
Visão Geral do Produto

Gerenciamento Contínuo 
do Comprometimento  
na Nuvem
Automação Inteligente dos Planos de 
Instâncias Reservadas e Savings Plans

“O uso do Spot nos ajuda a utilizar 
plenamente nosso investimento 
em RI e todos os benefícios das 
instâncias Spot, otimizando 
significativamente nossos custos. 
E o melhor de tudo, nós fizemos 
isso sem ter que mudar a maneira 
como nossos desenvolvedores 
trabalham!

— Carlos Monteiro 
Gerente Sênior de produções

Zero Esforço de 
Engenharia
Comece fornecendo 
apenas permissão de 
leitura da Master Payer 
Account. 

Aumento de 100% na Economia
Expanda facilmente a cobertura 
das instâncias reservadas em sua 
infraestrutura para aumentar sua 
economia em 100%.

Por quê 
Eco

Equilíbrio Entre DevOps e Financeiro
Deixe que seu time DevOps e Financeiro foque em 
atividades mais relevantes, ao invés de gastarem 
tempo e esforço planejando e executando a 
compra de Instâncias Reservadas.

Serviços 
Compatíveis

Elastisearch FargateElastiCache CloudFrontRDS DynamoDbEC2 Redshift
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Empresas que confiam na Spot

smaller 25%

O que a Eco pode fazer 
por você

Análises do Eco
Analisando dados como região, 
família de instâncias, vida útil 
e o histórico do mercado e da 
indústria, o  Eco mapeia todo 
o uso on demand das contas 
conectadas à ele.

Atuação do Eco
Com uma visão completa do uso 
de recursos na nuvem, o Eco 
mapeia e constrói todo o seu 
portfólio de Instâncias Reservadas. 
Constantemente ajustando as 
estratégias de economia baseado  
na disponibilidade do mercado e  
em novos dados, o Eco compra, 
 vende e gerencia continuamente  
suas  Instâncias Reservadas a fim  
de maximizar o potencial de 
 economia e o ROI.

Planejamento do Eco
Através de constante monitoramento da sua infraestrutura, o Eco 
identifica no marketplace oportunidades de compra e venda de Instâncias 
Reservadas que promovam maiores economias com baixo commitment. 

Ciclo de 
Vida Eco

Reduza Tempo e Esforço Necessários Para 
Planejar Reservas de Instâncias
Com total visibilidade do consumo e dos 
planejamento feito por inteligência artificial, os times 
financeiro e DevOps podem facilmente cooperar 
na gestão dos custo de infraestrutura em nuvem, 
eliminando a maior parte do tempo e esforços 
necessários para garantir boas ofertas de instâncias 
reservadas e savings plans.

Aproveite as Melhores Ofertas de Instâncias 
Reservadas no AWS Marketplace
A compra e venda totalmente automatizada 
de instâncias reservadas no marketplace 
AWS garante que os workloads estão sendo 
executados com o máximo de economia e o 
mínimo de compromisso.

Otimize continuamente o uso de 
instâncias reservadas e Savings Plans
Com uma visão completa do seu uso em 
cloud, o Eco cria um plano de RI’s para as 
necessidades específicas de seu ambiente. 
Constantemente revisando e aprimorando 
suas estratégias com base na disponibilidade 
do mercado e novos de dados, o Eco gerencia 
a compra e venda de instâncias reservadas 
para maximizar o ROI e garantir uma mistura 
equilibrada de capacidade reservada. 
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