
 

 

 
 

 

ACCENTURE???  

INTERSUL SOLICITA INFORMAÇÕES 
 

Em meio a rumores e preocupações em relação a saída da ACCENTURE, enquanto 

prestadora de serviços à ENGIE, a INTERSUL enviou à empresa correspondência 

solicitando informações sobre as consequências para seus/suas empregados/as vinculados 

às funções executadas pela citada prestadora.   

 

Reproduzimos abaixo a integra da correspondência: 

 
Ilmo. Sr. Júlio César Lunardi Diretor  

Administrativo da ENGIE Florianópolis/SC  

Ref.: Situação contratual da Empresa Accenture  

 

Prezado Senhor,  

Considerando relatos de empregados das diversas áreas da empresa sobre dificuldades enfrentadas 

advindas da centralização dos serviços relacionados aos setores afetados pela injunção da 

Accenture como prestadora de serviços de apoio, muitos dos quais de baixa qualidade, na visão 

ampla dos que interagem com a citada;  

Considerando, ainda, a recente notícia do rompimento de contrato pela ENGIE com a citada 

empresa, vimos solicitar informações sobre a situação contratual da Accenture, bem como sobre a 

manutenção da atual estrutura que privilegia a centralização de serviços de apoio. Questionamos 

ainda, o não aproveitamento da expertise e experiência profissional dos/as empregados/as lotados 

nos setores de apoio atingidos nas áreas decentralizadas, visto a informação de que um grupo 

significativo de novos/as empregados/as estaria sendo contratado para assumir as funções até então 

executadas pela Accenture. 

 

Atenciosamente, 

 

Zeloir Andrade Guimarães 
Secretário da INTERSUL base ENGIE 

 
 

JUNTOS SOMOS FORTES - FILIE-SE ÀS ENTIDADES DA INTERSUL 
 

ARS – APOUS – Sinergia/Fpolis – Sintresc – Stieel – Sintevi – Sindinorte – Sindel – Steem – Sinergia/MS 
 

 
Faça seu comentário a respeito da matéria deste Boletim no Link abaixo: 

comunicação@intersul.org.br - Sua opinião é muito importante! 
Acesse a página da Intersul: www.intersul.org.br 

Acesse a página da Federação: www.fnucut.org.br 
Cadastre-se e receba o Boletim da Intersul diretamente no seu e-mail pessoal: comunicacao@intersul.org.br 
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