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A computação em nuvem não é mais vista simplesmente como um substituta para 
servidores on-premises e outras tecnologias mais tradicionais. Mais da metade dos 
executivos considera a nuvem uma plataforma estratégica para crescimento e inovação, de 
acordo com uma pesquisa da PwC.1 Cerca de um terço das empresas espera que a nuvem 
melhore a agilidade, forneça análises de dados mais precisas e ajude no desenvolvimento 
de produtos. 

Um aspecto da computação em nuvem que contribui para um rápido avanço em relação às 
metas de negócios de empresas de todos os portes são as ferramentas predefinidas.  
A nuvem da Amazon Web Services oferece essas ferramentas para ajudar as empresas  
a desenvolver e lançar produtos de maneira rápida e acessível, obter acesso mais fácil  
a dados de clientes e de negócios, melhorar o atendimento ao cliente e proteger dados  
e aplicações. 

Leia sobre como a Nuvem AWS colocou as metas de negócios ao alcance de três pequenas 
e médias empresas.

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

Análise de dados mais rápida ajuda a empresa a acelerar  
o lançamento no mercado

Para que os pesquisadores possam testar produtos farmacêuticos promissores em um 
laboratório, primeiro eles precisam analisar bilhões de compostos moleculares para 
determinar quais têm maior probabilidade de êxito. A empresa de biotecnologia  
Relay Therapeutics, que realiza processos experimentais de ponta em biologia estrutural, 
biofísica, química e biologia, queria acelerar essa análise para agilizar o processo de 
descoberta de medicamentos. No entanto, fazer isso em um datacenter on-premises teria 
um custo proibitivo, pois levaria meses devido ao grande número de processadores físicos 
de computador necessários.

Ao adotar a Nuvem AWS, a Relay Therapeutics conseguiu acessar quase 100 mil CPUs para 
que pudesse analisar bilhões de compostos por dia. A título de comparação, um ambiente 
de TI tradicional analisa vários milhões por dia. Como é possível aumentar e reduzir  
a escala verticalmente dessa capacidade de computação virtual conforme a necessidade, 
 a empresa estima que seus custos de computação sejam 50% menores do que seriam no 
ambiente on-premises. 

A Nuvem AWS ajudou a Relay Therapeutics a usar as ferramentas predefinidas da Nuvem 
AWS para atingir objetivos como:

• Analisar bilhões de compostos moleculares de uma vez usando a solução AWS Batch de 

processamento em lote para tornar a pesquisa mais eficiente. 

• Combinar a capacidade computacional com a demanda da empresa usando as 

instâncias spot do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), que podem ser ativadas  

e desativadas conforme necessário durante os experimentos. 

• Agilizar e simplificar a análise de dados virtuais usando o Amazon Athena, um serviço 

de consulta interativa que os pesquisadores podem utilizar mesmo que não tenham 

conhecimentos avançados de programação. 

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/relay-therapeutics/
https://aws.amazon.com/batch/
https://aws.amazon.com/ec2/spot/
https://aws.amazon.com/athena/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc
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Cliente AWS: GOX

Performance aprimorada da empresa ajuda a atrair mais clientes

Como plataforma de streaming ao vivo de esportes eletrônicos, a GOX foi lançada com 
servidores e conexões de banda larga on-premises. A qualidade inconstante da banda 
larga provocava atrasos de até 20 segundos nos streamings, uma eternidade quando se 
trata de esportes eletrônicos. A GOX também demorou quase uma semana para aumentar 
a escala verticalmente e atender a grandes eventos de streaming ao vivo, que poderiam 
atrair 90 vezes mais usuários do que um evento normal.

A GOX migrou para a Nuvem AWS para obter a estabilidade e a escalabilidade necessárias 
para ganhar força entre os jogadores, bem como os recursos essenciais para lançar 
aplicativos para iOS e Android. A GOX agora consegue aumentar a escala verticalmente 
de um grande evento em questão de horas, em vez de dias, e seus engenheiros usaram 
o tempo antes dedicado à manutenção de servidores e ativação de ramp-ups para 
desenvolver recursos e atrair mais usuários. 

Um streaming ao vivo inclui, em média, 100 streamers e usuários; na AWS, a GOX pode 
escalar facilmente para atender 9 mil usuários, se necessário. Em cinco meses após  
a adoção da Nuvem AWS, a GOX quadruplicou o número de usuários e aumentou o tempo 
médio de engajamento do usuário em 379%, em comparação com a plataforma  
on-premises anterior.

