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Crescimento Global: Visão para o Futuro
Ao fornecer uma plataforma de alta qualidade para compartilhamento de conteúdo de SQL Server e
para conectar profissionais de SQL Server em toda a comunidade internacional, a Associação
Profissional de SQL Server (PASS) pode ajudar a unir a maior, mais influente e respeitada comunidade
de banco de dados no mundo. Para alcançar este propósito, a PASS está empenhada em tornar-se
mais ativa e representativa para as comunidades técnicas em todo o mundo, não só na forma como
opera hoje organizacionalmente, mas também na forma como define estratégias para o futuro.
A visão da PASS para o futuro envolve programas pró-ativos e investimentos em comunidades ao
redor do mundo, bem como superar as barreiras tradicionais de língua, geografia, e tempo, que
impedem as pessoas de compartilharem suas experiências umas com as outras. Para esses fins, a
organização criou o portfolio de Crescimento Global, dedicado a identificar e fornecer com
mecanismos escaláveis, as estruturas necessárias para o crescimento internacional e
desenvolvimento da PASS em uma organização mundial líder da comunidade, focada em atingir e
apoiar toda a comunidade SQL Server.
A Iniciativa Global de crescimento da PASS foi classificada em três áreas de foco:
•
•
•

Comunidade
Plataforma
Paixão

Por trás de todas estas áreas existe um compromisso de ter a representação equilibrada da
comunidade internacional em todos os níveis da organização. O portfolio de Crescimento Global criou
uma estrutura de governança que permitirá a PASS refletir o seu suporte a comunidade, e está
desenvolvendo um plano de transição para ajudar a mover a organização, aos poucos, para o novo
modelo a partir de 2013 (você pode encontrar uma cópia do modelo no site de Global Growth). Mas
primeiro, é importante compreender a visão global para que a PASS possa conduzir este novo modelo.

Comunidade
A primeira área de foco para o crescimento global - Comunidade - analisa a forma como a
PASS se envolve com a comunidade internacional e como medir e acompanhar esse impacto e
influência. A PASS identificou três metas para envolver as comunidades internacionais:

•

Alcance – Apoiar todos os profissionais do SQL Server com conteúdo de alta qualidade
educacional, medir e compreender o alcance da PASS em apoios a comunidade, direto e
indireto.

•

Cobertura – Incentivar locais e comunidades de menor acesso e ajudá-los com suporte
para conectá-los com membros e potenciais membros, bem como promover o apoio das
comunidades estabelecidas e ajudando-os a melhorar a sua cobertura. A cobertura pode
ser avaliada de duas maneiras:
o Cobertura de Comunidade é a medida de grupos de usuários e eventos através de
uma distribuição geográfica dos usuários do SQL Server..
o

•

Cobertura de Conteudo é a medida do conteúdo entregue por área de atuação (por
exemplo, DEV, BI, DBA, e Desenvolvimento Profissional) e pela linguagem.

Lideres – proporcionando um enquadramento que habilita e incentiva as pessoas a
crescerem em suas carreiras e ajuda os líderes de todos os grupos da comunidade a se
conectarem, compartilharem e aprenderem uns com os outros

Esses são os objetivos abordados da proposta de crescimento global a partir de uma perspectiva de
comunidade e audiência. A PASS também reconhece que, para apoiar e crescer em novos territórios,
deve ajudar a desenvolver as comunidades de SQL Server ao seu redor. Ao apoiar os líderes dessas
comunidades, a PASS pode impactar mais vidas enquanto se beneficia do efeito multiplicador de
desenvolver mais evangelistas para a organização. E esses líderes podem ter a oportunidade de
representar a PASS nos mais altos níveis da organização.

