
Entrando na era do 
propósito específico

À medida que os dados se tornam um ativo estratégico, os bancos de 
dados passam a ser cada vez mais importantes para compreender os 
dados e convertê-los em percepções valiosas. Líderes de TI precisam 
buscar modos de obter mais valor de seus dados. Se você estiver 
usando bancos de dados herdados on-premises, provavelmente 
descobrirá que o fornecimento, a operação, a escalabilidade e o 
gerenciamento de bancos de dados demandam tempo e são caros. 
Migrar dados on-premises para bancos de dados gerenciados criados 
para a nuvem pode ajudar a reduzir tempo e custos. Essas soluções 
de banco de dados modernas permitem que você use seu tempo para 
inovar e criar aplicações, sem gerenciar a infraestrutura. 

Migração para bancos de dados nativos da nuvem

Quando seus bancos de dados estiverem na nuvem, você poderá 
inovar e criar aplicações mais rapidamente. Migrar para a nuvem é o 
primeiro passo para entrar na era dos bancos de dados de propósito 
específico. Mas, uma vez na nuvem, como saber que tipos de bancos 
de dados usar para quais funções? Continue a leitura para saber mais 
sobre um número de tipos de bancos de dados de propósito específico, 
e como você pode garantir uma transição tranquila para essa nova era 
de inovação, performance e sucesso de negócios.

A era do banco de dados de propósito específico:  escolha a ferramenta certa para o trabalho

Muito além do relacional

Os desenvolvedores estão adotando novos modelos distribuídos 
para criar aplicações que promovem agilidade, inovação e eficiência. 
Eles querem o banco de dados certo para cumprir os requisitos 
exclusivos de funcionalidade, performance e escala das aplicações. 
A abordagem genérica de usar um banco de dados relacional 
para tudo não funciona mais. A AWS oferece o mais amplo e 
especializado portfólio de bancos de dados de propósito específico 
que apoiam diversos modelos de dados e permitem criar aplicações 
orientadas por dados, altamente escaláveis e distribuídas. Com a 
escolha do melhor banco de dados para resolver um problema 
específico, você pode se libertar de bancos de dados genéricos 
restritivos e se concentrar na criação de aplicações para atender 
às necessidades da empresa. Dessa forma, você pode acelerar 
a escalabilidade, aumentar a inovação e reduzir o tempo de 
introdução de novos recursos no mercado.

Pronto para aplicações modernas

Embora os bancos de dados relacionais ainda sejam essenciais, no 
mundo de hoje, uma abordagem “apenas relacional” não funciona 
mais. Com o rápido crescimento dos dados — não apenas em 
volume e velocidade, mas também em variedade, complexidade e 
interconectividade —, as necessidades dos bancos de dados mudaram. 
Muitas aplicações novas que têm requisitos de acesso social, móvel, IoT 
e global podem não funcionar adequadamente apenas em um banco 
de dados relacional.

Essas aplicações modernas precisam de bancos de dados que podem 
armazenar de terabytes a petabytes de novos tipos de dados, fornecer 
acesso a dados com latência de milissegundos, processar milhões 
de solicitações por segundo e escalar para dar suporte a milhões 
de usuários em qualquer lugar do mundo. Para criar aplicações que 
cumprem essas demandas, os desenvolvedores devem escolher entre 
um número crescente de modelos de bancos de dados de propósito 
específico. Para selecionar a ferramenta certa para o trabalho, eles devem 
compreender qual tipo de banco de dados usar.



A abordagem do tamanho único que usa bancos de dados relacionais 
para todas as aplicações não funciona mais. As aplicações modernas 
devem considerar o acesso global, social, móvel e IoT. Os modelos de 
banco de dados de propósito específico são projetados para executar 
as funções específicas que essas aplicações exigem — com mais 
eficiência do que os bancos de dados relacionais. Os desenvolvedores 
da atualidade precisam de diversos modelos de dados adequados 
a vários casos de uso. Pode ser um desafio encontrar a ferramenta 
certa para o trabalho, mas esperamos que este documento ajude a 
simplificar o processo. 

Por que tantos desenvolvedores escolhem a AWS 

A AWS oferece uma ampla gama de serviços de banco de dados de 
propósito específico para todos os principais casos de uso. Esses 
serviços totalmente gerenciados permitem criar aplicações que podem 
ser escaladas com facilidade e fornecem funcionalidades detalhadas 
para que você obtenha a alta disponibilidade, a performance, a 
confiabilidade e a segurança exigidas pelas workloads de produção.
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Amazon DynamoDB Amazon DocumentDB Amazon ElastiCache Amazon Neptune Amazon Timestream Amazon QLDB Amazon KeyspacesAmazon Aurora

DOCUMENTOS EM MEMÓRIA GRAFO SÉRIES TEMPORAIS LEDGER COLUNA AMPLARELACIONAL

Como aproveitar ao máximo os bancos 
de dados de propósito específico

A era do banco de dados de propósito específico: escolha a ferramenta certa para o trabalho



A era do banco de dados de propósito específico: escolha a ferramenta certa para o trabalho

Relacional 

•  Oferece alta integridade, precisão e consistência; indexação ilimitada

•  Útil para ERP, CRM, finanças, transações e data warehousing

Chave-valor 

•  Leitura/gravação rápida; o valor pode ser qualquer coisa

•  Útil para lances em tempo real, carrinho de compras, catálogo de produtos 
e preferências de clientes

Documentos 

•  Flexível, semiestruturado, hierárquico, evolui com as necessidades da aplicação, 
indexação poderosa, consultas rápidas

•  Útil para catálogos, sistemas de gerenciamento de conteúdo, perfis de usuário, 
personalização e dispositivos móveis

Em memória

•  Latência inferior a um milissegundo, milhões de operações por segundo, 
conjunto de instruções simples, suporte a comandos avançados (Redis), 
funciona com qualquer tipo de banco de dados

•  Útil para armazenamento em cache, armazenamento de sessão, tabelas 
de classificação, processamento geoespacial e análises em tempo real

Grafo

•  Crie e percorra relacionamentos entre conjuntos de dados altamente 
conectados 

•  Útil para detecção de fraudes, redes sociais, recomendações e gráficos 
de conhecimento

Séries temporais 

•  Alta escalabilidade para dados que se acumulam rapidamente

•  Útil para DevOps, monitoramento de aplicações, telemetria industrial  
e aplicações de IoT

Ledger

•  Garante histórico preciso, transparente, imutável, verificável e altamente 
escalável

•  Útil para finanças, manufatura, seguros, RH e folha de pagamento, 
varejo e cadeias de suprimentos

Coluna ampla

•  Eficiente para compressão e/ou particionamento de dados 

•  Usado em aplicações industriais de alta escala para manutenção  
de equipamentos, gerenciamento de frotas e otimização de rotas

O banco de dados certo para o trabalho

Visite os bancos de dados da AWS para saber mais 
sobre como escolher os bancos de dados de propósito 
específico para todas as necessidades de aplicações.

Que tal ver como tudo isso funciona? 
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Benefícios dos bancos de dados  
de propósito específico:

aFerramenta certa para o trabalho

aMelhor performance

aEscala de nuvem

aMaior funcionalidade

aMais fácil de depurar e monitorar

aMenor tempo de introdução no mercado

aMenor TCO

aOperações reduzidas

https://aws.amazon.com/products/databases/

