
 
 

 

 

Avanade é nomeada líder em avaliação de serviços de 

aplicativos de negócios da Microsoft  
 

Pesquisa feita pela empresa Forrester destaca que a Avanade tem um portfólio de ofertas de alto 

padrão e ampla experiência na entrega de compromissos no stack da Microsoft 

 

São Paulo, 17 de novembro de 2021 - A Avanade, inovadora digital líder no ecossistema da Microsoft, 

foi posicionada como líder em “The Forrester Wave ™: Microsoft Business Applications Services (MBAS) Q4 

2021”, pela empresa de pesquisa independente Forrester. 

 

De acordo com o relatório, “a Avanade está no topo do ecossistema MBAS há muitos anos. Sua vasta 

presença no mercado, e forte proximidade com a Microsoft, ajudam a companhia a se destacar da 

concorrência ”. 

 

Leslie Joseph, principal analista da Forrester e autora do relatório, diz que a “Avanade é uma aposta forte 

para uma extensa gama de empresas que escolheram a Microsoft para conduzir uma ampla transformação 

de negócios.”. Ela acrescenta, ainda que “os clientes de referência observaram favoravelmente os 

investimentos da Avanade em inovação e sua capacidade de apoiar um envolvimento de MBAS em todo o 

ciclo de vida, desde a concepção até a execução”. 

 

A Forrester vai além. Comentando sobre o mercado de MBAS, a empresa diz que “o Microsoft Business 

Applications ganhou um grande impulso, desfrutando de um crescimento significativo e se tornando a 

plataforma preferida para a transformação de negócios digitais em uma variedade de setores. Os 

provedores de serviços desempenham um papel fundamental no cumprimento da promessa de agilidade 

e transformação de negócios ”. 

 

“É maravilhoso ver a Avanade reconhecida pela Forrester como líder entre os Microsoft Business Application 

Services após sua avaliação do mercado”, diz Gord Mawhinney, líder de Global Business Applications da 

Avanade. “Nossa capacidade de entrega, a profundidade e amplitude de nosso conhecimento e experiência 

no setor, nos permitem causar um impacto humano genuíno para nossos clientes e seus clientes, 

capacitando-os a construir resiliência, repensar e expandir seus negócios. Quando combinados com nossas 

habilidades de consultoria e inovação, acreditamos que nossas soluções são incomparáveis em qualquer 

lugar do mundo”, afirma o executivo. 

 

A pesquisa da Forrester avaliou os 15 principais provedores de serviços globais de implementação de 

aplicativos Microsoft baseados em 20 critérios dentro de três áreas: oferta atual, estratégia e presença de 

mercado. É possível ler o relatório neste link: The Forrester Wave™: Microsoft Business Application Services, 

Q4 2021  
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Sobre a Avanade 

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

experiências baseadas em design no ecossistema da Microsoft. Nossos profissionais trazem ideias novas e 

ousadas combinadas com experiência em tecnologia, negócios e indústria para ajudar a causar um impacto 

humano e genuíno para nossos clientes, seus clientes e seus funcionários. Somos a força por trás do 
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Accenture Microsoft Business Group, ajudando as empresas a engajar clientes, capacitar funcionários, 

otimizar operações e transformar produtos, alavancando a plataforma Microsoft. A Avanade tem 50 mil 

profissionais em 26 países, trazendo aos clientes o melhor pensamento por meio de uma cultura 

colaborativa que honra a diversidade e reflete as comunidades nas quais operam. De propriedade 

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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