
Acelere a adoção da nuvem com o AWS Skills Guild, um programa abrangente de capacitação 
que desenvolve fluência na nuvem em sua organização. O AWS Skills Guild é uma abordagem 
programática que ajuda a acelerar os resultados da nuvem criando entusiasmo, aumentando 
o envolvimento dos funcionários e fomentando uma cultura de aprendizagem. 

AWS Skills Guild

Criar entusiasmo

Compartilhar 
conhecimento

Capacitar habilidades 
na nuvem

Criar e inovar

Criar defensores 
da nuvem

Desenvolva habilidades internas e uma 
cultura de aprendizagem inovadora
Você está investindo na Nuvem AWS, modernizando suas aplicações e 
workloads e transformando a maneira como você trabalha e faz negócios. 
Agora é hora de investir em seu pessoal, dar energia e impulso à sua 
jornada na nuvem, criando uma cultura inovadora de aprendizagem 
contínua que ajudará a impulsionar sua organização para o futuro.

O AWS Skills Guild é uma experiência educacional sob medida que ajuda 
a desenvolver as habilidades de que sua organização precisa para obter 
o melhor da Nuvem AWS e oferecer suporte a iniciativas e projetos 
importantes. O programa gera motivação sobre a AWS, além de aumentar 
a afinidade com a tecnologia e criar uma cultura de aprendizagem 
contínua. Criando uma onda de conhecimento e habilidades em nuvem 
em sua organização, impulsionaremos as certificações da AWS para que 
sua equipe possa liderar projetos de nuvem bem-sucedidos no futuro, 
o que também ajuda a atrair e reter os melhores talentos.

O que o programa inclui?
Entusiasmo: Invista no desenvolvimento de habilidades de seus 
funcionários e trabalhe com tecnologia transformadora, é empolgante! 
Vamos ajudá-lo a maximizar esse entusiasmo para criar o impulso 
necessário em sua jornada.

Capacitação: Desenvolva habilidades técnicas que sejam relevantes e que 
construam capacidade de execução em paralelo com o estabelecimento 
de competências em todo o negócio investindo em treinamento básico. 
Isso permite que toda a organização tenha um nível sólido e comum de 
compreensão sobre nuvem e a nova maneira de fazer negócios.

Defesa: Crie defensores da nuvem dedicados que impulsionem 
o engajamento e entusiasmo nas equipes envolvidas. Eles apoiarão 
o desenvolvimento de uma cultura de aprendizado contínuo de 
“como usar a nuvem” dentro da empresa.

Nossa equipe AWS Training and Certification será sua parceira para 
implementar o programa e acompanhá-lo até o final. Veja na página a seguir 
um exemplo de programação de atividades típicas do AWS Skills Guild. 

O que será necessário?
Esses programas são uma parceria, e será necessário comprometimento e 
suporte de sua organização, que serão definidos de acordo com a estrutura 
de seu programa. No mínimo, pediremos que você indique uma equipe 
para liderar o programa internamente e um patrocinador executivo para 
defender e consolidar o programa em suas etapas iniciais.



AWS Skills Guild: Feito sob 
medida para o seu sucesso

Não existem duas empresas iguais. Cada AWS Skills Guild é projetado 
de  forma colaborativa especificamente para sua organização. 

A estrutura e as metas do programa são definidas para se alinharem às 
suas metas de negócio, capacitando a equipe existente e impulsionando 
o sucesso da sua organização na Nuvem AWS. Uma combinação de 
sessões de workshops e treinamentos como mostrado abaixo formarão 
um programa que gera entusiasmo e impulsiona seu processo de adoção 
da nuvem e transformação cultural. 

Feito sob medida para 
sua organização

Comemore o sucesso!
Reconhecer e comemorar o sucesso 

é crucial para reter os melhores 
talentos. Recompense seu pessoal 

conforme eles alcançarem 
marcos, organizando eventos 

de reconhecimento de certificação 
e oferecendo brindes.

Assinatura para 
treinamentos digitais
O AWS Digital Training foi projetado 
para permitir que você aprenda em 

seu próprio ritmo, fornecendo acesso 
sob demanda a treinamentos digitais 
de nível fundamental, além de prévias 

sobre alguns conteúdos pagos de 
temas especializados.

Foco na certificação
Defina metas para certificar sua 

equipe técnica na AWS. Ajudaremos 
sua organização com governança 
e direcionamento para obtenção 

de certificações da AWS.

Almoço com 
aprendizados
Como parte da fase de 

desenvolvimento contínuo, a sessão 
de “Lunch & Learns", ou almoço com 

aprendizados, permite que sua equipe 
mais experiente tenha contato com 

novas tecnologias, serviços e práticas 
para manter-se atualizada e na 

vanguarda no mercado.

Dias de imersão
Através das sessões de "Immersion 

Days", ou dias de imersão, 
os arquitetos de soluções da AWS 

conduzem os defensores da nuvem 
de sua organização em um profundo 
mergulho em tecnologias específicas 

para fortalecer sua confiança 
e habilidades.

Nuvem para 
workshops 
de negócios

Aprenda com a liderança sênior 
da AWS e especialistas em nuvem 
sobre tópicos não técnicos como 

colaboração, ambiente de trabalho 
ágil, inovação e fundamentos 

da Nuvem AWS. 

Workshop de 
inovação digital

Trabalhando com seus líderes de 
negócios, ajudaremos a capacitá-
los no processo que chamamos 

de “working backwards”, ou seja, 
trabalhar no sentido inverso das 

necessidades do cliente para melhor 
capturar seus requisitos e assim 

buscar inovações.

Game days e 
Hackathons

Divertir-se é essencial em 
qualquer jornada de aprendizagem. 

Os Game days e Hackathons são 
maneiras envolventes de colocar 

em prática e testar o que suas 
equipes aprenderam, tudo isso 

em um ambiente divertido e repleto 
de ideias.

Cursos de 
treinamento formal
Deixe suas equipes desenvolverem 

as habilidades necessárias para 
projetar, implementar e operar 

infraestrutura e aplicações. Isso será 
feito por meio de aulas ministradas 

por instrutores, laboratórios práticos, 
materiais de aprendizagem e 

sessões de workshops de preparação 
para certificação.

Está pronto para começar?
Fale com seu Gerente de relacionamento e negócios da  
AWS Training and Certification ou com o Gerente de contas da AWS 
sobre o interesse em lançar seu próprio programa! Saiba mais em: 
aws.training


