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O executivo-chefe da Accenture, William Green, mais conhecido no mundo corporativo como 
"Bill" Green, mostra-se entusiasmado com o Brasil. Razões não faltam. O país é, no momento, 
o mercado de maior e mais rápido crescimento da Accenture, multinacional das áreas de 
consultoria, tecnologia e terceirização presente em mais de 120 países. O executivo americano 
disse que no começo do ano a companhia continuou a crescer acima de 20% em receita no 
Brasil enquanto no resto do mundo a expansão foi de um dígito "baixo". 
 
O desempenho da empresa no mercado brasileiro superou inclusive o da China, onde a receita 
cresceu 18%, disse Green. Os percentuais referem-se ao período entre dezembro de 2008 e 
fevereiro de 2009, o segundo trimestre do ano fiscal da Accenture, compreendido entre 1º de 
setembro e 31 de agosto. Os números do terceiro trimestre serão divulgados no dia 25. No 
ano fiscal 2008, a empresa faturou globalmente US$ 23,4 bilhões. Desse total, 60% foram 
obtidos com serviços de consultoria e 40% na área de terceirização. 
 
No mesmo período, a receita no mercado brasileiro somou US$ 742 milhões, cerca de 3,2% do 
faturamento total do grupo. A receita em dólar da operação brasileira ficou 56% acima do 
faturamento do ano fiscal de 2007. Em moeda local, conceito contábil também aplicado pela 
Accenture, o faturamento no Brasil, no ano fiscal de 2008, foi de R$ 1,3 bilhão, com 
crescimento de 31% sobre o exercício anterior. 
 
Embora a participação do Brasil na receita total do grupo em dólar seja pequena, as atividades 
da empresa no país crescem de forma acelerada. "Creio que os pontos fortes do país estão 
assentados e espero que a tendência [de crescimento dos negócios da empresa no Brasil] 
continue, o que nos leva a seguir fazendo investimentos nesta economia", disse Green. 
 
Em 2008, a Accenture comprou, por valor não revelado, a Atan, empresa da área de 
automação industrial com sede em Belo Horizonte. A aquisição faz parte de estratégia para 
expandir a capacidade tecnológica da empresa e deverá acelerar o crescimento global da 
Accenture em serviços de automação e de tecnologia da informação. É uma área na qual o 
Brasil torna-se, dentro da Accenture, uma plataforma de exportação, como indicou o 
presidente da empresa no Brasil, Roger Ingold. 
 
Ele disse que a Accenture, apoiada no tripé consultoria, tecnologia e terceirização, tem como 
missão melhorar o desempenho dos clientes por meio de soluções integradas que podem 
incluir planejamento estratégico, implantação e operação de sistemas de tecnologia da 
informação. "Hoje qualquer transformação envolve tecnologia", disse Ingold. A atuação da 
Accenture é dividida em cinco grupos de operação: serviços financeiros, produtos, 
comunicações e alta tecnologia, indústria de base e serviços públicos. 
 
Segundo Ingold, o crescimento de 31% no faturamento da Accenture no Brasil no ano fiscal de 
2008 foi determinado pela prestação de serviços nas áreas de comunicações e alta tecnologia, 
indústria de base e serviços financeiros. Ele acrescentou que a operação brasileira segue a 
tendência mundial do grupo de participar dos grandes movimentos de fusão e aquisição. "Das 
sete maiores fusões que ocorreram no Brasil no período recente, estamos envolvidos em seis." 
Ele não citou nomes, mas no mercado comenta-se que a Accenture participaria, por exemplo, 
da fusão Oi-Brasil Telecom. 
 
Green disse que um dos principais serviços oferecidos pela Accenture é a integração pós-fusão, 
ajudando as empresas a impulsionar sinergias. "As fusões são complexas e muitas vezes não 
conseguem produzir o valor esperado para o acionista." Green disse que as fusões e aquisições 
são uma das ferramentas usadas pelas empresas como forma de aproveitar oportunidades na 
crise. Os clientes da Accenture também passaram a se concentrar no gerenciamento eficiente 
de custos, na retenção da clientela e no uso meticuloso do capital. 
 
Green avalia que a economia mundial passa por um recomeço, algo que ocorre a cada 50 
anos. "Esse novo começo quer dizer que vamos testemunhar uma alteração dos modelos 



empresariais, mudanças drásticas nas necessidades das empresas e alterações na dinâmica da 
força de trabalho, além de uma série de novas tecnologias e inovações que vão mudar a forma 
como o mundo funciona e vive." Ele disse acreditar que a recuperação das principais 
economias, a partir de 2010, não se dará de maneira uniforme. 
 
O presidente mundial da Accenture conversou com o Valor em um intervalo da reunião do 
comitê executivo da empresa, realizado esta semana no Rio. Seis vezes por ano a diretoria 
mundial da companhia se reúne em algum país e desta vez o encontro foi no Brasil. "Todos 
queriam vir (ao Brasil) observar o crescimento que tivemos e passar um tempo com nossos 
clientes, que estão entre as melhores empresas do mundo." Um dos setores nos quais a 
companhia aposta no Brasil é o de serviços públicos, área em que tem larga experiência no 
exterior e que inclui serviços para modernizar o Estado. 
 
Green disse que o Brasil se posiciona como um mercado prioritário para a Accenture entre os 
países do Bric, o grupo de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia e China. 
Perguntado quem viria primeiro na hora de decidir por investimentos, Green respondeu: "Se 
eu tivesse US$ 100 para gastar e estivesse considerando um investimento em um desses 
quatro mercados, eu o faria no Brasil." Ele justificou a decisão referindo-se à maturidade do 
mercado brasileiro e da própria equipe de executivos da Accenture. 
 
"Quando vejo que posso ter equipe de liderança e boas oportunidades de mercado, o Brasil 
entra em primeiro lugar na minha lista", afirmou. A empresa conta com quase oito mil 
profissionais no país (no mundo são 181 mil, com variadas competências técnicas para atender 
a diferentes setores da atividade econômica). Green disse que o ativo mais precioso para a 
empresa é o talento e indicou que, independentemente da condição econômica, a Accenture 
nunca reduz o investimento em pessoal. No exercício de 2008, a empresa investiu globalmente 
quase US$ 1 bilhão em treinamento e pesquisa e desenvolvimento. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 jun. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 


