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Accenture e Avanade vencem Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft pela 15ª vez
Ao todo, as empresas receberam oito prêmios com base em seus compromissos com os clientes, no
impacto de suas soluções no mercado e no uso exemplar de tecnologias da Microsoft.
São Paulo, 14 de julho de 2020 - A Accenture (NYSE: ACN) e a Avanade recebem prêmios Parceiro do
Ano Global Alliance SI da Microsoft pela 15ª vez. Escolhidas pelos funcionários de campo da Microsoft,
ao todo as duas empresas receberam oito prêmios em 2020 por demonstrarem excelência na inovação e
implantação de soluções para clientes baseadas em tecnologia Microsoft.
Além do prêmio Parceiro Alliance SI do Ano, a Accenture e a Avanade também foram nomeadas nas
categorias:
• Parceiro Global AI e Machine Learning do ano
• Parceiro Global Connected Field Service do ano
• Parceiro Global DevOps do ano
• Parceiro Global Modern Workplace for Firstline Workers do ano
• Parceiro Global Healthcare do ano
• Parceiro Global do Ano Austrália
• Parceiro Global do Ano França
"Ser nomeado 'Parceiro do Ano Microsoft Alliance SI' pela 15ª vez, além de ser um recorde, é uma honra
e um excelente testemunho da nossa parceria estratégica de longa data e do trabalho excepcional das
nossas equipes na condução de transformações digitais de grande sucesso para clientes em todo o
mundo", informa Emma McGuigan, diretora geral e líder global do Accenture Microsoft Business Group.
"Diariamente, Accenture e Avanade colaboram no desenvolvimento de soluções para clientes usando
tecnologias e serviços Microsoft. Esperamos seguir colaborando em muitos projetos com a Microsoft no
futuro."
Accenture e Avanade também foram finalistas do Prêmio Parceiro do Ano nas categorias Governo,
Modernização de Finanças e Operações, Power Apps e Power Automate; Varejo e SAP on Azure,
destacando o desempenho e o impacto geral das empresas.
"Receber oito prêmios Parceiro do Ano da Microsoft Partner é muito especial, ainda mais no ano em que
celebramos duas décadas desde a nossa fundação", afirma Pam Maynard, CEO da Avanade. "Com a
maior comunidade de profissionais especializados na linguagem Microsoft no mundo, Avanade e
Accenture estão em uma posição única para ajudar nossos clientes a acessarem todo o potencial das
tecnologias Microsoft à medida que criam resiliência para o futuro."
"Nossa parceria com a Accenture e a Avanade ficou ainda mais robusta ao longo do último ano", explica
Judson Althoff, vice-presidente executivo para Worldwide Commercial Business na Microsoft. "Esses
prêmios reconhecem o progresso significativo que alcançamos juntos à medida que transformamos
digitalmente as empresas ao redor do mundo."
Juntas, Accenture e Avanade já entregaram mais de 35.000 projetos Microsoft para mais de 12.000
clientes em 20 setores do mundo todo. Essa foi a 15ª indicação das empresas ao Prêmio Parceiro do Ano
da Microsoft, superando qualquer outro parceiro.

Sobre a Accenture
A Accenture (NYSE: ACN) é uma empresa líder global em serviços profissionais, com ampla atuação e
oferta de soluções em estratégia de negócios, consultoria, digital, tecnologia e operações. Combinando
experiência ímpar e competências especializadas em mais de 40 indústrias e todas as funções
corporativas - e fortalecida pela maior rede de prestação de serviços no mundo - a Accenture trabalha na
interseção de negócio e tecnologia para ajudar companhias a melhorar seu desempenho e criar valor
sustentável para seus stakeholders. Com 513 mil profissionais atendendo a clientes em mais de 120
países, a Accenture impulsiona a inovação para aprimorar a maneira como o mundo vive e trabalha. Visite
www.accenture.com.
Sobre a Avanade
A Avanade é a fornecedora líder de serviços digitais e na nuvem, soluções de negócios e experiências
lideradas por design, entregues através do poder das pessoas e do ecossistema da Microsoft. Nossos
profissionais trazem ideias inovadoras e ousadas, combinadas com a experiência em tecnologia, negócios
e indústria, para ajudar a impulsionar a transformação e o crescimento de nossos clientes e seus clientes.
A Avanade conta com 38.000 pessoas conectadas digitalmente em 25 países e oferece as melhores
opções através de uma cultura colaborativa que honra a diversidade e reflete as comunidades em que
operamos. Com participação maioritária da Accenture, a Avanade foi fundada em 2000 pela Accenture
LLP e Microsoft Corporation. Mais informações em www.avanade.com.
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