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Infraestrutura de TI resiliente ajuda empresas de todos os portes a buscar as prioridades 
sem interrupções. As empresas que adotaram a nuvem com a Amazon Web Services 
relatam uma queda de 94% no tempo de inatividade não planejado em comparação com 
aquelas que usam tecnologia de rede tradicional.1

A Nuvem AWS fornece às empresas acesso confiável a dados e aplicações essenciais 
por meio de amplos investimentos em zonas de disponibilidade, redes redundantes 
e capacidade computacional e de armazenamento. Além disso, a Nuvem AWS pode 
escalar com a empresa e oferecer segurança aprimorada em comparação com os recursos 
tradicionais de TI.

Leia abaixo sobre três pequenas e médias empresas que estão usando a confiabilidade da 
Nuvem AWS para ter vantagem competitiva. 

Adoção da nuvem acelera o desenvolvimento 
e promove o crescimento dos negócios
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Cliente AWS: XRHealth

Empresa de saúde baseada em realidade virtual (VR) escala 
globalmente com confiabilidade e backup 

A empresa de saúde XRHealth, de software como serviço (SaaS), permite que os 
pacientes que precisam de reabilitação ou tratamento se exercitem em casa. Os pacientes 
podem colaborar com o médico em tempo real usando dispositivos de VR e obter 
feedback instantâneo sobre os movimentos ou a respiração. À medida que a XRHealth 
expandia para novas regiões, a infraestrutura de TI da empresa não conseguia fornecer 
disponibilidade confiável. A empresa precisava de tecnologia resiliente para atender os 
clientes e apoiar os planos de crescimento.

A migração para um sistema de gerenciamento de banco de dados baseado em nuvem 
com a AWS possibilitou que a XRHealth expandisse rapidamente para novas regiões, com 
a confiança de que as aplicações e os dados estariam disponíveis de forma confiável.  
A empresa estabeleceu uma infraestrutura de banco de dados compatível na nuvem em 
cerca de dez dias. 

A AWS ajudou a XRHealth a ganhar vantagem por:

• Fornecer servidores confiáveis baseados na nuvem que podem ser implantados 

em questão de minutos e com backup automático por meio do Amazon Relational 

Database Service (Amazon RDS) para o MySQL.

• Permitir tempo de atividade quase completo à medida que a empresa escala por meio 

de réplicas de leitura do Amazon RDS para ajudar em workloads pesadas de banco  

de dados.

• Fornecer a segurança aprimorada de que a empresa precisava à medida que escalasse 

rapidamente, incluindo conformidade com a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de 

Seguros de Saúde (HIPAA) nos Estados Unidos e o Regulamento Geral de Proteção de 

Dados (RGPD) da União Europeia por meio do Amazon RDS.

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/xrhealth-case-study/
https://aws.amazon.com/rds/
https://aws.amazon.com/rds/
https://aws.amazon.com/rds/mysql/
https://aws.amazon.com/rds/features/read-replicas/
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Cliente AWS: Dream11

Serviço de esportes de fantasia personaliza as experiências do 
usuário para ficar sempre à frente

A Dream11 é a maior empresa de esportes de fantasia da Índia, com mais de  
100 milhões de usuários registrados. Os clientes migram para o site para criar times 
de fantasia, participar de concursos e se conectar com outros entusiastas de esportes. 
Os usuários também podem fazer conexões sociais por meio do serviço, sincronizando 
com os contatos do celular de outros clientes para criar grupos e compartilhar conteúdo 
com pessoas parecidas. À medida que crescia, a Dream11 precisava manter o tempo de 
atividade e a confiabilidade para oferecer novos recursos com base nos comportamentos  
e interesses dos clientes. 

Para manter os usuários envolvidos com os jogos sem interrupção, especialmente durante 
as famosas partidas de críquete, a Dream11 migrou sua infraestrutura para a nuvem com 
a AWS. Agora, a empresa consegue implementar melhorias em dois a três dias e novos 
produtos em uma a seis semanas. Além de alta estabilidade e escalabilidade, a AWS 
garante monitoramento quase contínuo e ferramentas aprimoradas de mitigação de 
incidentes de segurança, bem como controles de acesso para proteger dados e aplicações.

Com a AWS, a Dream11 aumentou a competitividade por:

• Personalizar a experiência do usuário com base em insights de dados usando  

o Amazon Redshift para entender melhor as preferências e os padrões dos usuários.

