
Em menos de 12 horas, grupos de
programadores precisam plane-
jar, desenvolver e lançar novas fer-
ramentas que possibilitem desde
a ampliação da arrecadação de
uma instituição social à uma nova
dimensão das informações coleta-
das no espaço pela Nasa. Em outra
sala, no mesmo instante, cente-
nas de pessoas discutem as manei-
ras de ampliar a segurança na com-
putação em nuvem enquanto, ao
lado, um outro grupo dialoga so-
bre ferramentas para tirar o me-
lhor proveito das informações pre-
sentes no big data. Com tudo ocor-
rendo ao mesmo tempo nos cerca
de 200 eventos programados para
quatro dias, nesta semana em Las
Vegas, nos Estados Unidos, é o
AWS Re:Invent, evento anual da
Amazon destinado à comunidade
de engenheiros, entusiastas e em-
presas parceiras que transitam no
ecossistema da cloud computing.

Resumir a dimensão e os objeti-
vos de centenas de sessões práti-
cas, núcleos de treinamento e la-
boratórios práticos promovidos
pela Amazon Web Services (AWS)
não é uma tarefa simples. “Onde
queremos chegar? Queremos
mostrar o quão poderosas são as
ferramentas e soluções que hoje
estão na nuvem e no passado se re-
sumiam a complexos desafios.
Aqui é possível superar limites
através do compartilhamento de
informações abrindo caminho pa-
ra novas soluções e aplicações pa-
ra a nuvem”, diz David Gendel,
instrutor técnico da AWS. Entre
representantes da Amazon, em-
presas parceiras e programadores
em busca de certificações, são cer-
ca de 10 mil pessoas ali.

O hackathon (a maratona para
criação de uma ferramenta do iní-
cio ao fim do dia) ajuda a entender
o caminho que a Amazon aposta
há mais de uma década, mas que
só nos últimos anos tornou-se
uma realidade de larga escala.
Cem participantes são divididos
em vinte grupos de acordo com a
linguagem de programação co-
mum a cada um deles — embora
existam grupos mistos, a maioria
deles é composto, por exemplo,
apenas por profissionais da lingua-
gem de PHP, outros em .Net ou Ja-
va — e partem em busca de uma
solução para cada tema: desenvol-

ver um aplicativo que ajude o Cen-
tro de Pesquisas do Câncer do Rei-
no Unido a arrecadar dinheiro;
uma ferramenta online para dar
prioridade nas demandas do Do-
nors Choose (centro norte-ameri-
cano que dissemina conhecimen-
to através da doação de recursos);
ou ainda uma plataforma que aju-
de a organizar, traduzir e, portan-

to, compreender as milhares de in-
formações colhidas pela NASA so-
bre a Terra e suas imediações.

“A proposta é lançada e cada
equipe deve seguir seu caminho.
As ferramentas estão à disposição
delas e podem ou não ser utiliza-
das nesse processo de acesso às in-
formações. Então, no fim do dia é
feita a seleção dos melhores proje-
tos”, explica Yuta Imei, da AWS
do Japão, um dos supervisores do
hackathon. Maratonas semelhan-
tes a essa também acontecem pa-
ra os programadores na área de ga-
mes e especialistas em segurança,
assim como empreendedores inte-
ressados em abrir um startup.

Segundo José Nilo, gerente re-
gional da AWS no Brasil, o poten-
cial exploratório da computação
em nuvem está no início. “Esta-
mos falando de um universo de
possibilidades que hoje ainda é in-
finito”, ilustra o executivo.
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Evento da Amazon explora
‘potencial infinito’ da nuvem
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Na Re:Invent 2013, nos Estados Unidos, 10 mil pessoas buscam de cursos à maratona para criação de aplicativos

Na maratona para
a criação de uma
ferramenta em um
dia, o hackathon,
cem participantes
são divididos em
vinte grupos para
criar um aplicativo
ou uma plataforma
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Text Box
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