
 
 
 
 

A AlmavivA torna-se AWS Premier Services Partner 
 

A AlmavivA atingiu o nível mais alto do Programa de Parceria da Amazon Web 
Services, entre os poucos Premier Services Partner selecionados com sede na Itália 

 
 

Roma, 12 de maio de 2022 - A AlmavivA, empresa italiana líder em inovação digital e integradora de 
sistemas dentro da Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN), anuncia ter obtido o status 
de APN Premier Services Partner. A conquista desse status diferencia a AlmavivA como APN Partner 
que demonstrou experiência e sucesso notável em ajudar os clientes a projetar, criar, migrar e 
gerenciar suas cargas de trabalho na AWS. 

 
Antonio Amati, Diretor Geral da Divisão de TI da AlmavivA, comentou: "Ao melhorar a escalabilidade, 
a resiliência e a segurança e acelerar o tempo de comercialização, a nuvem permite que os clientes 
digitalizem processos e introduzam inovação em suas organizações. A AlmavivA administra 
atualmente mais de 3.000 sistemas de nuvem de grandes empresas públicas e privadas, e está 
empenhada em um processo de qualificação e atualização contínua de competências como 
protagonista líder no mercado de nuvem. Para certificar a qualidade do trabalho realizado, este 
percurso com a AWS agora se enriquece com o status exclusivo de empresa italiana APN Premier 
Services Partner.” 

 
Para se tornar um APN Premier Services Partner, as empresas devem completar um rigoroso processo 
de aprovação por meio de credenciamentos e certificações, devem demonstrar um investimento de 
longo prazo em seu relacionamento com a AWS e devem ter ampla experiência na implementação de 
soluções para os clientes na AWS. Os parceiros APN Premier também contam com uma forte equipe 
de consultores técnicos treinados e certificados pela AWS e profunda experiência em gerenciamento 
de projetos e serviços profissionais. 

 
A AlmavivA possui várias competências da AWS, incluindo Government Consulting Competency, 
Security Consulting Competency, e o programa AWS Managed Service Provider (MSP) , que valida os 
parceiros da AWS com um histórico comprovado de fornecimento de soluções AWS de ponta a ponta 
aos clientes em todas as etapas do percurso de adoção da nuvem. Sua base de clientes, com mais de 
170 contas e mais de 5.500 objetos gerenciados, pertence a uma ampla gama de setores: 
administração pública, transporte, finanças, mercado, saúde, etc. A equipe da AlmavivA, formada por 
consultores Cloud Specialists e Solution Architects, oferece mais de 60 certificações AWS, e está 
totalmente preparada para ajudar os clientes a atingirem seus objetivos e atenderem aos requisitos 
para a nuvem da AWS, fornecendo consultoria estratégica, migrações, arquiteturas, design de 
soluções, segurança e governança, otimização de custos, desenvolvimento, gerenciamento de 
desempenho de aplicativos e serviços e suporte gerenciados 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
 
Grupo AlmavivA  
AlmavivA, grupo líder em Tecnologia da Informação e Comunicação na Itália, sinônimo de inovação digital, acompanha os 
processos de crescimento do país, assumindo o desafio que as empresas enfrentam para se manterem competitivas na era 
digital, inovando seu modelo de negócios, sua organização, a cultura corporativa e a TIC. A partir de sólidas competências 
made in Italy, a AlmavivAcriou uma rede global com 45 000 pessoas, 10 000 na Itália e 35 000 no exterior, e 891 milhões de 
euros em volume de negócios em 2020. Opera em 43 localidades na Itália e 23 no exterior, com uma importante presença 
no Brasil, assim como nos EUA, China, Colômbia, Tunísia, Romênia e em Bruxelas, o centro nervoso da União Europeia. 
www.almaviva.it  
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