-
zagem contínua Parcial 47, 49  -

LA12*
Percentual	de	profissionais	que	recebem	regular-
mente análises de desempenho e de desenvolvimen-
to de carreira, por gênero

Total 49  -

Diversidade e igualdade de oportunidade

LA13
Composição dos grupos responsáveis pela gover-
nança	corporativa	e	discriminação	de	profissionais	
por categoria de acordo com gênero, faixa etária, 
minorias e outros indicadores de diversidade

Total 40, 
42-45  1 e 3

LA14
Proporção de salário-base entre homens e mulheres 
por categoria funcional, por unidades operacionais 
significativas

Total 46  1, 2 e 3
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LA15 Retorno ao trabalho e taxas de retenção após 
licença-maternidade / paternidade Parcial 42

Passamos a reportar as informações pertinentes à licença-ma-
ternidade. Para a licença-paternidade, avaliaremos a possibilida-
de de monitorá-la.

–

Desempenho Social - Direitos Humanos

Processo de compra

HR1

Percentual e número total de acordos de investimen-
tos	e	contratos	significativos	que	incluem	cláusulas	
de integração das preocupações com direitos huma-
nos, ou que tenham sido submetidos a avaliações 
referentes a direitos humanos

Parcial 53

Nossa Política de Compras está sendo revisada considerando 
critérios socioambientais e de direitos humanos. Quanto à 
gestão da nossa cadeia de fornecedores, a partir da aplicação 
da nova política poderemos iniciar o monitoramento de nossos 
fornecedores.

-

HR2
Percentual de empresas contratadas, fornecedores 
significativos	e	outros	parceiros	de	negócios	que	
foram submetidos a avaliações referentes a direitos 
humanos, e as medidas tomadas

Parcial 53

Nossa Política de Compras está sendo revisada considerando 
critérios socioambientais e de direitos humanos. Quanto à 
gestão da nossa cadeia de fornecedores, a partir da aplicação 
da nova política poderemos iniciar o monitoramento de nossos 
fornecedores.

1, 2, 
3, 4

HR3*
Horas	de	treinamento	para	profissionais	em	políticas	
e procedimentos relativos a direitos humanos, 
incluindo	percentual	de	profissionais	treinados

Total -

No	ano	fiscal	de	2012,	os	treinamentos	que	abordam	aspectos	de	
direitos humanos totalizaram 10.778 horas e abrangeram 73,5% 
de	nossos	profissionais.	Esses	dados	foram	obtidos	por	meio	dos	
treinamentos Welcome to EY e Living Our Values: The EY Global 
Code	of	Conduct,	solicitados	a	todos	os	profissionais	(100%),	e	do	
Treinamento de Independência Update 2012.

-

Não discriminação

HR4 Número total de casos de discriminação e as medi-
das tomadas para corrigir e mitigar novos casos Total 16  1, 2 e 3

Liberdade de associação

HR5

Operações	e	fornecedores	significativos	identifi-
cados em que o direito de exercer a liberdade de 
associação e negociação coletiva pode ter sido viola-
do	ou	colocado	em	risco	significativo,	e	as	medidas	
tomadas para apoiar esse direito

Total -

Não	há	operações	nem	fornecedores	significativos	da	 
Ernst & Young Terco que apresentem risco ao direito de exercer 
liberdade de associação e de negociação coletiva. Apoiamos nos-
sos	profissionais	na	afiliação	em	seus	respectivos	conselhos	de	
classe e reembolsamos os gastos com taxas de anuidades. Temos 
também uma equipe que trabalha para facilitar o contato entre os 
sindicatos	e	os	profissionais	sempre	que	for	necessário.

1, 2 e 3

Trabalho infantil

HR6
Operações	e	fornecedores	significativos	identifica-
dos	como	de	risco	significativo	de	ocorrência	de	tra-
balho infantil e as medidas tomadas para contribuir 
para a abolição do trabalho infantil

Parcial 17

Apesar de nossos serviços serem inteiramente de caráter 
intelectual, a partir da aplicação da nova política de forne-
cedores poderemos iniciar o monitoramento da ocorrência 
de trabalho infantil. Vale ressaltar que nossas políticas de 
contratação, o Código de Conduta, a Política de Responsabi-
lidade Social, nossos valores e o compromisso assumido com 
o Pacto Global condenam tais violações e práticas prejudiciais 
aos direitos humanos.

