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A boa notícia é que 
suas organizações 
já têm equipes 
de engenheiros 
talentosos e 
habilidosos, e a 
transformação de 
seus talentos pode 
fornecer uma base 
sólida para sua 
transição para 
a nuvem.”

Em 2014, enquanto eu era vice-presidente de 
Tecnologia na Experian, reuni uma pequena equipe 
para reconstruir nossa plataforma de B2C na nuvem. 
Imediatamente encontramos um grande obstáculo: 
não tínhamos as habilidades e experiências para 
desenvolver soluções na nuvem. Nosso plano 
original era aumentar nossa equipe com prestadores 
de serviços com experiência na nuvem. A ideia era 
começar rápido, enquanto nossa própria equipe 
aprenderia fazendo a tarefa, com treinamento 
adicional ao longo do tempo. Infelizmente, essa 
abordagem se mostrou impossível na época devido 
à alta demanda e ao baixo número de prestadores 
de serviço com experiência.

Incansáveis, optamos por recrutar engenheiros 
experientes com um histórico de rápido aprendizado, 
independentemente de terem experiência na 
nuvem ou não. Também envolvemos a Dualspark, 
uma parceira confiável da AWS, para capacitar a 
equipe com sua especialização em arquitetura da 
nuvem e DevOps. Essa estratégia compensou. Com 
a orientação da Dualspark, nossa equipe inicial 
de meia dúzia de engenheiros aceitou o desafio 
e enfrentou o trabalho. Aprendemos fazendo e 
experimentando. No período de três meses, a equipe 
desenvolveu um produto minimamente viável nativo 
da nuvem. Também implementamos um canal de 
implantação contínuo/de integração contínua, além 
de um sistema automatizado usado para gerenciar 
nossa infraestrutura de nuvem.

No prazo de um ano, nossa equipe havia crescido 
para mais de 60 engenheiros produtivos e treinados. 

A maioria dos nossos engenheiros era composta por 
funcionários que fizeram a transição bem-sucedida 
de plataformas legadas para nossas novas equipes 
baseadas em nuvem. Em paralelo, também geramos 
duas novas iniciativas na nuvem: uma no reino Unido 
e outra para dar suporte aos nossos negócios de B2B.

Desde 2014, a demanda por profissionais de TI 
com experiência na nuvem continuou a crescer, e 
contratar toda uma nova equipe de pessoas com 
essas habilidades não é uma estratégia realmente 
viável. Em minha função atual como estrategista 
empresarial da AWS, muitos dos executivos que 
conheço enfrentam o mesmo desafio: encontrar 
e recrutar engenheiros com experiência prática 
na nuvem. Os líderes estão se perguntando como 
atender aos objetivos de transformação da nuvem 
sem engenheiros com experiência na nuvem à 
disposição. A boa notícia é que suas organizações já 
têm equipes de engenheiros talentosos e habilidosos, 
e a transformação de seus talentos pode fornecer 
uma base sólida para sua transição para a nuvem.

Em toda empresa, encontrei engenheiros, de 
infraestrutura a desenvolvimento de software, 
que têm paixão por aprender e melhorar suas 
habilidades. Engenheiros têm uma motivação 
inata para solucionar problemas e são educados 
formalmente para analisar sistemas e articular 
conjuntos criativos de soluções para qualquer 
problema dado. A raiz latina da palavra “engenheiro” 
nos indica uma direção: Ingenium: talento criativo, 
inovação, uma pessoa excepcionalmente inspirada 
e com capacidades criativas.

“Conte-me e eu esquecerei. Ensine-me e eu me lembrarei. 
Envolva-me e eu aprenderei.” 
Benjamin Franklin

http://www.dualspark.com/
http://amzn.to/you-already-have-the-people-you-need-to-succeed-with-the-cloud
http://amzn.to/importance-talent


Para acelerar essa transformação, aqui estão cinco 
lições para ajudar você a começar hoje mesmo:

    Utilize um parceiro confiável de APN para dar a 
partida em sua iniciativa de nuvem e capacitar 
suas equipes. Além dos resultados de entrega 
especificados no contrato de envolvimento, 
você pode adicionar um requisito explícito 
para transferência de conhecimentos. Muitos 
parceiros podem oferecer treinamento para 
toda a equipe ou podem “treinar o treinador”.