• Analisar o comportamento e o envolvimento dos clientes com os recursos do 

site usando o Amazon EMR para melhorar a experiência do usuário com recursos 

direcionados. 

• Implementar modelos com base em machine learning (ML) usando o Amazon SageMaker 

com o objetivo de detectar possíveis fraudes e criar recomendações sobre concursos para 

usuários de aplicativos que não têm muito tempo.

• Fornecer proteção contra usuários ou acesso não autorizados usando o AWS Shield  

e AWS Web Application Firewall (AWS WAF) para proteção contra tentativas de  

invasão externa.

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/dream11/
https://aws.amazon.com/redshift/
https://aws.amazon.com/emr/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://aws.amazon.com/shield
https://aws.amazon.com/waf/
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Cliente AWS: axialHealthcare

Central de atendimento na nuvem para trabalho remoto e análise  
de dados 
Ao analisar os dados de receitas e solicitações de seguro, a axialHealthcare identifica quem 
precisa de intervenção por uso indevido de opioides. A equipe de serviços de consulta clínica (CSS) 
inclui especialistas que trabalham remotamente com médicos e pacientes para reduzir a prescrição de 
opioides clinicamente injustificada e trazer economias para os clientes do plano de saúde.

Para cumprir os requisitos de licenciamento estaduais e da Lei de Portabilidade e Responsabilidade 
de Seguros de Saúde (HIPAA), a axialHealthcare precisava estabelecer centrais de atendimento 
individuais em cada um dos quatro estados que ela atende. Embora os integrantes da equipe de  
CCS pudessem ter trabalhado de casa, a abordagem teria criado desafios relacionados a fatores como 
aquisição e gerenciamento de infraestrutura, conformidade com a HIPAA, escalabilidade e integração 
com a solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) da empresa.

A migração para a nuvem com a AWS possibilitou que a axialHealthcare estabelecesse centrais 
de atendimento virtuais seguras e em conformidade em vez de infraestrutura on-premises, que 
custaria de três a quatro vezes mais à organização. As centrais de atendimento virtuais facilitam 
a integração, pois cada novo contratado obtém acesso à mesma infraestrutura privada e segura, 
que é rápida de configurar. O uso da central de atendimento na nuvem também oferece à empresa 
acesso ao armazenamento compatível com a HIPAA para todas as gravações de ligações e outros 
dados, bem como maior visibilidade e controle sobre os dados. E a axialHealthcare usa algoritmos 
de machine learning (ML) baseados na nuvem com o objetivo de analisar dados de receitas médicas 
e alegações medicamentosas e identificar o uso indevido de opioides e padrões de dependência. 

O uso de ferramentas baseadas em nuvem com a AWS ajudou a axialHealthcare a fornecer seus 
serviços essenciais de forma competitiva por:
• Analisar dados sobre receitas médicas e alegações medicamentosas usando ferramentas 

de machine learning (ML) da AWS para identificar o uso indevido de opioides e padrões de 
dependência. 

• Fornecer estações de trabalho virtuais a preço acessível, fáceis de acessar e compatíveis por 
meio do Amazon Connect.

• Usar o Amazon Kinesis Data Streams (Amazon KDS), o Amazon Simple Storage Service  
(Amazon S3), o Amazon Transcribe e o Amazon Comprehend para armazenamento, monitoramento, 
transcrição e encaminhamento de chamadas e dados de chamadas.

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/axialhealthcare/
https://aws.amazon.com/machine-learning/
https://aws.amazon.com/connect/
https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/transcribe/
https://aws.amazon.com/comprehend/
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Essa infraestrutura de TI confiável ajuda as empresas a manter o ritmo, aumentando  
a produtividade e reduzindo o tempo de inatividade. Com menos interrupções de TI, as 
empresas que usam as ferramentas da AWS baseadas em nuvem podem se concentrar em 
atender os clientes, gerar receita e inovar para superar a concorrência.

Tudo pronto para começar? 

Entre em contato com a AWS para saber como a nuvem pode ajudar sua empresa a criar 
vantagem competitiva ou a protegê-la.

1 IDC, “Fostering Business and Organizational Transformation to Generate Business Value with Amazon 
Web Services” (Promoção da transformação organizacional e dos negócios para gerar valor empresarial com 
a Amazon Web Services), https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV IDC 2018.pdf

https://aws.amazon.com/contact-us/
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV IDC 2018.pdf