Usando ferramentas predefinidas na Nuvem AWS, a GOX atingiu objetivos como:

• Criar experiências de vídeo interativas para os usuários usando o Amazon Interactive 

Video Service (Amazon IVS), uma solução de streaming ao vivo fácil de implementar 

que responde rapidamente às solicitações dos usuários. 

• Acessar um armazenamento de arquivos escalável de baixo custo usando o Amazon 

Simple Storage Service (Amazon S3) para ajudar no gerenciamento da plataforma de 

streaming ao vivo.

• Adicionar servidores virtuais usando o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

para lidar com picos de tráfego ao hospedar eventos com streamers ou jogadores 

famosos e, para controlar os custos, fechar esses servidores quando não necessários.

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/gox/
https://aws.amazon.com/ivs/
https://aws.amazon.com/ivs/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/ec2/
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Cliente AWS: Keystone Underwriting

Um portal seguro e fácil de usar contribui para o crescimento da 
empresa 

A Keystone Underwriting queria criar um portal de autoatendimento para corretores de seguros  
a fim de simplificar o processo de identificação de cotações de apólices e confirmação de cobertura 
dos clientes. O portal, que acabaria apresentando 30 produtos de seguro para 1,5 mil profissões, 
precisava ser extremamente seguro, estável e eficiente, bem como oferecer facilidade de uso aos 
corretores. A integração do portal com os sistemas internos dos corretores também precisava ser 
simples, a fim de reduzir a carga administrativa dos corretores para que pudessem se concentrar na 
assessoria aos clientes.

Ao criar seu portal na Nuvem AWS, a Keystone conseguiu implementar interfaces de programação 
de aplicações (APIs) da AWS que permitem integrar corretores em apenas 10 minutos. Nos 
primeiros dois anos e meio desde a adoção da Nuvem AWS, a Keystone registrou 700 corretores, 
mais de 7 vezes mais do que conseguiria com um processo mais manual. E conseguiu aproveitar 
desde o início as inúmeras ferramentas de segurança integradas da AWS.

A Keystone também pode ajustar e personalizar regularmente o portal usando painéis detalhados 
na AWS. Dessa forma, a empresa tem flexibilidade para fazer alterações facilmente para os 
clientes. Por exemplo, adicionar uma assinatura de e-mail personalizada para um corretor ou 
atualizar uma alíquota de imposto para uma profissão específica.

Usando ferramentas predefinidas da Nuvem AWS, a Keystone Underwriting atingiu objetivos como:
• Manter o controle detalhado de quem pode acessar e quais dados podem ser acessados, usando 

o AWS Identity and Access Management (IAM) para fortalecer o monitoramento de segurança de 
dados sigilosos.

• Implementar a autenticação de dois fatores por mensagens de texto usando o Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) para melhorar a segurança, garantindo que apenas pessoas 
com permissão possam fazer login.

• Detectar anormalidades ou problemas de segurança usando o Amazon CloudWatch para 
monitoramento quase contínuo do uso e da performance do sistema. 

• Reduzir os custos de armazenamento de documentos usando o Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3), que permite que a Keystone aumente ou reduza a escala verticalmente do 

armazenamento conforme a necessidade.

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/keystone-underwriting/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/sns/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/sns/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/s3/
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As ferramentas predefinidas da Nuvem AWS possibilitam que as empresas escalem de 
forma acessível com base em insights de dados, uma rede confiável e ferramentas que 
possibilitam um crescimento seguro. Depois de migrar para a nuvem com a AWS, as 
empresas têm condições de atingir suas metas de negócios com um tempo de inatividade 
94% menor e equipes de TI 64% mais eficientes, de acordo com a pesquisa da IDC.2 As 
empresas que adotaram a nuvem podem seguir os planos corporativos sabendo que 
contam com ferramentas e tecnologias confiáveis, resilientes e seguras. 

Tudo pronto para começar? 

Com a ajuda da AWS, você encontra as ferramentas de nuvem predefinidas para alcançar 
seus objetivos de negócios exclusivos.

1 PwC, “PwC Cloud Business Survey” (Pesquisa de negócios em nuvem da PwC),  
www.pwc.com/us/en/tech-effect/cloud/cloud-business-survey.html

2 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%20IDC%202018.
pdf?aliId=1614258770 

https://aws.amazon.com/contact-us/
http://www.pwc.com/us/en/tech-effect/cloud/cloud-business-survey.html
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf?aliId=1614258770
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf?aliId=1614258770