    Ofereça uma variedade de oportunidades de 
treinamento para suas equipes, considere uma 
combinação de treinamentos formal e informal. 
Alguns dos seus funcionários prosperam em 
ambientes de sala de aula, enquanto outros 
preferem aprender sozinhos usando instruções 
online autoguiadas. Um benefício adicional de 
oferecer cursos online individuais é que sua 
equipe sinaliza seus interesses em tecnologia na 
nuvem aproveitando os cursos de aprendizado 
autoguiado. A equipe de Treinamento da AWS 
pode ajudar a adaptar sua abordagem.

Para que qualquer 
um desses elementos 
funcione, você 
precisará realocar 
parte da sua equipe 
de míssão crítica 
para outra função, 
diferente do trabalho 
atual.”

    Para que qualquer um desses elementos 
funcione, você precisará realocar parte da sua 
equipe de míssão crítica para outra função, 
diferente do trabalho atual. A equipe precisará 
concentrar 100% de seu tempo e energia 
na iniciativa de transformação da nuvem. 
Considere utilizar MSPs para ajudar a gerenciar 
uma situação estável enquanto capacita suas 
equipes.

    Quando novos membros se unem a uma equipe, 
os membros existentes devem ser responsáveis 
por orientar e treinar novos membros na 
tarefa. É importante ter novos contratados ou 
funcionários transferidos realizando trabalho 
significativo em um produto ou projeto 
imediatamente. Essa abordagem garante que 
novas habilidades sejam relevantes e adquiridas 
o mais rápido possível.

Mitose de equipes
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https://aws.amazon.com/partners/find/
https://aws.amazon.com/training/
http://amzn.to/future-of-managed-services-in-cloud


    Pequenas equipes, utilizando o conceito de de 
duas pizzas, são muito efetivos para integrar 
novos membros. Usando uma abordagem do 
tipo mitose, dividimos as equipes sempre que 
elas ultrapassam o número de 12 ou mais 
membros. Adicionamos uma pessoa nova 
a uma equipe a cada duas semanas, o que 
mostrou ser tempo suficiente para aprender 
as funções básicas e se familiarizar com a 
dinâmica da equipe. Sempre que você divide 
e traz novas equipes para o ambiente on-
line, aumenta sua taxa geral de crescimento. 
Com planejamento cuidadoso, você pode 
alinhar essa taxa de transição algorítmica para 
dar suporte às suas cargas de trabalho em 
constante crescimento na nuvem.

    Dependendo das necessidades dos seus 
negócios, você pode desejar promover 
raciocínio na nuvem, modelos operacionais e 
metodologias de trabalho em múltiplos países 
ou regiões. Criar um modelo de “aprendizagem” 
pode ajudar a acelerar a propagação de 
habilidades na nuvem. Líderes de equipes de 
diferentes regiões ou países podem aprender 
com uma equipe existente por algumas 
semanas. Assim que eles compreenderem as 
informações básicas, poderão voltar para casa 
para formarem as próprias equipes de nuvem.

    Investir na transformação da sua equipe existente 
tem muitas vantagens distintas. Os funcionários 
já conhecem seu mercado e têm um nível de 
domínio em seu setor. Eles estão profundamente 
familiarizados com seus sistemas existentes 
e já têm um a lista mental de pontos que 
melhorariam se tivessem tempo. Aprender sobre 
tecnologia na nuvem e sistemas baseados em 
nuvem antifragilidade e distribuídos apelará à 
curiosidade inerente do seu engenheiro. E, o mais 
importante: líderes enviam um sinal claro para a 
organização de que há espaço para evoluir para 
quem está motivado a aprender. Essa abordagem 
ajudará a reter talentos, acelerar a adoção e 
mitigar a barreira inicial para descobrir e recrutar 
escassos candidatos no mercado.

Thomas Blood, AWS é um 
estrategista empresarial na 
Amazon Web Services em EMEA. 
Antes da AWS, ele ocupou cargos 
executivos e de tecnologia nos 
setores público e privado.

Sobre o autor

5


