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Erradicação da pobreza e fome zero 

O grupo de Ação Social da Management Solutions, criado graças à iniciativa dos profissionais da Firma e com seu pleno apoio, empenhou-se em dar resposta às necessidades sociais relacionadas
com a pobreza e a fome por meio de atividades solidárias como:

4Organização de arrecadações de produtos de primeira necessidade para doação em casos de desastres naturais ou situações de emergência.

4Arrecadação de alimentos e produtos de primeira necessidade para colaborar com albergues e refeitórios sociais (Missionárias da Caridade, Banco de Alimentos de Biscaia e Banc dels Aliments
de Barcelona na Espanha; Frankfurtel Tafel na Alemanha; Fundação Clara Moreno e Miramón no México; Hogar San Ricardo no Chile).

4 Impressão de cartões de Natal em conjunto com a instituição Ayuda en Acción com o objetivo de colaborar com o projeto “Escuelas para el Futuro” lançado pela ONG em Moçambique para
reconstruir as escolas afetadas pela passagem dos ciclones Idai e Kenneth, reabilitando o sistema educativo e oferecendo uma refeição diária para as crianças nos refeitórios escolares.

4Campanha de Natal Solidária com a coleta produtos básicos e presentes para centros infantis e albergues (Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Portugal, Estados Unidos, México,
Colômbia, Peru, Brasil, Chile e Argentina).

4Participação na campanha de arrecadação de leite sob o lema “Ningún niño sin bigote", promovida pelo Caixabank em colaboração com o Banco de Alimentos.

4Participação em corridas solidárias (Corrida UNICEF na Colômbia, Somerville 5K Detour Road Race nos Estados Unidos).

4Organização da “Festa Junina Solidária” no Brasil, destinada a arrecadar roupas de inverno em bom estado e alimentos não perecíveis para colaborar com um abrigo que acolhe pessoas sem-
teto.

4Doação de equipamentos de informática para grupos desfavorecidos.

IntroduçãoOs Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A Management Solutions reconhece a importância de exercer

sua atividade de uma maneira responsável, comprometida e

respeitosa, tanto com seus clientes como com seus profissionais

e com as comunidades em que opera. Por essa razão, a Firma

exerce um modelo de consultoria responsável, compatível com

os ODS, com um duplo objetivo: gerar valor para todos os

grupos de interesse da Firma e participar do desenvolvimento

sustentável da sociedade como um todo.

De acordo com esse duplo foco, detalha-se a seguir as

atividades realizadas pela Firma durante 2019 com relação aos

ODS nos quais a Management Solutions pode ter uma maior

capacidade de influência, levando em consideração sua

atividade e as possíveis preocupações com seus grupos de

interesse.

Natal solidário, AlemanhaNatal solidário, AlemanhaCinema Solidário em Barcelona, EspanhaCinema Solidário em Barcelona, Espanha

RSC-PORT-v3_MEMORIA RSC  25/02/2020  17:08  Página 15



16 |  Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Saúde e bem-estar

A Management Solutions proporciona aos seus profissionais um ambiente de trabalho seguro,
contando com um Serviço de Medicina do Trabalho e Prevenção de Riscos no Trabalho. Além
disso, a Management Solutions mantém uma política de fomento do esporte e de corporate
wellness, organizando diversas atividades esportivas para os funcionários ao longo do ano e
disponibilizando subsídios para academias de ginástica e outros centros esportivos.
Adicionalmente, a Firma vem organizando ou participando de outras atividades de fomento
do bem-estar e da saúde tais como:

4Doações de sangue nos diversos escritórios da Firma.

4Programas de Solidariedade na Firma, em colaboração com a AECC, para a difusão de
mensagens de saúde e conscientização da importância da prevenção e a detecção precoce. 

4Colaboração com dois centros da Madre Teresa: centro Pre Dam para doentes terminais e
crônicos, e o centro Shanti Dan para mulheres e meninas com deficiência, além do orfanato
Shishu Bhavan durante o Verão Solidário em Calcutá (Índia).

4Arrecadação de tampas solidárias para angariar fundos por meio da Fundação SEUR a fim
de combater doenças da infância.

