
Crescimento da Amazon em cloud preocupa Google e Microsoft 
Brandon Butler 
 
Empresas mandaram representante não-oficiais para evento da Amazon Web Services, 
empresa que cresce oferecendo serviços de baixo custo 
 
Dentre os 6000 participantes da primeira conferência de usuários da Amazon Web Services 
estavam representantes das companhias concorrentes, Google e Microsoft. Mas essas 
empresas não tiveram tantos estandes e anúncios quanto muitas outras empresas no evento. 
Na verdade, elas foram um tanto discretas. 
  
Tanto representantes do Google quanto da Microsoft disseram que não estavam autorizados a 
dar entrevistas, e que estavam lá somente para ver como a conferência estava sendo 
organizada e para falar com os clientes sobre como eles usam a nuvem. Embora não seja 
incomum que empresas enviem seus funcionários a eventos da concorrência, a natureza da 
presença não-oficial da Google e da Microsoft indica um aquecimento da competição no setor. 
  
Enquanto a Salesforce.com tem o seu evento Dreamforce para software como um serviço 
(SaaS) e a VMware tem o VMworld para virtualização, o evento da AWS é o primeiro grande 
evento para provedores de infraestrutura como serviço (laaS). 
  
O evento da AWS tem também um ambiente bem propício a empresas iniciantes. Circulando 
pelo evento, pareciam haver muitas startups pequenas e de médio porte. A AWS é uma 
escolha natural para elas, que querem uma maneira barata de criar infraestrutura, sem ter de 
investir um grande capital em equipamentos. 
  
“Estou realmente impressionado com a quantidade de serviços sob demanda disponíveis pela 
AWS", diz Aaron Kenny, antes engenheiro da McAfee e agora CTO da startup eMeals.com, um 
site completamente hospedado na nuvem da AWS e que ajuda os usuários com planos de 
alimentação saudáveis. “Simplesmente não vejo ninguém no mercado que esteja perto de 
oferecer esse tipo de serviço agora”. 
  
Jeff Bezos, fundador da empresa-mãe da AWS, a Amazon.com, até mesmo brincou, no evento, 
que os seus amigos investidores têm reclamado bastante, porque as startup tem precisado de 
menos dinheiro, já que têm os recursos da AWS. “Eu tenho VC’s me dizendo: ‘Bezos, os 
empresários não querem mais o meu dinheiro, você está me matando!’”, disse ele. 
  
A Google, a Microsoft e mais uma variedade de outros provedores de cloud estão sedentos 
para explorar esse mercado, e têm usado seus contatos com clientes corporativos para obter 
vantagens sobre a Amazon. 
 
Fonte: CIO. [Portal]. Disponível em: 
<http://cio.uol.com.br/noticias/2012/12/06/crescimento-da-amazon-em-cloud-
preocupa-google-e-microsoft/>. Acesso em: 6 dez. 2012. 
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