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A Avanade é a consultoria líder em soluções 

inovadoras de digital e nuvem, soluções de 

negócios e experiências entregues por meio do 

poder das nossas pessoas e do ecossistema 

Microsoft

Serviços
financeiros

Recursos

Saúde e 
serviços 
públicos

Produtos

Comunicação, 
mídia e alta 
tecnologia
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Nossos profissionais combinam experiência em 

tecnologia, negócios e conhecimento na indústria para 

construir e implementar soluções para atingir 

resultados para nossos clientes e os clientes deles

29.000
profissionais 

digitalmente 

conectados e 20% 

são mulheres

80
escritórios em

países

10.000
projetos com

clientes globais

já atendidos

15
centros de excelência

especializados em

cloud, dynamics AX, 

CRM, digital 

marketing e mais

18.500
profissionais

certificados em

Microsoft23 + de 4.000

https://avanade.sharepoint.com/sites/policies/Policies2/Data Management/1431_DataManagement.pdf


©2017 Avanade Inc. All Rights Reserved. <Highly Confidential> See Avanade’s Data Management Policy

Jornada do consumidor digital

Transformação do ambiente de trabalho

Modernização de TI e transformação por nuvem

Alavancagem de dados e analytics

Estruturação de processos de negócios

1

2
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Trabalhamos com diferentes demandas de negócios
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Transformamos os negócios a partir de três perspectivas

Estabelecemos uma cultura digital que promove 

ações de engajamento para maior satisfação dos 

funcionários, com aumento da produtividade e 

acessibilidade aos dados, gerando uma melhor 

tomada de decisão

A Nova Economia de TI

Reconhecemos o poder do digital para apoiar 

experiências, construindo a lealdade de longo 

prazo em cada interação

Criamos valor usufruindo plenamente dos 

benefícios da nuvem em primeiro lugar, para 

maximizar a eficiência, aumentar a agilidade e 

oferecer liberdade para inovar nos negócios 

Ambiente de Trabalho

Digital

Consumidor Digital

https://avanade.sharepoint.com/sites/policies/Policies2/Data Management/1431_DataManagement.pdf


©2016 Avanade Inc. All Rights Reserved.

Mas essa transformação exige repensar os modelos vigentes

Mesclando experiências físicas e digitais
1

Extraindo valor dos dados2

Ativando digital e nuvem em um mundo 
com sistema legado

3
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Nossas soluções

We are focused on 10 key offerings to support your needs:

Digital 

Workplace

ERP Services

Modernização

de Desktop 

Desenvolvimento

de Aplicações
Transformação

por Nuvem

Comunicação

Unificada e 

Colaboração

Ambiente de 

Trabalho

Digital

Digital 

Marketing

Digital 

Marketing

Analytics

Vendas e 

Serviços

Digitais

Digital 

Enterprise 

Analytics

Modernização

de Aplicações

Serviço

Gerenciado de 

Aplicações
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A aliança Avanade, Accenture e Microsoft traz o 
melhor em estratégia e tecnologia para 
possibilitar mais valor aos seus investimentos 
em TI e maximizar os resultados dos negócios

Nossas alianças são poderosas

Reunimos a maior comunidade mundial de especialistas em soluções baseadas em 

Microsoft com + de 68.000 profissionais qualificados em toda Avanade e Accenture

Pelo 9° ano consecutivo somos reconhecidos como Parceiros de Aliança do Ano pela Microsoft

https://avanade.sharepoint.com/sites/policies/Policies2/Data Management/1431_DataManagement.pdf
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E temos diversos reconhecimentos do mercado

IDC posiciona Avanade e Accenture 

como líderes mundiais em aplicativos 

empresariais Microsoft



Mas não acredite só na nossa palavra

• Atuamos em parceria com mais de 

1.200 clientes globais – a maioria de 

grandes empresas e agências 

governamentais

• Já trabalhamos com + de 4.000 

clientes desde 2000

• 34% das 500 empresas da Fortune 

são clientes Avanade

https://www.avanade.com/pt-br/clients/unilever-bi
https://www.avanade.com/pt-br/clients/btg-pactual
https://www.avanade.com/pt-br/clients/williams-martini-racing