1, 2, 3 
e 5

Trabalho forçado/escravo

HR7

Operações	e	fornecedores	significativos	identifica-
dos	como	tendo	risco	significativo	de	ocorrência	
de trabalho forçado ou obrigatório, e medidas que 
contribuam para a eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado ou obrigatório

Parcial 17

Apesar de nossos serviços serem inteiramente de caráter 
intelectual, a partir da aplicação da nova política de forne-
cedores poderemos iniciar o monitoramento da ocorrência 
de trabalho escravo. Vale ressaltar que nossas políticas de 
contratação, o Código de Conduta, a Política de Responsabi-
lidade Social, nossos valores e o compromisso assumido com 
o Pacto Global condenam tais violações e práticas prejudiciais 
aos direitos humanos.

1, 2, 3 
e 4

Práticas de segurança

HR8 Percentual do pessoal de segurança treinado em 
direitos humanos Total -

As equipes de segurança são formadas por prestadores de ser-
viços	terceirizados.	Por	exigência	legal,	esses	profissionais	par-
ticipam de um curso de formação e, a cada dois anos, passam 
por um curso de reciclagem, em que são abordados aspectos de 
direitos humanos.

-

Direitos indígenas

HR9 Número total de casos de violação de direitos dos 
povos indígenas e medidas tomadas - - Dada a característica de nossas atividades, este indicador não 

é aplicável. 1 e 2

HR10
Percentual e número total de operações que 
tenham sido analisadas quanto aos riscos relacio-
nados a direitos humanos e/ou os impactos desses 
riscos

Total -

Embora avaliemos 100% dos nossos contratos levando em 
consideração os impactos e o atendimento à legislação no que 
concerne aos direitos humanos, entendemos ser necessário 
explicitar esses aspectos em nossos termos de contratação e 
realizar monitoramento posteriormente.

1, 2 e 3

HR11
Número de reclamações relacionadas com os direitos 
humanos arquivadas, encaminhadas e resolvidas por 
meio de mecanismos formais de reclamação

Parcial 16 1, 2 e 3

Desempenho Social - Sociedade

Comunidade

SO1
Percentual de operações com programas imple-
mentados nas comunidades locais de avaliação de 
impacto, desenvolvimento e 
engajamento

Parcial 60  -

Corrupção

SO2 Unidades submetidas a avaliações de riscos relacio-
nados à corrupção Total 17 Todos os nossos escritórios estão submetidos a avaliações de 

riscos relacionados a corrupção. 10
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SO3 Percentual	de	profissionais	treinados	nas	políticas	e	
procedimentos anticorrupção Parcial 15, 17

Todos	(100%)	os	nossos	profissionais	são	solicitados	a	realizar	
a reciclagem do Curso de Independência, que aborda também 
nosso Código de Conduta. No entanto, não foi possível conta-
bilizar	o	porcentual	de	profissionais	que	realizaram	o	curso	ao	
ingressar	na	firma,	pois	o	sistema	está	em	atualização.	Essa	
informação	será	disponibilizada	no	ano	fiscal	de	2013.

10

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção Total 16  10

Políticas Públicas

SO5 Posições quanto a políticas públicas Total 61  10

SO6* Políticas	de	contribuições	financeiras	para	partidos	
políticos, políticos ou instituições Total - Não	contribuímos	financeiramente	com	políticos,	partidos	políti-

cos ou instituições dessa natureza. 10

SO7* Número de ações judiciais por concorrência desleal Total - Não sofremos nenhuma ação judicial por concorrência desleal, 
práticas de truste ou monopólio. -

Conformidade

SO8 Descrição	de	multas	significativas	e	número	total	de	
sanções não monetárias Total -

Não houve casos julgados contra ou a favor da Ernst & Young Ter-
co que tivessem resultado em multas ou sanções não monetárias 
em função da não conformidade com leis e regulamentos.

