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Redução de riscos para projetos em nuvem: GFT conquista 

competências da AWS de Migração e DevOps 

■ As competências comprovadas dão garantia aos clientes que buscam iniciativas na nuvem 

■ Com elas, os projetos em nuvem funcionam perfeitamente, sem problemas e de forma eficiente 

com a mais alta qualidade e segurança 

■ O processo de comprovação das competências ocorre por meio de um rigoroso processo de 

auditoria externa 

 

São Paulo, 29 de setembro – O uso da nuvem se tornou um fator-chave para a competitividade e a 

inovação em todos os setores. Estima-se que 80% das empresas que migram para a nuvem estão 

vendo melhorias em menos de seis meses. Mas, como em todas as transformações, é crucial que ela 

seja bem administrada. Parceiros competentes são fundamentais para que a migração para a nuvem 

seja tranquila e bem-sucedida.  

As certificações de competência da Amazon Web Services (AWS) ajudam as empresas a decidirem 

em quem confiar para facilitar a sua jornada. A GFT Technologies recebeu essa certificação da AWS, 

mais precisamente para os status de Competência de Migração e de DevOps. 

 

GFT conta com uma ampla experiência em todas as fases de projetos complexos de migração  

Estas designações reconhecem que a GFT fornece profundo conhecimento para ajudar os clientes a 

modernizar seu parque tecnológico e a migrar com sucesso para a AWS. Isto abrange todas as fases 

de complexos projetos de migração e inclui a descoberta, planejamento, migração e operações. A 

computação em nuvem se tornou fundamental para garantir e aumentar a competitividade, e os clientes 

da companhia estão cientes disso. Sendo assim, a GFT tem feito grandes esforços para conquistar 

suas competências na nuvem e aprofundar sua colaboração com a AWS. Os negócios na nuvem, e a 

adesão à rede de parceiros AWS, têm sido os principais motores do forte crescimento da empresa há 

vários anos. 

Atingir as Competências da AWS de Migração e DevOps diferencia coletivamente a GFT como membro 

da AWS Partner Network (APN). Isso confirma que a companhia fornece proficiência técnica 

especializada comprovada e sucesso confirmado do cliente com foco específico em: 

▪ Entrega de migração  

▪ Consultoria em migração  

▪ Descobrir & Planejar  

▪ Mobilidade da carga de trabalho  

▪ Perfil de aplicação  

▪ Migração de dados  

▪ Integração Contínua e Entrega Contínua,  
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▪ Monitoramento, Registro e Desempenho  

▪ Infraestrutura como Código 

Para atingir essas competências, os parceiros APN devem possuir profunda experiência e fornecer 
soluções sem falhas na AWS. Eles também devem demonstrar aos comitês de auditoria externa que 
executaram projetos em nome dos clientes e receberam o depoimento deles para comprovar que um 
conjunto de melhores práticas e princípios foram seguidos, e empregaram metodologias em 
conformidade com as especificações da AWS. Como parte do processo de auditoria, a GFT também 
precisou demonstrar que se posicionou como líder de pensamento em DevOps e migração de nuvem. 

"Estes status de competência da AWS de Migração e DevOps tranquilizam nossos clientes. Eles sabem 
que com a GFT seus projetos funcionarão sem problemas, com um foco claro em resultados bem-
sucedidos, que apoiam os seus objetivos comerciais", afirma Alpesh Tailor, Diretor Executivo da 
Unidade de Negócios de Nuvem Global da GFT. "Migração e DevOps são competências-chave, porque 
obviamente a migração para muitas empresas é o primeiro passo para usar a nuvem. Usando 
metodologias DevOps em seus projetos, eles podem acelerar o tempo de chegada ao mercado, serem 
mais ágeis e centrados no cliente, reduzindo ao mesmo tempo o custo e a duplicação de equipes em 
silos - o que, em última análise, leva a uma maior confiabilidade". 

“O impacto da conquista dessas competências da AWS é muito significativo para a GFT Brasil. A 
unidade brasileira desenvolve diversos projetos nacionais e internacionais de transformação em 
nuvem. Esse reconhecimento reforça a qualidade dos nossos serviços, e, assim, nossos clientes têm 
ainda mais confiança e segurança em nossos projetos", complementa, Alessandro Buonopane, Country 
Manager da GFT Brasil.  

 

Análise de migração com mais de 600 aplicações   

Os projetos auditados para alcançar o status de Competência de Migração incluem migrações de várias 

infraestruturas locais para AWS, bem como plataformas de micro serviços nativos da nuvem. Um dos 

casos de uso analisados envolveu a migração de mais de 600 aplicações. Os projetos DevOps cobriram 

tanto projetos greenfield quanto compromissos de transformação de legados. Nesses, a GFT alavancou 

as ferramentas CI/CD para aumentar a eficiência. 

A AWS permite soluções escaláveis, flexíveis e econômicas, desde empresas iniciantes até 

companhias globais. Para apoiar a perfeita integração e implantação dessas soluções, ela estabeleceu 

o Programa de Competência AWS para ajudar os clientes a identificar parceiros de consultoria e 

tecnologia APN com profunda experiência e especialização no setor. 

 

Esse release também está disponível para download na newsroom da GFT. 
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Sobre a GFT: A GFT está impulsionando a transformação digital das empresas líderes mundiais 

nos setores financeiro e de seguros, assim como na indústria de manufatura. Como provedora de 
serviços de TI e engenharia de software, a GFT oferece forte capacidade de consultoria e 
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desenvolvimento em todos os aspectos das tecnologias pioneiras, como engenharia de nuvens, 
inteligência artificial, Internet das Coisas para a Indústria 4.0 e blockchain. 

Com sua expertise tecnológica, profundo conhecimento de mercado e fortes parcerias, a GFT 
implementa soluções de TI escaláveis para aumentar a produtividade. Isso proporciona aos parceiros 
acesso mais rápido a novas aplicações de TI e a modelos de negócios inovadores, além de redução 
de riscos. No Brasil, a expertise em tecnologias exponenciais da GFT permite que seus clientes 
sejam lean-agile e lancem seus projetos digitais em um melhor time to market. 

Fundada em 1987 e localizada em mais de 15 mercados para garantir proximidade com seus 
clientes, a GFT emprega mais de 7.000 especialistas. A GFT oferece aos seus colaboradores 
oportunidades de carreira em todas as áreas de engenharia e inovação de software. As ações da 
GFT Technologies SE está listada no segmento Prime Standard da Bolsa de Frankfurt (ticker: GFT-
XE). 

www.gft.com/br/pt  

www.blog.gft.com   

www.twitter.com/gft   

 

http://www.gft.com/br/pt
http://www.blog.gft.com/
http://www.twitter.com/gft