Plataforma
Para alcançar esses objetivos de melhor apoiar a comunidade internacional, o PASS precisa
desenvolver plataformas organizacionais e tecnológicas estáveis e escaláveis. Há quatro áreas
principais da plataforma:
Permitir Envolvimento – Ajudar as comunidades a se conectarem e se envolverem umas com
as outras mais facilmente, aprender e compartilhar além das fronteiras da geografia, tempo e
idioma . Essa meta também envolve ferramentas de melhoria em varios portfólios.
Atualizar os Modelos de Eventos – Validação de todos os modelos de eventos da PASS para
adequação ao público internacional e atualizá-los para ajudar a execução de eventos
internacionais. Isso inclui programas de re-avaliação de patrocínios e procedimentos
Evoluir o Quadro Operacional do PASS –Garantir que a PASS possa fornecer suporte de alta
qualidade para a crescente comunidade internacional, avaliando o futuro do HQ da PASS e a
estrutura evangelista da comunidade.
Alterar a estrutura de governança da PASS – Dimensionar e equipar a associação para
verdadeira representação internacional e liderança em todos os níveis da organização,
incluindo o Conselho de Administração. Isso também irá envolver a resolução de questões de
incorporação, bem como dos direitos legais, fiscais, de transações e de gestão financeira, e
propriedade intelectual (IP).

Paixão
A PASS foi construída e continua a crescer através da paixão da comunidade de SQL Server. Como
etapas da organização em novos territórios, precisamos continuar a reforçar o apoio da comunidade
que sustenta a PASS e permite que ela prospere e, por sua vez melhor apoiar os seus membros. Para
promover esta relação simbiótica, ainda mais, a PASS necessita reforçar o apoio para os membros
existentes e atrair novos membros dedicados à missão PASS e contribuir para a comunidade global.
Para este fim, a PASS deve:
Ser Relevante – Tornar o conteúdo relevante para o público internacional, através de
comunicações localizadas, trabalhando de forma mais eficaz através de Chapters e
Virtual Chapters locais, e os investimentos estratégicos para criar eventos em escala
global.
Ser influenciado – Abraçando a comunidade internacional bi-direcionalmente,
garantindo que os membros da comunidade do SQL Server possam influenciar a PASS e
se sentirem representados por toda a organização.

Comitês Globais de Crescimento
Expandindo o alcance internacional, a PASS tornou-se parte de tudo o que o Conselho de
Administração PASS faz, assim, a comissão de Crescimento Global inclui todos os membros do
Conselho de Administração PASS. O portfólio de Crescimento Global também inclui um comitê de
direcionamento para assegurar que as tarefas de crescimento globais estão alinhadas com os
objetivos estratégicos, priorizados, e executado sobre o mesmo, bem como subcomissões para
comunicações localizadas, eventos internacionais, governança e orçamento. Todas as subcomissões
de crescimento global são lideradas por um membro do Conselho de Administração, e inclui os
nomeados do conselho que representam regiões específicas (se for o caso) e membros relacionados
do HQ da PASS.
Subcomitê

Membros

Direcionamento

James Rowland-Jones, Mark Souza, Lara Rubbelke, Judy Christianson,
Michelle Nalliah, Alison MacDonald

Comunicações
Localizadas

Alison MacDonald, Lara Rubbelke, Michelle Nalliah

Eventos
Internacionais

Rob Farley, Raoul Illyés, Jennifer Moser, Kendal Van Dyke, Lara Rubbelke,
Craig Ellis, Karla Landrum, Michelle Nalliah, Alison MacDonald

Governança

James Rowland-Jones, Mark Souza, Douglas McDowell, Rushabh Mehta,
Judy Christianson, Michelle Nalliah, Alison MacDonald

Orçamento

James Rowland-Jones, Douglas McDowell, Rushabh Mehta, Judy
Christianson, Michelle Nalliah

A Comunidade Global
Por que os membro da PASS devem se importar sobre estas iniciativas globais de crescimento?
Porque essas metas são para melhor servir a todos, cada comunidade e profissional SQL Server no
mundo - e unindo-os em uma SQLFamily (Família SQL) comum que aprende e apoia um ao outro.
Como a PASS compartilha sua visão para o futuro - que reúne usuários do SQL Server de todo mundo
para se conectar, compartilhar e aprender - isso vai exigir idéias, feedback, orientação e participação
de todos os membros da comunidade e líderes onde quer que estejam. Uma solução
verdadeiramente global, uma oportunidade global.