-

SO9
Operações	com	impactos	potenciais	significativos	
ou impactos negativos reais sobre as comunida-
des locais

Parcial 61
Nossos impactos são indiretos e ocorrem por intermédio da 
geração de empregos e renda, da realização de estudos de 
caráter	público,	da	formação	e	capacitação	de	profissionais	para	
o mercado de trabalho e de ações de responsabilidade social.

-

SO10
Medidas de prevenção e mitigação implementadas 
nas	operações	com	significativo	potencial	ou	impac-
tos negativos reais sobre as comunidades locais

Parcial 61
Nossos impactos são indiretos e ocorrem por intermédio da 
geração de empregos e renda, da realização de estudos de 
caráter	público,	da	formação	e	capacitação	de	profissionais	para	
o mercado de trabalho e de ações de responsabilidade social.

–

Desempenho Social - Responsabilidade sobre o Produto

Saúde e segurança do cliente

PR1 Avaliação de impactos na saúde e segurança duran-
te o ciclo de vida de produtos e serviços Parcial –

Temos práticas para reduzir os impactos na saúde e segurança 
de nossos serviços, mas não acompanhamos a evolução das 
melhorias.	Com	a	finalização	da	implantação	do	SGI,	poderemos	
realizar o monitoramento efetivo.

-

PR2* Não conformidades relacionadas aos impactos 
causados por produtos e serviços Total –

Não houve casos de não conformidade com regulamentos e có-
digos voluntários relacionados aos impactos causados na saúde 
e segurança. Utilizamos programas de prevenção para que não 
ocorram	danos	contra	a	saúde	de	nossos	profissionais.	Para	
informações	detalhadas	dos	programas	de	prevenção,	verifique	
o indicador LA8.

-

Rotulagem de produtos e serviços

PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços exigi-
da por procedimentos de rotulagem Total –

Nossos serviços prestados estão amparados por políticas e 
códigos	referentes	a	conflito	de	interesse,	independência	e	ética	
profissional,	o	que	consolida	nosso	comprometimento	com	a	ética	
e a transparência. Desta maneira, por meio de acordos formais, 
firmamos	a	responsabilidade	de	prestação	de	serviços	conside-
rando limites de trabalhos, normas aplicáveis, escopo, metodolo-
gia, honorários, riscos e premissas, responsabilidades e limitações 
das	partes,	uso	do	nome	e	termos	de	confidencialidade,	bem	
como memorandos de aceitação dos serviços.

PR4* Não conformidades relacionadas à rotulagem de 
produtos e serviços Total – Nenhum	caso	foi	identificado.

PR5* Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluin-
do resultados de pesquisas Parcial 22, 52

Comunicação e marketing

PR6 Programas de adesão a leis, normas e códigos 
voluntários Total 52

Para atuarmos de forma ética e transparente, seguimos 
normas internas como a Política Universal – Relacionamento de 
Negócios e Mantendo a Nossa Independência, respeitamos as 
leis de direitos autorais e de propriedade intelectual, e temos 
os nossos materiais de comunicação externa revisados pelo 
Standard Communication Organization and Retrieval (Score). 
Aderimos também às normas de regulamentação publicitária 
do Conselho Nacional de Autorregulamentação (Conar), o que 
garante que as nossas publicações estejam de acordo com as 
leis de comunicação.

PR7* Casos de não conformidade relacionados à comuni-
cação de produtos e serviços Total –

Após publicação veiculada no jornal Valor Econômico, fomos 
notificados	sobre	um	suposto	desacordo	com	o	Código	de	Éti-
ca do Contador pelo Conselho Regional de Contabilidade de 
São Paulo. O ocorrido foi apurado e não sofremos nenhuma 
penalidade.

PR8* Reclamações comprovadas relativas à violação de 
privacidade de clientes Total 52 Não houve reclamação comprovada relativa a violação de priva-

cidade e perda de dados de clientes.

