
  
  

 

MEDIA ALERT 
 

Avanade anuncia Rodrigo Caserta como novo presidente de Growth 

Markets e Fabio Hasegawa como General Manager para o Brasil 
  

São Paulo, Brasil, 31 de agosto de 2020 — Avanade, consultoria líder em transformação digital 

especializada no ecossistema Microsoft, anuncia hoje a nomeação de Rodrigo De Queiroz Caserta como o 

novo presidente da área de Growth Markets. Ele substitui Anna Di Silverio, que assumirá o papel de 

presidente de área para a Europa. 

 

Rodrigo ingressou na Avanade Brasil em 2015 como Líder de Vendas e tornou-se Country Manager em 

2016. Sob sua liderança, a Avanade Brasil experimentou um crescimento consistente de dois dígitos e 

expandiu o tamanho da equipe para mais de 1.100 pessoas. Como membro do conselho de cidadania 

corporativa da Avanade, Rodrigo ajudou a expandir o programa de Bolsas de Estudos STEM no Brasil e 

lançou uma nova iniciativa para formar e empregar profissionais maduros (50+). Em 2019, a Avanade Brasil 

foi reconhecida pela Glassdoor como um dos Melhores Lugares para se trabalhar no país. 

 

Em sua nova função, Rodrigo será responsável por impulsionar o crescimento de negócios da Avanade na 

Austrália, Brasil, China, Hong Kong, Japão, Malásia e Singapura, liderando uma equipe de quase 3.000 

profissionais. Rodrigo se reportará diretamente à Pamela Maynard, CEO Global da Avanade, e fará parte do 

Comitê Executivo da Empresa. O profissional também irá se mudar de São Paulo e ficará baseado em 

Singapura. 

 

A Avanade também anunciou a nomeação de Fabio Hasegawa como o novo General Manager da Avanade 

no Brasil. Fabio liderará uma equipe de mais de 1.100 funcionários em quatro localidades (São Paulo, Rio 

de Janeiro, Recife e Nova Lima) e alimentará o crescimento contínuo de nossos negócios e capacidades na 

região. Baseado em São Paulo, Fabio se reportará diretamente a Rodrigo Caserta, Presidente da Área de 

Growth Markets da Avanade.  

 

Desde que Fabio ingressou na Avanade Brasil em 2013, ele assumiu várias funções-chave, incluindo a de 

Líder Regional de Clientes, Líder de Serviços Financeiros e, mais recentemente, liderando duas áreas focadas 

em soluções: Aplicações & Infraestrutura e Aplicações Comerciais. Fabio tem um sólido histórico de sucesso, 

entregando fortes resultados comerciais para a Avanade e clientes, liderando com sucesso a equipe da 

Avanade para a construção de projetos premiados de arquitetura em nuvem, bem como programas de 

Arquitetura Moderna Azure específicos da indústria. 

 

Todas as nomeações citadas entrarão em vigor a partir de 1° de setembro de 2020. 

 

Sobre a Avanade 

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

experiências baseadas em design do ecossistema Microsoft. Nossas pessoas trazem um pensamento novo 

e ousado, combinado com tecnologia, negócios e experiência no setor para ajudar a causar um impacto 

humano em nosso clientes, seus clientes e seus colaboradores. Somos o poder impulsionador do Accenture 

Microsoft Business Group, ajudando as empresas a encantar clientes, capacitar nossas pessoas, 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 nas quais operamos. Maioria de propriedade da Accenture, a 

https://www.avanade.com/


  
  

 

Avanade foi fundada em 2000 pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. Saiba mais em 

www.avanade.com. 
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Avanade: Cheryl Yab 

Email: cheryl.yab@avanade.com  

 

Golin PR 

Heverton Bruno Email: hbruno@golin.com  

Roseanne Café  Email: rcafe@golin.com  
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