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Inovação no DNA
Vanessa de Toledo - Consultant
A inovação começa quando a gente abre as
portas para que o time traga novas ideias.
E traga novas formas de fazer o que
sempre fez só que de uma maneira
diferente.
Marcelo Appezato – Analyst
Já é algo esperando pelo cliente da
empresa, então você vê que ela se
estruturou de uma forma para entregar
isso pro cliente.
Leonardo Ramos - Analyst
A ideia é justamente acelerar e utilizar as
novas tecnologias que esrão surgindo e
alavancar tudo isso para trazer novas
soluções para os clientes.
Plínio Kurata - Consultant
A gente sempre trabalha
colaborativamente com os nossos clientes.
E não só, colaborativamente, mas também,
com diversidade.

Acho que o ambiente é muito mais
colaborativo. E isso é reforçado em várias
etapas da sua jornada como profissional da
Accenture.
Lucas Moraes - Manager
Sem colaboração, sem diversidade, sem
escutar o outro e usar o outro também
como suporte para vocês crescer, a gente
não consegue gerar inovação e nem ir
muito longe.
Ninguém vai fazer um esforço sobrehumano trabalhando aqui, porque a gente
tem ferramentas e métodos que vão
permitir a gente ter um bom planejamento
e um bom trabalho para entregar um valor
perceptivo para o cliente no final do dia.
Sempre fazendo junto com parcerias com
startups, parcerias com clientes, para
desenvolver soluçõe que tragam valor pra
eles e utilizem o que está surgindo de
novo.
O que a Accenture tem é o diferencial de
tudo é o dinamismo.
André Aragão – Associate Manager

Marco Papalardo - Manager

Várias indústrias diferentes, várias
empresas diversas aqui no Brasil e no
mundo.

Eu não vejo nos profissionais da Accenture
um ambiente competitivo.

Você pode vir aqui trabalhar em uma
determinada indústria, com um

UM AMBIENTE COLABORATIVO

Daniele Marques - Specialist

determinado tema, mas um outro projeto
vai ser completamente diferente.
Com outras pessoas, com conhecimentos
que precisam ser aplicados totalmente
diferentes.
Se você tem um objetivo ou tem clareza de
que quer trabalhar numa indústria X, não
vá para a indústria.
Venha pra consultoria, porque aqui você
vai vai poder experimentar, além do que
você quer nessa indústria X, uma série de
outras indústrias.
O valor de você construir uma carreira num
local que vai fomentar o seu
desenvolvimento, que vai contribuir para o
seu crescimento, não tem preço.

Acho que quando a gente sai da faculdade
a gente é muito novo, tem algumas
convicções e passar bons anos aqui como
consultor vai te ajudar a criar um leque de
visões e percepções sobre as mais diversas
indústrias e negócios que você possa
trabalhar.
Se você quer trabalhar em um ambiente
dinâmico, com pessoas diferentes, projetos
diferentes, temas diferentes e, ainda por
cima, fazer a diferença e aplicar o novo,
acho que a Accenture é o melhor lugar
para você vir trabalhar.
Conheça as vagas e inscreva-se em
www.accenture.com.br/carreiras.

