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Educar sua equipe 
pode transformar 
funcionários 
céticos em pessoas 
que acreditam e 
fará uma grande 
diferença na 
rapidez com a qual 
você conseguirá 
aproveitar a nuvem 
para entregar 
resultados para 
seus negócios.”

Sinto-me afortunado em ter a oportunidade de 
conversar com diversos executivos de uma ampla 
gama de empresas sobre seus negócios e estratégias 
de TI. Cada executivo e empresa tem seu conjunto 
único de desafios, mas todos compartilham a 
necessidade de dar à equipe as habilidades que a 
ajudará a avançar em suas aspirações futuras. Isso 
não é diferente quando se trata da nuvem. Embora 
possa parecer óbvio, diversos executivos me contam 
que a falta de habilidades na nuvem observada 
na organização é o principal motivo pelo qual não 
fizeram tanto progresso quando gostariam em sua 
jornada para a nuvem.

Educar a equipe é uma das melhores práticas que já 
observei em empresas com estratégias bem-sucedidas 
na nuvem. Isso pode transformar funcionários céticos 
em adeptos, e fará uma grande diferença na rapidez 
com que você conseguirá aproveitar a nuvem para 
gerar resultados para seus negócios.

Você já tem o que precisa

É normal ter medo do desconhecido, e a mudança 
deixa algumas pessoas desconfortáveis. Uma das 
medidas mais eficientes que você pode adotar para 
aliviar esse medo é educar. Você também pode 
procurar adquirir novos talentos que já tenham as 
habilidades que você procura, mas isso normalmente 
só funciona em pequenas doses e pode ser difícil 
aplicar em maior escala.

A maioria das organizações já tem uma amplitude 
de conhecimentos institucionais e práticas culturais 
bem estabelecidas em membros da equipe com 
longo tempo de casa. Isso poderá ser usado em 
prol da organização se a equipe existente tiver a 
oportunidade de aprender a combinar conhecimentos 
institucionais e a cultura com tecnologias na nuvem. 
Em outras palavras, todas as pessoas de que você 
precisa para fazer a nuvem avançar já estão na 
empresa, basta capacitá-las a fazer o trabalho.

Os pontos a seguir ilustram algumas das áreas que 
eu sugiro que executivos considerem ao educar 
suas equipes em relação a tecnologias na nuvem. 
Normalmente, tento concentrar meus posts em 
orientação estratégica e de liderança sem mencionar 
serviços ou soluções específicos da AWS, mas não 
posso evitar indicar alguns dos programas da AWS 
que se encaixam bem neste tópico. 

“Educação é a arma mais poderosa que pode ser usada 
para mudar o mundo.” 
Nelson Mandela

https://medium.com/aws-enterprise-collection/7-best-practices-for-your-enterprise-s-journey-to-the-cloud-3dc50494290c


Treinamento e certificação da AWS

Os cursos de treinamento presencial com instrutor 
e autoguiados da AWS podem ajudar sua equipe 
a começar rapidamente e a manter as habilidades 
atualizadas com o passar do tempo. Não repetirei 
os detalhes que são apresentados com bastante 
eloquência no site, mas direi que todas as empresas 
com as quais já conversei e que estão usando nossos 
programas de treinamento agora se beneficiam de 
melhores operações na nuvem. A maioria também 
relata a redução de atrito entre equipes dentro de 
suas organizações.

Quando eu trabalhava na Dow Jones, treinávamos 
todos os funcionários técnicos da nossa equipe com 
o que se tornaria o curso Fundamentos Técnicos 
da AWS. Com o passar do tempo, muitos indivíduos 
interessados na adoção significativa também 
aproveitaram esses cursos avançados.

Eventualmente, institucionalizamos um treinamento 
próprio. Nossa equipe de DevOps começou a 
organizar os “Dias de DevOps”, em que outras 
pessoas na organização aprendiam sobre melhores 
práticas, estruturas e modelos de governança que 
desenvolvemos com base na nuvem.

