O poder da inovação para
melhorar o desempenho
dos negócios
Como Accenture, Avanade e Microsoft, juntas,
têm mais força para impulsionar seu negócio

Para obter sucesso, as empresas devem ser inovadoras,
flexíveis e ágeis. As oportunidades são abundantes, mas
para tirar o melhor proveito delas, as empresas precisam
de uma vantagem. Elas precisam da experiência, da força
e da agilidade de uma equipe poderosa que entregue
resultados: esse é o poder da aliança entre Accenture,
Avanade e Microsoft.

O poder das três empresas

A tradição da Accenture em consultoria e terceirização
de tecnologia a faz uma parceira excepcional em
transformação. A imensa gama de tecnologias da
Microsoft fornece poder confiável à empresa, bem como
flexibilidade para inovar rapidamente. E a Avanade traz o
melhor dos dois mundos: conhecimento profundo da
plataforma Microsoft juntamente com sua inclinação por
inovação digital e o comprometimento de entregar valor
e atingir resultados. Juntas, essas três empresas têm as
ferramentas certas e a perspectiva correta para extrair o
que há de melhor da revolução digital.
Desde o ano 2000, Accenture e a Avanade têm sido bem
sucedidas na entrega de soluções de negócios e de
tecnologia na plataforma Microsoft, de forma rápida e
dimensionada. No Brasil, esse feito começou em 2010.
O que já fizemos ao redor do mundo? Mais de 10 mil
projetos concluídos para 4 mil clientes. Conquistamos
12 vezes o prêmio Parceiras Microsoft do Ano.

Todo negócio é um negócio digital

A revolução digital está ajudando as empresas a
repensarem o que é possível ser feito, e, em muitos
casos, em como transformar seus negócios a fim de
melhor envolver e manter-se conectado aos clientes,
capacitar funcionários e crescer agora e no futuro.
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Accenture, Avanade e Microsoft constroem soluções
digitais de ponta que redesenham a maneira como
trabalhamos e vivemos. Juntas, as três empresas podem
reunir todas as peças:
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A transformação da tecnologia

Com os Laboratórios de Tecnologia da Accenture, os
Centros de Tecnologia da Microsoft e o Showcase de
Soluções Accenture e Avanade na Microsoft conseguimos
demonstrar o que é possível quando negócios e
tecnologia se juntam para solucionar problemas reais.
No Brasil, os clientes têm acesso ao Microsoft Technology
Center e ao Centro de Inovação da Accenture, que ficam
em São Paulo.

Serviços e capacidades

Trabalhando juntas, Accenture, Avanade e Microsoft
oferecem serviços e soluções para:

As tecnologias estão cada vez mais digitais. Necessidades
urgentes e concorrentes criaram uma mudança para o
modelo de broker de serviços, uma vez que a TI se
esforça para cortar custos e dar suporte às metas e às
iniciativas do negócio, ao mesmo tempo em que coloca a
empresa em posição para prosperar nesse ambiente
digital novo e altamente competitivo.
Ao usar metodologias comprovadas, profunda
experiência e tecnologia de ponta, Accenture, Avanade e
Microsoft o ajudarão a maximizar as tendências de
nuvens, móveis e sociais, possibilitando inovações que
transformam a forma como você faz negócios, tanto
interna quanto externamente.

Accenture, Avanade e Microsoft: qual
é a vantagem para nossos clientes

O acesso exclusivo e antecipado que a Avanade e a
Accenture têm às novas tecnologias da Microsoft fornece
percepções sem igual sobre os usos inovadores da
plataforma e da tecnologia sob medida para os clientes.
Nosso intercâmbio de ideias ganha vida nas localidades
dos clientes em todo o mundo.
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Para mais informações acesse:
www.accenture.com/microsoft
www.avanade.com
www.microsoft.com/accenture

Accenture, Avanade e Microsoft estão ajudando
empresas a perceber possibilidades e a criar novas
soluções para uma era digital.

Sobre a Accenture

A Accenture é uma empresa líder global
em serviços profissionais, com ampla
atuação e oferta de soluções em
estratégia de negócios, consultoria,
digital, tecnologia e operações.
Combinando experiência ímpar e
competências especializadas em mais de
40 indústrias, a Accenture impulsiona a
inovação para aprimorar a maneira
como o mundo vive e trabalha. Saiba
mais em www.accenture.com.br.

Sobre a Avanade

A Avanade é a consultoria líder em
soluções inovadoras de digital e nuvem,
soluções de negócios e experiências que
levam design aos seus clientes, entregues
por meio do poder de nossas pessoas e do
ecossistema Microsoft. Com participação
majoritária da Accenture, a Avanade foi
fundada em 2000 pela Accenture LLP e
pela Microsoft Corporation, e possui
29.000 profissionais em 23 países.
Saiba mais em www.avanade.com.

Sobre a Microsoft

Fundada em 1975, a
Microsoft (Nasdaq “MSFT”)
é líder mundial em software,
serviços e soluções que
ajudam pessoas e negócios
a atingirem seu pleno
potencial. Saiba mais em
www.microsoft.com.

