
Perspectivas da Equipe AWS

Permaneça competitivo 
investindo em 
habilidades de nuvem



Afinal, a nuvem engloba um conjunto bem diferente 
de práticas e tecnologias e, para aproveitar a nuvem ao 
máximo através de DevOps, infraestrutura como código, 
segurança automatizada, barreiras de conformidade, entre 
outros, exige mentalidade e cultura muito diferentes. Ao 
analisar os funcionários atuais da empresa, um executivo 
pode chegar à conclusão de que faltam estas habilidades. 

À medida que cada vez mais 
executivos empresariais adotam 
a migração para a nuvem, 
alguns se perguntam se sua 
força de trabalho de TI atual 
está impedindo-os de realizar 
todo o seu potencial.  

Mark Schwartz, Estrategista empresarial na AWS, acha que 
esta crença geralmente é verdadeira. Ele enfatiza: “Com certeza 
está impedindo! É improvável que funcionários atuais tenham 
habilidades de nuvem, pois a empresa os selecionou e os treinou 
para auxiliar com as necessidades técnicas que a empresa tinha 
antes de adotar serviços na nuvem. Trabalhando nesta empresa, 
eles muito provavelmente não tiveram a chance de trabalhar na 
nuvem, muito menos de demonstrar proficiência.”

Os dados apoiam esta crença. O Global Knowledge IT Skills 
and Salary Report de 2018 mostra que 70% das pessoas 
responsáveis por decisões de TI relataram uma lacuna entre 
os níveis de habilidade de suas equipes e o conhecimento 
necessário para atingir objetivos organizacionais. Esta lacuna 
vem crescendo nos últimos dois anos e isso provavelmente 
continuará por algum tempo.

Porém, ter esta lacuna não é um problema insuperável. 
Stephen Orban, Gerente geral na AWS, afirma em seu blog 
que você já tem as pessoas que precisa para ter sucesso 
na nuvem” (“You Already Have the People You Need to 
Succeed in the Cloud”), que os funcionários já possuem um 
conhecimento inestimável sobre a empresa, seus produtos 
e seus clientes.  Além disso, diz Orban: “Até hoje nunca vi 
um caso onde alguém com as habilidades adequadas e uma 
atitude positiva não tenha conseguido encontrar seu lugar na 
nuvem.” O fato é que funcionários de tecnologia tendem a ser 
alunos rápidos, flexíveis e interessados. 

A real questão é como aproveitar esta riqueza de 
conhecimentos como insiders da empresa, ajudando-os 
a potencializar suas habilidades técnicas existentes para 
aprender novas habilidades cruciais.



Indivíduos 
treinados têm mais 
probabilidade de 
relatar que se sentem 
totalmente satisfeitos 
e mais seguros em 
seus empregos.” 

O primeiro passo para tratar da 
lacuna de habilidades

Pode ser caro e demorado recrutar 
e contratar novos funcionários para 
preencher vagas relacionadas à nuvem. 

Sara Snedeker, líder em Treinamentos  
e certificações na AWS, observa que  
“a maioria das empresas já têm a equipe 
e o apoio de que precisam para fazer a 
transição da TI tradicional para a nuvem, 
mas precisam ajudar estes funcionários 
a saberem como aplicar as habilidades 
fundamentais de TI que já possuem a novas 
funções da nuvem”.

Ela acrescenta que “o treinamento pode 
ajudar a gerar aceitação interna, fazer 
com que seus funcionários falem a mesma 
língua e ajudar suas equipes a atingirem 
objetivos comerciais de forma mais eficaz”.

Independentemente de estar apenas 
começando na nuvem ou buscando uma 
estratégia cloud-first, educar sua equipe 
deve ser parte do seu plano em 2019.

O whitepaper da IDC “Treine para acelerar 
sua estratégia na nuvem” demonstra que 
o treinamento permite que organizações 
acelerem a adesão à nuvem, atinjam 
objetivos comerciais mais rapidamente 
e superem preocupações relacionadas à 
adesão à nuvem. A pesquisa mostra que 
organizações treinadas de forma abrangente 
são 80% mais rápidas em aderir à nuvem, 
têm 2,7 vezes mais chance de entender 
que a nuvem pode ajudar a estimular a 
inovação, 3,8 vezes mais chance de atender 
aos requisitos de ROI da nuvem e 4,4 vezes 
mais chance de superar preocupações 
operacionais e de desempenho.

De acordo com Snedeker, o treinamento 
também pode ajudar a economizar tempo 
e dinheiro. Além de conseguir evitar a 
contratação de novos funcionários para 
preencher funções relacionadas à nuvem, 
sua retenção de funcionários deve melhorar. 

Uma pesquisa da Global Knowledge 
mostra que o treinamento é associado de 
forma positiva com segurança e satisfação 
no trabalho. Indivíduos treinados têm 
mais probabilidade de relatar que se 
sentem totalmente satisfeitos e mais 
seguros em seus empregos.



O treinamento 
pode ajudá-lo a 
chegar longe,  
mas só isso não  
é suficiente.” 

Utilize o Treinamento da AWS para 
educar sua organização
O Treinamento da AWS pode ajudar sua 
organização a adquirir habilidades de 
nuvem com uma variedade de tópicos de 
treinamento, modalidades e níveis de aula.

