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Acelerando os negócios para o futuro:
Avanade é nomeada líder em serviços Microsoft Dynamics 365 em
relatório de pesquisa independente
De acordo com o documento: “A companhia continua a demonstrar suas tradicionais forças de
escalabilidade, amplo domínio de capacidades e linhagem, conquistando escala significativa
além do Dynamics”
São Paulo, 27 de maio de 2019 – A Avanade, uma das principais consultorias de tecnologia do mundo,
parte do ecossistema da Microsoft, anuncia que foi classificada como líder no último relatório The
Forrester Wave™: Microsoft Dynamics 365 Services, Q2 2019.
O relatório, que inclui as categorias Líderes, Executores Fortes, Concorrentes e Desafiantes, avaliou 12
fornecedores globais dos serviços Dynamics 365, acessando suas habilidades em três altos níveis:
Ofertas atuais, Estratégia e Presença de mercado.
Os resultados do Perfil de Fornecedor da Avanade incluem:
• “A companhia continua a demonstrar suas tradicionais forças de escalabilidade, amplo domínio
de capacidades e linhagem, conquistando escala significativa além do Dynamics”.
• “A Avanade tem investido pesado em sua rede global de estúdios digitais e de inovação para criar
IP, suporte local aos clientes e co-criação de soluções com seus clientes”.
• “Sua habilidade de impulsionar os negócios de consultoria da Accenture, proporcionando
aconselhamento em serviços, bem como, seu profundo relacionamento com a Microsof, permitem
à Avanade entregar transformação digital por meio dos aplicativos de negócios da Microsoft”.
• “A Avanade também possui umas das melhores estruturas de modelos a fim de proporcionar
suporte de longo prazo nas implantações do Dynamics 365”.
“Estamos muito satisfeitos com o posicionamento de líderes no relatório Forrester Wave sobre o
Dynamics 365”, afirma Gord Mawhinney, líder de Aplicações de Negócios da Avanade. “Nosso foco
contínuo é garantir que tenhamos os melhores recursos e habilidades para ajudar os clientes a
alcançarem os benefícios do D365 e diferenciá-los em seus mercados, acelerando o crescimento por
meio de experiências únicas para colaboradores e clientes”.
“O Microsoft Dynamics 365 permite às organizações atingir os objetivos dentro da transformação digital
auxiliando na entrega de inovação e eficiência para experiências superiores com clientes e
colaboradores. A tecnologia da Microsoft, os investimentos e as soluções de negócios não terão sucesso

sem a visão, experiência e habilidades de parceiros estratégicos como a Avanade”, declara Hayden
Stafford, Vice-Presidente Corporativo de Aplicações de Negócios da Microsoft. “Estamos contentes que
a Avanade tenha sido nomeada líder no Forrester Wave, reconhecendo sua relação profunda com a
Microsoft e sua capacidade de impulsionar os negócios de consultoria da Accenture com o
aconselhamento em serviços”.
Para acessar o relatório completo, “The Forrester Wave™: Microsoft Dynamics 365 Services, Q2 2019”,
basta acessar nosso site.
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 das pessoas e do
ecossistema Microsoft. Nossos profissionais combinam experiência em tecnologia, negócios e
conhecimento na indústria para construir e implementar soluções para atingir resultados para nossos
clientes e os clientes deles. Avanade possui 35.000 pessoas digitalmente conectadas em 24 países,
trazendo aos clientes os melhores resultados por meio de uma cultura colaborativa, que honra a
diversidade e reflete as comunidades onde atuamos. Com participação majoritária da Accenture, a
Avanade foi fundada em 2000 pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. Saiba mais em
www.avanade.com.

