
Accenture, Avanade e Microsoft lançam em conjunto primeiro centro de 
excelência para acelerar a migração para a nuvem 

 
São Paulo, Brasil, 22 de setembro de 2022 – Accenture (NYSE: ACN) e Microsoft, com sua 
joint-venture, Avanade, lançaram seu primeiro Centro de Excelência conjunto cujo foco é a 
modernização e a migração do legado de sistemas para a nuvem. Os recursos das três 
empresas foram combinados para ajudar os clientes com modernização de mainframe, um 
mercado global de US$ 22 bilhões e um mercado de US$ 2 bilhões somente no Brasil. 
 
Localizada dentro do Accenture Innovation Hub em São Paulo, aproximadamente 40 pessoas 
das três empresas trabalham juntas para fornecer aos clientes soluções e recursos que 
preparam suas operações para o futuro enquanto aceleram a transformação digital. Os clientes 
já podem explorar provas de conceitos, demonstrações e simulações de migração, 
beneficiando-se do acesso a recursos locais com o conhecimento global e a profunda 
experiência no setor das três empresas. 
 
"Plataformas e aplicativos modernos baseados em nuvem permitem que as organizações 
atendam melhor aos clientes, com mais rapidez e eficiência", disse Fernando Teixeira, líder 
do Accenture Microsoft Business Group na América Latina. A combinação das nossas três 
forças no novo centro vem fornecer todos os aspectos da modernização de mainframe, 
reduzindo os riscos de mover cargas de trabalho críticas para a nuvem. 
 
Ao combinar o conhecimento do setor da Accenture, a capacidade técnica da Avanade e as 
soluções da Microsoft, o centro será um recurso para ajudar os clientes latino-americanos nos 
processos de modernização. O centro ainda oferecerá treinamento, geração de recursos e 
qualificação/certificação de parceiros. 
 
De acordo com Fábio Hasegawa, presidente da Avanade Brasil, "a modernização da nuvem 
e de aplicativos são as principais prioridades das organizações no País, em razão das 
pressões para serem ágeis e resilientes em um mercado cada vez mais volátil”. “Com o novo 
Centro de Excelência poderemos oferecer plataformas e aceleradores que ajudam nossos 
clientes a lidar com as adversidades tecnológicas inerentes aos esforços de migração de 
legados, que podem variar desde a escassez de recursos e ativos até a otimização de custos 
de manutenção e investimentos em tecnologia." 
 
O Centro de Excelência considera todas as partes das operações de uma empresa e os 
recursos necessários para o processo de modernização do mainframe e do legado para a 
nuvem. 
 
“Para a Microsoft, a nuvem tem um potencial imenso para impulsionar a inovação empresarial 
em todos os segmentos, além de outras áreas essenciais para nossa sociedade. Esta é uma 
jornada de várias etapas em que o trabalho em equipe, o conhecimento técnico e a 
compreensão dos perfis e necessidades dos clientes são necessários para construir junto com 
eles as soluções que atendem exatamente o que precisam. Nossa união com a Accenture e a 
Avanade traduz a forma como atuamos em sinergia com nossos parceiros, parte fundamental 
do nosso negócio”, disse Tânia Cosentino, gerente-geral da Microsoft Brasil. 
 
A Accenture divulgou recentemente os resultados de uma pesquisa global com 150 executivos 
bancários. As descobertas indicam que os bancos estão reduzindo sua dependência de 
décadas de tecnologia de mainframe legada e planejando mover uma parte significativa de 
suas principais funções de negócios para a nuvem para lançar novos produtos rapidamente e 
permanecer competitivos. 
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https://www.accenture.com/br-pt
https://www.microsoft.com/pt-br
https://www.avanade.com/pt-br
https://newsroom.accenturebr.com/br/news/estudo-mostra-que-4-em-cada-5-bancos-planejam-ou-j%C3%A1-est%C3%A3o-migrando-seus-mainframes-para-nuvem-em-busca-de-aumento-na-velocidade-e-agilidade.htm


Sobre a Accenture 
A Accenture é uma empresa global de serviços profissionais com capacidades líderes em 
digital, nuvem e segurança. Combinando experiência incomparável e habilidades 
especializadas em mais de 40 setores, oferecemos serviços nas seguintes áreas: Strategy and 
Consulting, Technology e Operations, além da Accenture Song. Todas são alimentadas pela 
maior rede mundial de centros de tecnologia avançada e operações inteligentes. Nossos 710 
mil funcionários entregam a promessa de tecnologia e conhecimento humano todos os dias, 
atendendo clientes em mais de 120 países. Abraçamos o poder da mudança para criar valor e 
sucesso compartilhado com nossos clientes, funcionários, acionistas, parceiros e 
comunidades. Visite.  
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Sobre a Avanade 
A Avanade é a fornecedora líder de serviços digitais inovadores, de nuvem e de consultoria, 
soluções do setor e experiências lideradas por design em todo o ecossistema da Microsoft. 
Todos os dias, nossos 58.000 profissionais em 26 países causam um impacto humano genuíno 
para nossos clientes, seus funcionários e seus clientes. 
 
Somos reconhecidos, juntamente com a Accenture, como o Parceiro Global SI do Ano da 
Microsoft mais do que qualquer outra empresa. Com a maioria das certificações da Microsoft 
(mais de 60.000) e 18 (de 18) competências Microsoft de nível Gold, estamos em uma posição 
única para ajudar as empresas a crescer e resolver seus desafios mais difíceis. 
 
Somos uma empresa que prioriza as pessoas, comprometida em fornecer um local de trabalho 
inclusivo, onde os funcionários se sintam à vontade para serem autênticos. Como uma 
empresa responsável, estamos construindo um mundo sustentável e ajudando jovens de 
comunidades sub-representadas a atingir seu potencial. 
 
De propriedade majoritária da Accenture, a Avanade foi fundada em 2000 pela Accenture LLP 
e pela Microsoft Corporation. Saiba mais em www.avanade.com. 
 
 
Sobre a Microsoft    
A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) habilita a transformação digital na era da nuvem 
inteligente e da fronteira inteligente. A missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e cada 
organização no planeta a conquistar mais. A empresa está no Brasil há 33 anos e é uma das 
122 subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975. De julho de 2021 a junho de 
2022, a empresa investiu mais de US$ 15 milhões em doações e descontos para entidades 
sem fins lucrativos, impactando mais de 2 mil instituições com doação de software, descontos 
para compra e apoio a projetos de capacitação. Com o lançamento do Microsoft For Startups 
Founders Hub, 443 novas startups foram aprovadas, totalizando 703 startups apoiadas, que 
juntas já consumiram USD 11,898,488.00 de créditos em nuvem Azure.  
 
 
Informações para a imprensa:    
 
Avanade 
Pedro Michepud Rizzo – pedro.michepud.rizzo@avanade.com  
 
IPG-PR |  
Debora Molina – dmolina@ipg-pr.com 
Camilla Santos – csantos@ipg-pr.com  
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