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Voluntariado
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 Público Interno
 Comunidade e Sociedade

Data de início
2013

Principal objetivo da prática
Facilitar o acesso do colaborador da empresa ao voluntariado em uma plataforma on-line, de acordo com sua
disponibilidade e seus objetivos, fortalecer a prática voluntária (especialmente nas iniciativas Skills to Succeed, foco
estratégico de cidadania corporativa da Accenture para capacitar pessoas ao mercado de trabalho), rastrear e mapear a
dedicação dos colaboradores (accountability & transparency).

Motivação
O intuito era fornecer aos funcionários uma ferramenta on-line que concentrasse todas as ações de voluntariado da
empresa, facilitando a busca por oportunidades compatíveis com os anseios e a disponibilidade do colaborador.
Para isso, a Accenture criou o site interno myCorporateCitizenship (chamado de myCC), disponível para os colaboradores
do mundo inteiro e em vários idiomas (incluindo português), com conteúdo customizável, de acordo com o país.

Descrição da prática
A iniciativa foi criada pelo time de Corporate Citizenship Global (Cidadania Corporativa Global) em abril de 2013, com
implementação gradual. Um primeiro grupo de países testou a ferramenta antes da versão final e forneceu feedback para
os ajustes necessários. No Brasil, foi lançada já em sua versão final, embora constantemente sejam apresentadas novas
funcionalidades para facilitar a navegação dos usuários, tanto os gestores (times locais de Corporate Citizenship) quanto
os demais funcionários.

Parceria
ONGs que recebem o voluntariado, entre outras:
 Junior Achievement;
 Rede Cidadã.
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Resultados e benefícios
Informações locais: 1.078 horas de voluntariado, de abril a novembro de 2013, em 52 eventos.

Ferramentas de gestão
A plataforma on-line viabiliza o rastreamento automático de:
 horas totais dedicadas ao voluntariado, por pessoa;
 quantidade de funcionários voluntários;
 quantas pessoas participaram, e por quantas horas, no último ano/trimestre/mês/semana/dia;
 quantidade de eventos de voluntariado;
 participantes por organização.

Contato
Nome: Arthur Vinícius Dias
E-mail: arthur.vinicius.dias@accenture.com

Dados da empresa
Nome: Accenture do Brasil
Setor: Serviços
Porte: Grande (multinacional)
Localização: São Paulo (SP) - Sede
Website: www.accenture.com.br
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