
Amazon promete acelerar cloud no Brasil 
Achegada da Amazon Web 

Services (AWS), empresa 
de infraestrutura de TI, 
pertencente ao gigante de 
e-commerce norte-americano 
Amazon, ao Brasil, promete 
acelerar a popularização de 
cloud compunting em solo 
nacional. 

Os serviços da AWS 
estão disponíveis no 
mercado brasileiro desde 
15 de dezembro, quando a 
companhia lançou oficialmente 
operação no País, conforme a 
revista COMPUTERWORLD 
já havia antecipado. A 
empresa vai atuar aqui com 
o mesmo modelo praticado 
em outros países. O Brasil 
é a sua porta de entrada na 
América do Sul, a oitava região 
geográfica do mundo a contar 
com a plataforma global de 
computação em nuvem. 

O vice-presidente mundial 
da Amazon Web Services, 
Andy Jassy, deu sinais de que 
dará trabalho aos concorrentes 
locais como Alog, Locaweb, 
Hostlocation, UOL Diveo. 
"Nosso foco é baixar preços 
para nossos clientes", anunciou. 

Para Gilberto Mautner, 
presidente da Locaweb, a 
chegada da AWS ao Brasil não 
traz nenhum impacto para sua 
operação. "Os preços deles são 
o dobro dos nossos e não acho 
que são nossos concorrentes", 
acredita o executivo. 

Ao comparar as ofertas de 
cloud da Amazon, ele afirma 
que a nova prestadora de 
serviços está entrando no 
País com pacotes distantes 
da realidade das pequenas 
empresas e startups. Mautner 

dá o exemplo da contratação 
de um servidor de 2 GB de 
memória, com espaço de 50 
giga para armazenamento com 
backup, que na Locaweb sai 
por 199 reais e na AWS por 360 
reais, sem suporte técnico 24 
horas em português. 

Na opinião de Victor 
Arnaud, diretor de Marketing 
da Alog, o aumento da 
concorrência faz parte e é 
saudável a chegada da AWS. "A 
vinda deles mostra o potencial 
do Brasil para gerar negócios 
e deverá estimular outras 
empresas a fazer o mesmo", 
avalia o executivo. 

Arnaud destaca que a 
companhia está em fase de 
negociação com parceiros 
internacionais para atuarem 
aqui e o executivo acredita 
que a chegada da AWS pode 
acelerar esse processo. 

Jassy ainda alfinetou os 
competidores de cloud privada, 
dizendo que eles defendem 
esse modelo com argumentos 
de que é mais seguro porque 
estão mais preocupados com 

lucro. "Daqui a dez ou 20 anos, 
poucas companhias terão data 
centers próprios", profetizou. 

A Amazon vai operar no 
Brasil com dois data centers, em 
locais diferentes em São Paulo. 
Jassy não revelou a localização 
nem se o espaço utilizado 
é empreendimento próprio 
ou de terceiros. Entretanto, 
fontes do mercado garantem 
que a companhia contratou 
infraestutura de provedores 
nacionais. Eles argumentam 
não haver nenhuma construção 
nova de data center em São 
Paulo e que é difícil erguer 
obras físicas em segredo. 

Rumores dão conta de 
que os possíveis data centers 
utilizados pela AWS são os 
da Tivit, em São Paulo, e o 
do grupo mineiro Algar, 
localizado na cidade de 
Campinas, no interior paulista. 
Nenhuma dessas empresas 
comenta o assunto. 
A Amazon também não revelou 
investimentos para o Brasil. 

A Amazon reconheceu que 
estar presente no Brasil faz 
a diferença para a operação. 
Jassy comentou que muitas 
empresas locais exigem que 
seus dados sejam processados 
no Brasil por causa de dois 
fatores. Um é exigência da 
legislação local que não 
permite que informações 
sensíveis sejam armazenadas 
fora do território nacional. O 
outro motivo é cultural. 

Por meio dos dois data 
centers de São Paulo, a AWS 
vai atender a toda a América 
do Sul com a entrega de mais 
de 20 serviços diferentes, 
incluindo a contratação de 

servidores, storage, banco 
de dados e software. Entre 
as ofertas estão os pacotes 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2); Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) e Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). 

Um dos planos da 
companhia é criar uma oferta 
de serviços para atender aos 
órgãos públicos. "Essa é a 
primeira região em que temos 
cloud dedicada a governos. 
Podemos ajudar os governos 
a poupar com aplicativos em 
nuven", acredita Jassy. 

A operação da AWS no 
Brasil e América Latina será 
comandada por José Nilo Cruz 
Martins, ex-diretor de vendas 
da Google, que passou pela 
Sun, antes da compra pela 
Oracle, e também atuou na 
Promon Tecnologia. 

Nessa primeira fase, fazem 
parte da cadeia de entrega 
dos serviços de cloud da AWS 
empresas multinacionais 
e nacionais como Avanxo, 
Accenture, Ci&T, Concrete 
Solutions, Deloitte, Dedalus 
Prime, Dextra, Infor, Genexus, 
Globant, MPL, Lumis, Oracle, 
Summa, e UpToDate Consuting. 

"Estamos começando a 
trabalhar com a Amazon no 
Brasil e queremos ir com 
eles para outros mercados da 
América do Sul e onde quer 
que eles estejam", afirma, 
Robert Faricy, vice-presidente 
da Infor para a América Latina. 
A empresa lançou no País sua 
oferta global de soluções de 
gestão de negócios em nuvem 
em parceria com a AWS. 
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