Este tipo de ensino básico causou um impacto 
significativo na forma como as pessoas trabalhavam, 
e nos ajudou a reforçar elementos da cultura que 
estávamos tentando desenvolver no contexto de um 
futuro com a nuvem em primeiro lugar. O treinamento 
evoluiu para ser um dos mecanismos mais eficazes 
que tínhamos para derrubar obstáculos internos. Ficou 
muito difícil, por exemplo, participar de um Dia de 
DevOps e não ficar encantado com o que estávamos 
fazendo com a nuvem. Desde então, conversei com 
diversas outras grandes empresas que seguiam um 
caminho semelhante. Elas estão trabalhando com a 
equipe de Treinamento e certificação da AWS para 
criar e ampliar grandes programas de treinamento 
que se adaptam às necessidades específicas de suas 
próprias organizações.

Há um aumento claro e drástico na demanda 
por habilidades na nuvem, e eu não vejo esta 
tendência mudando tão cedo. Acho que é bastante 
seguro dizer que o treinamento na área de nuvem 
compensará para você e seus funcionários por 
muitos anos.

https://aws.amazon.com/training/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/essentials/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/essentials/


Aproveitar o ecossistema

Talvez você esteja liderando a jornada na nuvem da 
sua organização, mas não precisa fazer isso sozinho, 
especialmente quando se trata de educação. Fale 
com seus colegas, participe de eventos relacionados 
à nuvem e leia sobre o que outras empresas estão 
fazendo. É incrível ver a rapidez com que o ecossistema 
na nuvem cresceu, e quantos negócios nascidos na 
nuvem encontraram o sucesso em um período tão 
curto. Temos uma ampla gama de informações online 
que ilustram o que muitas empresas já conquistaram 
e como você pode utilizar o que aprendeu.

A Rede de Parceiros da AWS é uma forma de navegar 
pelo ecossistema e está repleta de recursos que você 
pode utilizar para aprender. Independentemente 
de estar procurando uma ferramenta para ajudá-
lo em uma necessidade específica ou um parceiro 
de implementação para ajudá-lo com uma grande 
migração, há uma ampla variedade de parceiros 
entre os quais escolher. Você sempre pode procurar o 
gerente da sua conta da AWS para ajudá-lo a encontrar 
o melhor parceiro. Eu me aprofundarei mais na 
comunidade de parceiros em um próximo post.

Por fim, mas não menos importante, o AWS 
Professional Services ajudou centenas de executivos 
a identificar as funções e habilidade necessárias para 
executar uma estratégia na nuvem. A equipe do AWS 
Professional Services faz isso avaliando a prontidão 
atual de uma organização e ajudando a organização 
a obter as habilidades de que precisa com base 
na experiência do AWS Professional Services em 
ajudar centenas de empresas semelhantes. Por meio 
desses envolvimentos, o AWS Professional Services 
desenvolveu o AWS Cloud Adoption Framework, que 
tornaram disponível gratuitamente para qualquer 

organização que queira usá-lo como recurso durante 
a transformação da organização em um modelo 
operacional na nuvem.

Não há substituto para a experiência

Ainda preciso encontrar um caso de uso em que 
alguém com as habilidades adequadas e uma 
atitude “levantar e fazer” não conseguiu encontrar 
um lugar para si na nuvem. Embora eu ache que 
a maioria das pessoas pode imaginar que tudo é 
possível, pode ser mais difícil para aqueles que não 
têm a experiência para comprovar isso.

Treinamento é uma ótima forma de expor todos a 
novos conceitos e ilustrar exemplos, mas sempre 
senti que a melhor educação é adquirida no formato 
de experiência. Dê a suas equipes uma oportunidade 
prática de tempo limitado para fazer algo significativo 
para sua empresa com a nuvem, e veja o que 
acontece. Peça que desenvolvam um site, criem uma 
API para parte dos seus dados, organizem um wiki 
ou desenvolvam alguma outra coisa tangível que se 
encaixe no que suas equipes já sabem. Sempre fico 
surpreso com a rapidez com como a motivação certa 
combinada com um prazo um pouco apertado pode 
gerar resultados. Escassez gera invenções, e eu já vi 
algumas coisas bastante inovadoras acontecerem em 
um curto período de tempo, quando as metas eram 
claras e as ferramentas eram predeterminadas.

Essas experiências práticas talvez se tornem 
inovações com capacidade de mudar cenários, 
ou podem simplesmente fornecer orientações que 
podem ser acumuladas para seu próximos projetos. 
De qualquer forma, elas ajudarão você a fazer sua 
pauta avançar e darão à sua equipe uma ótima 
oportunidade de aprender.
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