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Desde que abriu o capital em 2001 e começou a atuar como uma empresa exclusivamente de 
consultoria, sem ligação com a Arthur Andersen, da qual era um braço, a Accenture mudou 
bastante seu perfil de atuação. "Passamos por uma grande transformação nos últimos anos, 
abrindo o capital e aumentando nosso portfólio de produtos", diz Diego Visconti, executivo 
nomeado em dezembro para coordenar as operações da empresa em um grupo de países 
considerados estratégicos Brasil, Rússia, Índia, China, Coréia e México  
 
No período descrito por Visconti, a Accenture não só conseguiu mais que dobrar seu 
faturamento, mas também ganhar corpo para disputar um mercado específico, o de 
terceirização de tecnologia e processos de negócio, que hoje tem nos indianos sua principal 
referência.   
 
De menos de 10% do faturamento no começo da década, essas atividades passaram a 
representar 40% do resultado no ano fiscal 2008, contribuindo bastante para a elevação de 
seu quadro de funcionários, de 140 mil para 186 mil profissionais só entre 2007 e 2008. Um 
dos maiores grupos, com 38 mil profissionais, está na Índia. No Brasil, o número se aproxima 
dos 8 mil, e o desempenho da empresa tem sido forte afirma Roger Ingold, presidente da 
Accenture no país.   
 
De acordo com o executivo, foram duas mil contratações no ano passado. As receitas, que 
vinham crescendo acima dos 20% até 2007, subiram 31% no ano passado, bem acima dos 
19% apurados pela empresa no mundo o ano fiscal de 2008 fechou com um faturamento de 
US$ 23,4 bilhões. Os números referentes ao Brasil não são detalhados.   
 
Em período de silêncio que antecede a divulgação dos resultados do segundo trimestre fiscal 
de 2009, a Accenture não revela projeções de crescimento, mas o fato é que os países 
emergentes têm ocupado um papel crescente na estratégia da corporação. Isso fica claro com 
a criação da unidade pela qual Visconti, um italiano com 33 anos de trabalho na Accenture, é 
agora responsável, com acesso direto ao executivo-chefe e presidente do conselho da 
companhia, William D. Green.   
 
"O mundo está se direcionando para os países emergentes, e este é o lugar para estar. É 
impressionante o número de grandes corporações e de inovações que está vindo dessas 
geografias", afirma. Países como o Brasil, diz Visconti, mostraram ao mundo que podem 
gerenciar muito bem suas economias e mesmo que haja sobressaltos as condições para um 
futuro positivo parecem estar colocadas. Essa perspectiva de crescimento, que requer 
consultoria para sustentar o movimento ascendente, é um ingrediente que a Accenture busca, 
principalmente em momentos de crise.   
 
A recessão global obviamente é negativa, mas pode ocasionar um fortalecimento da demanda 
por serviços de consultoria e terceirização para reduzir custos e melhorar processos, afirma 
Visconti.   
 
Além disso, a demissão de profissionais de outras empresas de tecnologia facilita a busca da 
Accenture por profissionais qualificados, diz Ingold. "Antes da crise, tínhamos perto de 700 
vagas em aberto. Agora, são cerca de 300, um número mais normal", afirma o executivo. De 
acordo com ele, muitos currículos já estão chegando à empresa.   
 
Essas eventuais vantagens, porém, não significam que a Accenture esteja imune às 
dificuldades geradas pela recessão internacional. A postura é de prudência. "Estamos vivendo 
o dia-a-dia da operação. Não queremos fazer movimentos que irão nos comprometer no 
futuro", diz Visconti.   
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