4Participação em diversas corridas solidárias para apoiar a luta contra doenças (“En marcha
contra el cáncer” em Madri e Barcelona, bem como a “Winter Run” e o “J.P. Morgan
Corporate Challenge” em Londres, “Race for the cure” em Roma, corrida FUCAM na Cidade
do México, “Rumpshaker race” em Birmingham, etc.). 

Educação de qualidade

Para a Management Solutions, a formação de seus profissionais é muito importante, dedicando
aproximadamente 10% de sua capacidade para essa finalidade.

4Mais de 250.000 horas de formação em 575 cursos.

4250 estudantes por ano fazem estágios na Firma.

4Aulas em universidades em cursos de graduação e pós-graduação, bem como em escolas
de negócios.

4Patrocínio de prêmios aos melhores Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).

4Apoio, por meio de várias atividades, à Fundación Créate, cujo objetivo é fomentar a
qualidade, o empreendedorismo e a inovação no âmbito da educação.

4Participação em atividades relacionadas com a aproximação da educação a grupos
desfavorecidos (atividades pedagógicas em colaboração com a New Light durante o Verão
Solidário em Calcutá (Índia), Corrida “Corre por una causa, corre por la luz de las niñas”).

Do código ao projeto, EspanhaDo código ao projeto, EspanhaCampanha de doação de sangue, MéxicoCampanha de doação de sangue, México
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Igualdade de gênero

A Management Solutions conta com uma cultura corporativa que considera a igualdade de
oportunidades, sem nenhum tipo de discriminação, como um dos seus princípios básicos. Por
essa razão, desde a fundação, a Firma vem aplicando medidas para favorecer a igualdade,
independentemente da ordem jurídica existente em cada um dos países em que está presente.
Conta com um Plano de Igualdade para garantir que não ocorram situações de desigualdade
entre mulheres e homens em algumas questões importantes como acesso a empregos,
permanência ou políticas de retribuição. Entre outras atuações, destacamos:

4Desenvolvimento e acompanhamento de Planos de Igualdade (em todos os países onde a
Management Solutions está presente).

4Participação em eventos solidários organizados com o objetivo de colaborar com grupos
de mulheres vulneráveis (“Corre por una causa, corre por la luz de las niñas” em Madri e
Barcelona).

Trabalho decente e crescimento econômico

A Management Solutions tem um compromisso com a excelência no trabalho (um trabalho
de qualidade que gere valor para nossos clientes e a sociedade como um todo). Todos os anos,
a Firma mantém elevadas taxas de crescimento orgânico, o que garante um crescimento
profissional para todos os integrantes da Firma e a necessidade de contratar novos
profissionais (emprego jovem) para dar resposta à atividade crescente. Alguns dos aspectos
de maior destaque desse compromisso são:

4Criação de empregos de qualidade (500 contratações).

4Convênios de colaboração com escolas, dando aos estudantes do ensino médio a
oportunidade de ter uma primeira experiência em um ambiente de trabalho.

4Colaboração com universidades e associações de âmbito corporativo para organizar vários
seminários e cursos sobre empreendedorismo.

4Participação no programa “Do código ao projeto” da Fundação Créate, que promove a
inovação e o empreendedorismo entre crianças e jovens na Espanha, incentivando o
pensamento crítico, a resolução de problemas e a aquisição de conhecimentos de
programação e robótica.

4Apoio à Fundação BBVA para as Microfinanças, que promove o acesso ao crédito e à
atividade financeira das camadas mais desfavorecidas da sociedade.

4Patrocínio do programa Família Empresária e Firma Familiar desenvolvido pela Deusto
Business School e pelo INSEAD com o objetivo de apoiar esse tipo de empresas.

Introdução

RSC-PORT-v3_MEMORIA RSC  25/02/2020  17:08  Página 17



18 |  Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Indústria; inovação e infraestrutura 

A Firma aposta na Pesquisa e no Desenvolvimento como um elemento-chave de diferenciação
da sua proposta de valor ao mercado. Por outro lado, a Management Solutions conta com uma
forte especialização industrial que permite conhecer em profundidade os negócios operados
pelos seus clientes. Alguns pontos-chave dessa aposta na inovação e especialização industrial
são:

4 Investimento de 10% da capacidade da Firma em P&D.

4Criação da Disciplina IDanae em Big Data e Analytics, que surge graças à colaboração entre
a Management Solutions e a Universidade Politécnica de Madri (UPM).