Compliance

PR9 Multas por não conformidade relativas ao forneci-
mento e uso de produtos e serviços Total

A	firma	não	sofreu	nenhuma	multa	significativa	por	não	confor-
midade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso 
de produtos e serviços.
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Informações 
corporativas  
GRI 2.5 | 2.7 | 3.8   
Nossos escritórios  

São Paulo/SP
Condomínio São Luiz
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830
Torre I – 5o ao 10o e 13o andares / Torre II 
– 4o ao 7o e 10o andares / Torre III – 6o, 7o e 
11o andares / Torre IV – 4o, 6o e 7o andares
Itaim Bibi – CEP 04543-900 
Tel.: +55 11 2573 3000
Centro Empresarial de São Paulo 
Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco B,  
4o andar. Jardim São Luiz – CEP 05804-900 
Tel.: +55 11 2573 3000

Rio de Janeiro/RJ
Condomínio Edifício PB 370
Praia de Botafogo, 370 – 5o ao 8o andar 
Botafogo – CEP 22250-040 
Tel.: +55 21 3263 7000
Edifício Argentina
Praia de Botafogo, 228 – Ala B – 13o andar 
Botafogo – CEP 22359-900 
Tel.: +55 21 3263 7000
Office Tower
Av. Evandro Lins e Silva, 840 – 17o andar 
Sala 1.709/1.712. Barra da Tijuca 
CEP 22631-470 
Tel.: +55 21 2178 2446

Belo Horizonte/MG
Edifício Phelps Offices Tower
R. Antônio de Albuquerque, 156 – 10o e 11o 
andares. Funcionários – CEP 30112-010 
Tel.: +55 31 3232 2100

Blumenau/SC
Edifício Califórnia Center
R. Doutor Amadeu da Luz, 100 – 8o andar 
Conjunto 801. Centro – CEP 89010-910 
Tel.: +55 47 2111-0700

Brasília/DF
Edifício Brasil 21
SHS – Quadra 06 – Conjunto A – Bloco A 
1o andar – Sala 105. CEP 70316-000 
Tel.: +55 61 2104 0100

Campinas/SP
Edifício Trade Tower
Av. José de Souza Campos, 900 – 1o e 3o 
andares. Nova Campinas – CEP 13092-123 
Tel.: +55 19 3322 0500

Curitiba/PR
Condomínio Centro Século XXI
R. Visconde de Nacar, 1.440 – 14o andar 
Centro – CEP 80410-201  
Tel.: +55 41 3593 0700

Porto Alegre/RS
Centro Empresarial Mostardeiro
Av. Mostardeiro, 322 – 10o andar
Moinhos de Vento – CEP 90430-000  
Tel.: +55 51 3204 5500

Recife/PE
Edifício Empresarial Center III
R. Antônio Lumack do Monte, 128 
14o andar. Boa Viagem – CEP 51020-350 
Tel.: +55 81 3201 4800

Salvador/BA
Edifício Guimarães Trade
Av. Tancredo Neves, 1.189 – 17o andar
Pituba – CEP 41820-021 
Tel.: +55 71 3501 9000

Goiânia/GO
Edifício Vanda Pinheiro
Av. República do Líbano, 1.551 – 4o andar, sala 
402 – Setor Oeste – Lotes 6 e 8 – Quadra D-1
CEP 74125-125. Tel.: +55 62 3605 1100

Fortaleza/CE
Centro Empresarial Iguatemi
Av. Washington Soares, 55 – 5o andar 
Sala 508. Edson Queiroz – CEP 60811-341 
Tel.: +55 85 3392 5600
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Ernst & Young Terco

Auditoria | Impostos | Transações Corporativas | Consultoria

Sobre a Ernst & Young

A Ernst & Young é líder global em serviços de auditoria, impostos, 
transações corporativas e consultoria. Em todo o mundo, nossos 
167 mil colaboradores estão unidos por valores pautados pela ética e 
pelo compromisso constante com a qualidade. Nosso diferencial consiste 
em ajudar nossos colaboradores, clientes e as comunidades com as quais 
interagimos a atingir todo o seu potencial, em um mundo cada vez mais 
integrado e competitivo.

No Brasil, a Ernst & Young Terco é a mais completa empresa de auditoria 
e assessoria, com mais de 4.000 profissionais que dão suporte e 
atendimento a mais de 13.000 clientes de pequeno, médio e grande portes.

Em 2012, a Ernst & Young Terco tornou-se Apoiadora Oficial dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016TM e fornecedora exclusiva de serviços 
de consultoria para o Comitê Organizador. O alinhamento dos valores do 
Movimento Olímpico e da Ernst & Young Terco foi decisivo nessa iniciativa.

www.ey.com.br
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