
Chefe técnico da AWS, Werner
Vogels diz que a meta é
“investir para gerar economia
aos clientes”. O CFO
apresentou um serviço de
streaming em big data
batizado de Kinesis, que
permite o monitoramento
integrado dos dados que
trafegam na nuvem, além de
uma ferramenta de backup
capaz de operar em mais de
um servidor em diferentes
localidades. “Esta é cada vez
mais uma necessidade de
nossos grandes clientes para
superar momentos críticos”.
Segundo José Papo, principal
engenheiro da AWS para a
América Latina, a ferramenta
permite que o cliente que
opera no servidor brasileiro da
Amazon, por exemplo, tenha
seus dados simultaneamente
espalhados por um data center
do outro lado do mundo.
Vogels introduziu ainda o I2 e
C3, ferramentas voltadas a
clientes com grande demanda
de processamento de dados,
como empresas do ramo de
medicina (com códigos
genéticos) e informações do
espaço colhidas pela Nasa e
demais clientes que trabalham
com big data. E, por fim, o
PostgreSQL, solução para
suprir as ferramentas de
terceiros que dialogam com
bancos de dados Oracle, o
modelo mais utilizado pelas
grandes empresas brasileiras.

São nove data centers espalhados
pelo mundo — um deles no Brasil
— que rodam mais de 1.100 ferra-
mentas através de 9 mil parceiros
em um negócio com potencial para
alcançaracasa dos trilhões de dóla-
res. Se no passado recente a subida
das empresasànuvemcomputacio-
nal era vista com certa desconfian-
ça, o tamanho hoje da Amazon
Web Services (AWS), braço de in-
fraestruturadaAmazon,ajudaaen-
tender o movimento de quebra de
paradigmas protagonizado tanto
por grandes companhias quanto
por startups. E gerar confiança pa-
rafortaleceressa migração éo prin-
cipal objetivo do Re:Invent, encon-
tro técnico anual que reúne em Las
Vegas a comunidade de engenhei-
ros etécnicosparacompartilhar in-
formações e avaliar o potencial de
novas ferramentas apresentadas
pela gigante americanadeTI basea-
da em Seattle.

Conhecida pelas plataformas
de e-commerce somadas aos gad-
gets e e-books da linha Kindle em
um negócio de US$ 61 bilhões, a
Amazon avalia com naturalidade
a ampliação de seu core business
depois de uma década de investi-
mentos na nuvem que, enfim, des-
ponta como terreno fértil. “O Jeff
(Bezos, CEO da companhia) está
bem animado com a evolução da
AWS. Não há dúvida que a AWS de-
ve ser o nosso grande negócio, o
principal produto, em pouco tem-
po”, avalia Andy Jassy, principal
executivo da área de infraestrutu-
ra em nuvem da companhia. Em-
bora já movimente alguns bi-
lhões de dólares globalmente —
a nuvem da empresa rendeu fatu-
ramento de US$ 5 bilhões em
2012 —, a AWS ainda não registra
grandes lucros, já que as recei-
tas, até o momento, são direta-
mente aplicadas na renovação e
ampliação da estrutura.

Uma lógica que reforça o tripé
de atuação que está na essência do
negócio: economia, segurança e
eficiência. “O custo é sempre o co-
meço da conversa quando se fala
em cloud. A economia para quem
decide caminhar pela nuvem po-
de sair de 40% e chegar até 70%
na comparação com as estruturas
tradicionais. Temos obsessão por
economizar o dinheiro de nossos
clientes”. Em relação à eficiência
das aplicações, Jassy disse ontem
para uma plateia de 9 mil pessoas
de 27 países diferentes que, em
média, a AWS é 32% mais rápida
que os métodos tradicionais.

Mas será seguro levar as infor-
mações de uma empresa para a nu-
vem? O assunto que gera ampla
discussão é respondido de manei-
ra direta. “O primeiro e principal
motivo do nosso trabalho é a segu-
rança”. Além de responder por
eventuais falhas operacionais, a
AWS abre aos clientes uma infini-
dade de ferramentas de criptogra-
fia e chaves de acesso de terceiros
na qual apenas os donos das infor-
mações podem acessá-las, ainda
que tudo esteja misturado no ar.

Como mais recente resultado
desse ciclo expansionista, a com-
panhia apresentou nesta semana
ao público três novas ferramentas
que serão incorporadas ao portfó-
lio de soluções. E algumas delas,
muito em breve, devem chegar às

telas dos smartphones e tablets,
ainda que possam passar desaper-
cebidas do grande público. A pri-
meira delas é a AWS CloudTrail.
Voltada às grandes corporações,
ela vai permitir um melhor mapea-
mento e auditoria das informa-
ções que passam pelos servidores
da Amazon. Já a WorkSpaces per-
mitirá a criação de desktops em
nuvem acessíveis de qualquer pla-
taforma, de laptops à smartpho-
nes, o que em tese facilita o geren-
ciamento da rotina tanto para em-
presas pequenas quanto compa-
nhias transnacionais. Por fim, o
AppStream promete universalizar
o streaming de vídeo e áudio. “É
uma solução que todo o mercado
busca. Hoje nem sempre um strea-
ming que é feito em um desktop

funciona nos smartphones e ta-
blets. Ele vai permitir com que is-
so ocorra de forma integrada”, jus-
tifica José Papo, principal enge-
nheiro da AWS para a América La-
tina. Já disponíveis nos EUA, essas
ferramentas devem ser integradas
ao portfólio da AWS no Brasil ape-
nas nos próximos meses.

“Nosso objetivo é ainda migrar
75% dos nossos data centers para
a AWS nos próximos três anos. Por
isso acreditamos em nossas ferra-
mentas e ecossistema”, finaliza
Andy Jassy. A estimativa é de que
a AWS tenha gerado no último ano
economia de US$ 100 milhões pa-
ra seus clientes, que vão desde as
mais jovens startups a bancos,
companhias aéreas, empresas de
telefonia e grupos de mídia.
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Jassy: economiananuvempodechegaraté70%nacomparação comasestruturas tradicionais

Empresa americana projeta que serviços de infraestrutura de cloud serão seu principal negócio em pouco tempo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 nov. 2013, Empresas, p. 18.
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