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Avanade é a primeira integradora global a obter a certificação 

GitHub Advanced Services & Channel (Canal e Serviços Avançados) 

 
Clientes se beneficiarão com um menor tempo para lançamentos, melhoria da 

colaboração e segurança entre desenvolvedores, além de código seguro e pronto para 

a nuvem por meio da plataforma GitHub Enterprise 
 

SÃO PAULO – Junho, 2020 – A Avanade, líder em inovação digital do ecossistema Microsoft, tornou-

se a primeira integradora global a ser certificada como parceira avançada de serviços e canais do 

GitHub, fornecendo a seus clientes acesso à plataforma corporativa. O GitHub é a maior comunidade 

de desenvolvedores do mundo, lar da maioria dos projetos de código aberto do mundo. 

 

Essa parceria segue a tendência de uma pesquisa recente da Avanade, mostrando que 52% das 

organizações acham que questões sobre pessoas e suas habilidades são o maior obstáculo à adoção 

de modernas práticas de engenharia de software. Com acesso à plataforma Enterprise do GitHub, os 

clientes da Avanade se beneficiarão do código aberto sem precisar compartilhar o código de 

propriedade fora da organização. O resultado é um tempo reduzido para lançamento de projetos de 

desenvolvimento críticos ao negócio. Isso é especialmente relevante no ambiente atual, quando a 

contenção e otimização de custos são as principais prioridades das organizações. 

 

Além disso, os clientes da Avanade terão acesso às ferramentas essenciais do GitHub, ideais para 

organizações modernas de software, incluindo segurança de código fonte, insights e análises de 

desenvolvimento, gerenciamento de fonte aberta e InnerSource. Tempos reduzidos de 

desenvolvimento de software e a capacidade de criar códigos sempre prontos para a nuvem, com 

quaisquer vulnerabilidades de segurança detectadas automaticamente, são algumas das vantagens 

desse relacionamento. Os desenvolvedores das empresas poderão trabalhar em um ambiente privado, 

mas também se conectar com desenvolvedores externos, na tentativa de criar produtos mais 

centrados no ser humano. 

 

"O GitHub é onde todos os desenvolvedores querem estar", afirma Craig Wood, Executivo de 

Engenharia de Software da Avanade. “Existe uma crise de habilidades em todo o mundo, com 

empresas procurando desesperadamente por desenvolvedores talentosos. Com 50 milhões de 

desenvolvedores, o GitHub e sua plataforma Enterprise permitem que as organizações tragam a 

experiência do desenvolvedor internamente, e nós da Avanade podemos ajudar a trazer o 

conhecimento necessário para garantir que grandes organizações se beneficiem dele.” 

 

"Como primeira integradora de sistemas global a ser certificada como parceira avançada de serviços e 

canais do GitHub, a Avanade nos ajudará a implementar o GitHub Enterprise na escala em que as 

grandes empresas precisam", afirma Leon Jones, Líder de Parceiros e Canais do GitHub. “O GitHub e a 

mailto:cheryl.yab@avanade.com
mailto:claire.booty@avanade.com
https://www.avanade.com/en-gb/thinking/ready-by-design/executive-research
https://www.avanade.com/en/thinking/rethink


 

 

Avanade compartilham um objetivo semelhante: de modernizar o desenvolvimento de software e 

trazer ferramentas de classe mundial para os clientes. Estamos ansiosos por essa parceria com eles e 

seus clientes, para fornecer produtos e serviços prontos para empresas. ”  

 

 

# # # 

 

Sobre Avanade 

Avanade é a consultoria de negócios líder em soluções inovadoras de digital e nuvem, por meio de 

experiências baseadas em design através do ecossistema Microsoft. Nossos profissionais trazem um 

pensamento novo e ousado, combinado com tecnologia, negócios e conhecimento no setor para criar 

um impacto humano em nossos clientes, os clientes deles e seus colaboradores. Somos o poder 

impulsionador do Accenture Microsoft Business Group, ajudando empresas a encantar consumidores, 

capacitar colaboradores, otimizar operações e transformar produtos, alavancando a plataforma 

Microsoft. A Avanade tem 38 mil profissionais em 25 países, que trazem aos nossos clientes o melhor 

pensamento com uma cultura colaborativa, que honra a diversidade e reflete as comunidades onde 

atuamos. Maioria de propriedade da Accenture, a Avanade foi fundada em 2000 pela Accenture LLP e 

pela Microsoft Corporation. Saiba mais em www.avanade.com. 

 

Sobre GitHub 

GitHub é uma empresa desenvolvedora. Como o lar de mais de 50 milhões de desenvolvedores de 

todo o mundo, o GitHub é onde os desenvolvedores podem criar, compartilhar e enviar o melhor 

código possível. O GitHub facilita o trabalho em conjunto, resolve problemas desafiadores e cria as 

tecnologias mais importantes do mundo. 
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