Conheça um pouco mais das histórias

de sucesso de nossos clientes aqui

https://www.avanade.com/pt-br/clients
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Avanade oferece maior robustez, governança e 
flexibilidade de infraestrutura de TI para o Banco 
BTG Pactual, possibilitando respostas mais rápidas 
para situações de crise e incidentes de segurança

“Como nosso parceiro de negócios, a Avanade nos ajudou a 

tirar o máximo proveito dessa ferramenta, transferindo todo 

o seu know-how para nossa equipe de TI, reduzindo cargas 

de trabalho com as automações proporcionadas pelo SCCM.“ 

Peter Vicentainer, Diretor de Serviços do Cliente, BTG Pactual

Estudo de Caso

https://www.avanade.com/pt-br/clients/btg-pactual
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Globo adota estratégia Avanade para 
consolidar fornecedores Microsoft

Estudo de Caso

A equipe de Serviços Gerenciados da Avanade usou uma metodologia 

exclusiva de Suporte e Manutenção de Melhorias para os ambientes 

Microsoft SharePoint e Dynamics CRM para consolidar mais de 10 

fornecedores. Por meio do nosso enfoque, será possível promover 

ganhos de eficiência em cerca de 25% das operações e em novos 

projetos num prazo de 3 anos, como resultado da otimização e da 

consolidação da qualidade com foco em trocar as soluções 

alternativas pela solução definitiva de incidentes



Avanade suporta a expansão da Azul Linhas Aéreas por 

meio da implementação de serviços gerenciados

A Azul agora tem mais flexibilidade para responder à concorrência, 

lançar promoções e fazer rapidamente novas campanhas disponíveis 

on-line. A nova solução também afeta diretamente a criação de 

campanhas de vendas, melhorando as economias diretas nos 

principais serviços da empresa. Além disso, a gestão mais precisa 

agora faz com que menos aeronaves voem com lugares vazios.

Estudo de Caso



©2016 Avanade Inc. All Rights Reserved.

Avanade desenvolve jornada do 
consumidor digital para evento de 

inovação a varejistas na Unilever

O principal objetivo da Jornada do Consumidor é desenvolver os  principais clientes da 

Unilever, preparando-os para realizar novas formas de se conectar com seus 

consumidores por meio de uma estrutura omni-channel. O conceito foi desenvolvido 

de acordo com: a necessidade do consumidor (micro-momentos), o comportamento 

do consumidor (mobilidade), disponibilidade (influência) e canais (compras).

Estudo de Caso

https://www.avanade.com/pt-br/clients/unilever-bi
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Transformação digital 
dentro e fora das pistas

"Em questão de semanas, a Avanade nos ajudou a 

observar os resultados ao aprimorar nossos recursos 

digitais internamente e nosso envolvimento com os fãs 

externamente.“ Claire Williams, Diretora Comercial e de 

Equipes, Williams Martini Racing

Estudo de Caso
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Sobre a Avanade

A Avanade é a consultoria líder em soluções inovadoras de 

digital e nuvem, soluções de negócios e experiências que 

levam design aos seus clientes, entregues por meio do poder 

das pessoas e do ecossistema Microsoft.

Nossos profissionais combinam experiência em tecnologia, 

negócios e conhecimento na indústria para construir e 

implementar soluções para atingir resultados para nossos 

clientes e os clientes deles. 

Avanade possui 29.000 pessoas digitalmente conectadas em 

23 países, trazendo aos clientes os melhores resultados 

através de uma cultura colaborativa, que honra a diversidade e 

reflete as comunidades onde atuamos. Com participação 

majoritária da Accenture, a Avanade foi fundada em 2000 pela 

Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. Saiba mais em 

www.avanade.com. 

América Latina

São Paulo

Rua Alexandre Dumas, 2.051

Ch. Santo Antonio

São Paulo - SP 04717-004

avanadebrasil@avanade.com

América do Norte

Seattle

Fone: +1 206 239 5600

americas@avanade.com

Europa

Londres

Fone: +44 (0) 20 7025 1000

Europe@avanade.com

Ásia-Pacífico

Singapura

Fone: +65 3694 7888

AsiaPac@avanade.com

África

Pretória

Fone: +27 12 622 4400

SouthAfrica@avanade.com
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