Existem mais de 100 cursos de treinamento 
digital gratuitos no AWS.training. Estes 
cursos gratuitos proporcionam um espaço 
fantástico para funcionários iniciarem seu 
aprendizado.  Geralmente, os cursos digitais 
têm duração de dez minutos e foram criados 
para ajudar indivíduos a desenvolverem 
conhecimentos básicos relacionados a 
dezenas de serviços e soluções da AWS. 

Para começar, Snedeker sugere “estimular 
seu time a fazer o curso Cloud Practitioner 
Essentials(Fundamentos para o profissional 
da nuvem), por exemplo, para uma visão geral 
de conceitos de nuvem e serviços da AWS, 
segurança, arquitetura, definição de preço e 
suporte. Você também pode consultar nosso 
catálogo de treinamentos digitais quanto 
aos mais recentes serviços da AWS, como 
Introdução ao Amazon GuardDuty.”

Caso queira ir além do básico, a AWS 
também oferece treinamento presencial, 
proporcionando de um a três dias de 
treinamento intensivo com um instrutor 
da AWS. Snedeker explica que “se você 
tem interesse em treinamento presencial, 
podemos trabalhar diretamente com 
sua organização em uma estratégia de 

aprendizado. Avaliamos suas necessidades 
e criamos um caminho de aprendizado 
customizado, para que sua equipe possa 
aprender as habilidades de que precisam para 
atingir seus objetivos comerciais específicos.”

Além disso, o treinamento particular no 
local oferece à sua equipe a oportunidade 
de aprender com um instrutor que vem 
diretamente à sua unidade e que tem 
familiaridade com seus casos de uso da AWS. 
Alternativamente, o treinamento presencial 
virtual para grupos particulares oferece uma 
maneira flexível e rentável de fortalecer as 
habilidades da equipe de forma fácil.

Entre em contato com a equipe de 
Treinamento da AWS para saber mais sobre 
treinamento particular ou procure por um 
curso público perto de você em AWS.training.

Escalone conhecimento e práticas 
recomendadas
O treinamento pode ajudá-lo a chegar longe, 
mas só isso não é suficiente. Assim que tiver 
criado um núcleo de especialização dentro 
de sua empresa, como você pode escalonar 
este conhecimento? Algumas organizações 
começam agrupando seus especialistas em 
Centros de Excelência em Nuvem (CCoE), 
onde eles podem implementar novas formas 
de trabalho, como os modelos DevOps, que 
introduzem testes automatizados, scripts de 
implantação, provisionamento de estrutura, 
integração contínua etc.  



Mas e depois, como você potencializa 
estas habilidades especializadas para gerar 
competência corporativa?

“Toda empresa é diferente, mas existe um 
conjunto de técnicas relacionadas que vimos 
que funciona bem”, diz Schwartz. “Sendo 
mais experimentais do que baseadas em salas 
de aula, estas técnicas envolvem unir pessoas 
que tenham as habilidades com pessoas 
que queiram desenvolver as habilidades. 
A exposição constante a boas práticas não 
só ensina as habilidades essenciais, mas 
também proporciona ao aluno a exposição 
a pessoas que acham perfeitamente normal 
trabalhar no novo paradigma – em outras 
palavras, estas técnicas também ajudam na 
mudança de cultura.”

Schwartz destaca vários métodos para 
compartilhar habilidades em um blog 
recente:

• “Programação em pares” – uma tática 
comum na comunidade de Extreme 
Programming e em outros lugares do 
mundo do Agile que junta uma equipe 
qualificada com uma não qualificada para 
promover o aprendizado.

• A “abordagem Dojo” desenvolvida pela 
Target, que emprega um Centro de 
Excelência (ou Dojo) para ensinar as 
habilidades para uma equipe de cada vez. 

• Por fim, a “técnica da mitose”, 
implementada na Capital One, que divide 
duas equipes qualificadas, formando duas 
novas equipes com membros qualificados 
e não qualificados. 

Todas estas técnicas são orgânicas, em 
vez de centralizadas ou hierárquicas, 
abrindo novos caminhos para profissionais 
qualificados difundirem seu conhecimento 
através do aprendizado na prática. Isso é 
importante, pois o aprendizado controlado 
de forma central sofre problemas de escala. 
E mais, estes programas permitem que 
pessoas com habilidades se sintam bem 
sobre suas capacidades, orgulhosas de 
estarem difundindo-as e interessadas, talvez, 
no sucesso das pessoas que elas ensinam.

Como começar
Na missão de permanecer competitivo, 
adquirir habilidades de nuvem talvez seja 
o investimento mais importante que você 
fará. Mas, como qualquer iniciativa na 
nuvem, o aperfeiçoamento profissional de 
sua organização deve começar garantindo 
que seus funcionários atuais já entendam o 
negócio, a cultura da empresa e a estrutura 
de influências. No mundo transformado, 
este é provavelmente o conjunto de 
habilidades mais importantes. E com 
essa base preparada, adquirir habilidades 
de nuvem torna-se uma proposta muito 
mais simples – que aproveita o que suas 
pessoas já sabem, com mecanismos 
criados para compartilhar e transmitir este 
conhecimento. 

A exposição 
constante a boas 
práticas não só 
ensina as habilidades 
essenciais, mas 
também proporciona 
ao aluno a exposição 
a pessoas que acham 
perfeitamente 
normal trabalhar no 
novo paradigma.” 