4Patrocínio e colaboração com a Fundação Real Academia de Ciências da Espanha na difusão
de conteúdos científicos.

4Mais de 1.800 projetos (70% novos), em grande parte, relacionados com questões da
atualidade como a transformação digital ou o desenvolvimento da inteligência artificial.

4Credenciais obtidas por parte de supervisores e organismos supranacionais (ECB, BdE, FCA,
PRA, BNH, BNG, BNS, BNM, SBIF, SBS, BCCR, SSN, EIOPA, MEDE/ESM, WB, BEI, etc.).

4Participação em atividades de divulgação e presença em fóruns especializados.

4Patrocínio e apoio a associações setoriais: ENERCLUB, Club de Gestión de Riesgos, Instituto
de Actuarios Españoles, Círculo de Empresarios, Consorcio Alastria na Espanha; British
Bankers Association no Reino Unido; Bundesverband deutscher Banken na Alemanha;
AIFIRME na Itália; Câmaras de Comércio, etc.

Redução das desigualdades

A Management Solutions conta com uma Política de Combate à Discriminação com o objetivo
de evitar qualquer tipo de discriminação ou desigualdade por motivos de raça, gênero,
identidade sexual, orientação sexual, idade, religião ou crença, deficiência, estado civil,
gravidez ou maternidade, ou qualquer outra característica amparada pela lei. Com essa
finalidade, a Firma promove:

4Acordos de colaboração com a Down Madri e a Ilunion Viajes a fim de facilitar e promover
a inclusão social e profissional de pessoas com deficiência em ambientes comuns de
trabalho.

4Participação no programa de Formação para a inclusão profissional de jovens com algum
tipo de deficiência (Promentor), desenvolvido pela Fundação Prodis.

4Participação na corrida “Por ti mesmo” e jornadas de voluntariado a favor da integração de
pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais.

4Torneio filantrópico Pro-Am de golfe organizado pela Fundación Deporte e Desafío para a
integração social, por meio do esporte, de pessoas com deficiência.
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Produção e consumo responsável e Ação pelo
Clima

Embora o impacto ambiental da nossa atividade seja muito limitado (aspectos ambientais
próprios de um escritório), existe na Firma um cuidado especial para esse assunto, com
destaque para iniciativas como:

4Redução do impacto das atividades da Firma no ambiente (implementando políticas de
eficiência energética, redução da pegada de carbono, reciclagem e redução do consumo
de papel, eliminação de plásticos, etc.) em todos os países onde a Management Solutions
está presente.

4 Investimento em novas tecnologias com o objetivo de facilitar a comunicação entre
profissionais e a relação com os clientes evitando deslocamentos.

4Atividades relacionadas com a proteção e a recuperação do meio ambiente, como a
“Corrida Verde” de Bogotá para promover a recuperação das florestas locais.

4Colaboração com a Auara, firma social que dedica os dividendos à promoção de projetos
orientados ao abastecimento de água potável nas comunidades desfavorecidas por meio
de corridas solidárias, torneios de futebol, padel e torneios de golfe.

4Patrocínio das jornadas “Climate Change Econometrics and Fisheries - Natural Resources”
realizadas em Madri.

Paz; justiça e instituições eficazes 

A Management Solutions aposta no firme compromisso de cumprir não apenas a legislação
e as normas em todos os momentos e países em que opera, mas também suas próprias
normas internas, um mecanismo de controle para que os profissionais, diretores e membros
dos órgãos de administração atuem lícita, ética e profissionalmente ao desempenharem suas
funções, com destaque para as seguintes iniciativas:

4Formação sobre código de conduta, ética, conformidade e políticas corporativas para todos
os profissionais da Firma. 

4Tolerância zero em relação a qualquer tipo de ato criminoso ao desempenhar sua atividade,
especialmente os relacionados com corrupção, lavagem de dinheiro, confidencialidade e
proteção de dados pessoais. 

4Sistema de Gestão de Conformidade Penal da firma de acordo com a norma UNE 19601
para as atividades de consultoria de negócios e tecnologias relacionadas.

Introdução

Corrida Verde, ColombiaCorrida Verde, Colombia
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