
Accenture e Avanade são escolhidas Parceiras do Ano da 

Microsoft Global Alliance SI 2021 pela 16ª vez 

Relacionamento e recursos únicos são reconhecidos em nove categorias de prêmios  

NOVA YORK e SEATTLE - 8 de julho de 2021 

A Accenture (NYSE: ACN) e a Avanade foram escolhidas Parceiras do Ano da Microsoft Global 

Alliance SI 2021 pela 16ª vez. As empresas foram reconhecidas com um total de nove prêmios 

em 2021, por demonstrar excelência em inovação e implementação de soluções para clientes 

com base na tecnologia Microsoft. 

Além de serem escolhidas Parceiras do Ano da Microsoft Global Alliance SI 2021, a Accenture e 

a Avanade também receberam as seguintes indicações: 

• Parceiras do Ano para o Setor Automotivo  

• Parceiras do Ano do Dynamics 365 Customer Insights  

• Parceiras do Ano do Dynamics 365 Customer Service  

• Parceiras do Ano do Supply Chain Management & Finance  

• Parceiras do Ano de Experiência do Funcionário 

• Parceiras do Ano do SAP no Azure 

• Parceiras do Ano do País Canadá 

• Parceiras do Ano do País Irlanda 

"Estamos felizes por sermos novamente escolhidas como Parceiras do Ano da Microsoft Global 

Alliance SI 2021, o que ressalta nosso compromisso contínuo em ajudar clientes a melhorar 

radicalmente a agilidade, apresentar novos modelos de negócios e atender seus clientes de novas 

maneiras com a tecnologia Microsoft", disse Chris Howarth, Diretor Executivo Sênior e Líder do 

Accenture Microsoft Business Group. "A poderosa combinação entre a experiência da Accenture 

no setor e em tecnologia, o rigor na execução da Avanade para incorporar setor, inovação e 

insights nos negócios e a confiável plataforma corporativa da Microsoft nos permite acelerar a 

jornada dos clientes rumo ao valor". 

A Accenture e a Avanade também foram finalistas em sete categorias, incluindo: Transformação 

Digital SI; Vendas do Dynamics 365; Energia; Manufatura; Mídia e Comunicações; Migração 

para o Azure; e Sem Fins Lucrativos. 

"É uma grande honra estabelecermos o recorde de sermos escolhidas pela 16ª vez como 

Parceiras do Ano da Global Alliance," disse Pam Maynard, CEO da Avanade. "Esses prêmios 

são a prova do nosso relacionamento único de longa data e consolidam nossa posição como 

líderes de mercado - graças à extensão dos incomparáveis recursos da Microsoft e dos nossos 

profundos insights sobre o setor - permitindo-nos causar um impacto verdadeiramente humano 

em nossos clientes e em seus funcionários e clientes". 

https://www.accenture.com/
https://www.avanade.com/en
https://www.avanade.com/en/solutions
https://www.avanade.com/en/solutions
https://www.avanade.com/en/technologies
https://www.avanade.com/en/about-avanade/leadership/our-business/pamela-maynard


"Nossa aliança de décadas com a Accenture e a Avanade está mais forte do que nunca e 

continuamos a ampliar essa colaboração para ajudar os clientes a superar enormes disrupções e 

liderar em seus setores no futuro", disse Judson Althoff, Vice-Presidente Executivo e Diretor 

Comercial da Microsoft. "Esses prêmios reconhecem o enorme valor que estamos entregando 

juntos". 

Juntas, a Accenture e a Avanade entregaram mais de 35.000 projetos Microsoft para mais de 

12.000 clientes em mais de 20 setores em todo o mundo. As empresas foram escolhidas como 

Parceiras do Ano da Microsoft Alliance 16 vezes, mais do que qualquer outro parceiro. 

Sobre a Accenture 

A Accenture é uma empresa global de serviços profissionais com recursos de ponta em digital, 

nuvem e segurança. Combinando experiência inigualável e habilidades especializadas em mais 

de 40 setores, oferecemos os serviços Strategy & Consulting, Interactive, Technology e 

Operations - todos suportados pela maior rede mundial de Centros de Tecnologia Avançada e 

Operações Inteligentes. Nossos 569.000 colaboradores entregam o que prometem em termos de 

tecnologia e criatividade humana todos os dias, atendendo clientes em mais de 120 países. 

Abraçamos o poder da mudança para criar valor e sucesso compartilhado para nossos clientes, 

pessoal, acionistas, parceiros e comunidades. Visite www.accenture.com  

Sobre a Avanade 

A Avanade é a principal fornecedora de serviços inovadores digitais e em nuvem, soluções de 

negócios e experiências baseadas em design no ecossistema da Microsoft. Nossos profissionais 

trazem novas e ousadas ideias combinadas à experiência em tecnologia, negócios e indústria para 

ajudar a causar um impacto verdadeiramente humano em nossos clientes e nos funcionários e 

clientes deles. Somos a força por trás do Accenture Microsoft Business Group, ajudando 

empresas a envolver clientes, capacitar funcionários, otimizar operações e transformar produtos, 

aproveitando a plataforma Microsoft. A Avanade conta com 44.000 profissionais em 25 países, 

levando aos clientes nossas melhores ideias por meio de uma cultura colaborativa que respeita a 

diversidade e reflete as comunidades onde operamos. Com participação majoritária da 

Accenture, a Avanade foi fundada em 2000 pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. 

Saiba mais em www.avanade.com. 
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