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O que é o Faturamento da AWS?
Damos as boas-vindas ao Guia do usuário do Faturamento.
O Console de Faturamento da AWS contém recursos para pagar suas faturas da AWS, organizar e gerar
relatórios sobre seu custo e uso da AWS, além de gerenciar seu faturamento consolidado se você fizer
parte do AWS Organizations.
O console do Faturamento trabalha em sintonia com o console do AWS Cost Management. Você pode
usar ambos para uma abordagem holística de gerenciamento dos seus custos. O Console de Faturamento
contém recursos para gerenciar seus pagamentos vigentes e métodos de pagamento registrados na conta
da AWS. Em seguida, é possível usar os recursos do console do Gerenciamento de Custos da AWS para
otimizar seus custos futuros. Para informações sobre recursos da AWS para otimizar seus custos, consulte
o Guia do usuário do Gerenciamento de Custos da AWS.
A Amazon Web Services cobra automaticamente o cartão de crédito fornecido quando você cadastrou uma
nova conta com a AWS. É possível visualizar ou atualizar a qualquer momento as informações do cartão
de crédito, incluindo a indicação de outro cartão de crédito para as cobranças da AWS. Isso pode ser feito
na página Payment Methods (Métodos de pagamento) do console de cobrança. Para obter mais detalhes
sobre os recursos de faturamento, consulte Recursos do Faturamento (p. 2).
Com o console do Gerenciamento de Custos da AWS e o console do Faturamento, é possível executar as
seguintes tarefas:
Casos de uso

Descrição

Nomes de recursos
do Gerenciamento de
Custos da AWS

Nomes de recursos do
console do Faturamento

Organizar

Construa sua base de
governança e alocação
de custos com sua
própria estratégia de
marcação.

-

AWS Cost Categories

Relatório

Aumente a
conscientização e a
responsabilização dos
seus gastos na nuvem
com os dados de custo
detalhados e alocáveis.

AWS Cost Explorer

Acesso

Monitore as informações de faturamento de
toda a organização
em uma visualização
consolidada.

Etiquetas de alocação
de custos da AWS
Relatórios de custos e
uso da AWS

Faturamento
consolidado da AWS
AWS Purchase Order
Management
Créditos da AWS

Controle

Estabeleça mecanismos
efetivos de governança
com as barreiras de
proteção corretas em
vigor.

Detecção de anomalias
de custo da AWS

-

Previsão

Estime a utilização e
o gasto de recursos

AWS Cost Explorer

-
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Casos de uso

Descrição

Nomes de recursos
do Gerenciamento de
Custos da AWS

com painéis de previsão
criados por você.

AWS Budgets

Mantenha seus gastos
sob controle com o
limite de orçamento
personalizado e a
notificação automática
de alerta.

AWS Budgets

Use testes gratuitos
e descontos
programáticos com
base no padrão e nas
necessidades de sua
workload.

Savings Plans

Dimensione

Alinhe o tamanho da
alocação de serviço
à demanda efetiva de
workload.

Recomendações de
redimensionamento

-

Inspecione

Mantenha-se atualizado
com suas oportunidades
de otimização de custo
e implantação de
recursos.

AWS Cost Explorer

-

Orçamento

Comprar

Nomes de recursos do
console do Faturamento

-

AWS Budgets Actions

Nível gratuito da AWS

Instâncias reservadas
do AWS

Recursos do Faturamento
Gerenciar sua conta
Gerencie suas configurações de conta usando o AWS Management Console e o Console de
Faturamento. Isso inclui especificar sua moeda padrão, editar contatos alternativos, adicionar ou
remover regiões, atualizar suas informações fiscais e fechar sua conta da AWS. A seção close your
account (p. 22) chama atenção para fatores como o encerramento de recursos antes de prosseguir
com o fechamento de uma conta. Dessa forma, você não paga por serviços não utilizados.
Documentação: Como gerenciar a conta do (p. 13)
Visualizar sua fatura
Você pode usar o console do Faturamento para visualizar os detalhes da fatura anterior ou as
estimativas de cobrança para o mês atual a qualquer momento. Esta seção descreve como você pode
visualizar suas contas, baixar cópias em PDF de suas cobranças e configurar e-mails mensais para
receber suas faturas. Ela também aborda como você pode usar outros recursos, como o AWS Cost
and Usage Report.
Documentação: Visualizar sua fatura (p. 30)
Como gerenciar seus pagamentos
É possível visualizar as estimativas de suas contas e pagar suas faturas da AWS na moeda de sua
preferência, configurando uma moeda de pagamento. A AWS converte sua conta para sua moeda
preferencial após a fatura ser finalizada. Antes disso, todos os valores na moeda de preferência
Versão 2.0
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exibidos no console são estimados em dólares americanos (USD). A AWS garante sua taxa de câmbio
para que os reembolsos usem a mesma taxa que a transação original.

Note
• As faturas do AWS Marketplace não são elegíveis para esse serviço e são processadas em
dólares americanos.
• Esse serviço está disponível somente se o método de pagamento padrão for Visa ou
MasterCard.
• As taxas variam diariamente. A taxa aplicada à sua fatura é a taxa do momento de criação
de sua fatura. É possível conferir a taxa atual no console do Faturamento.
• A conversão de moedas é fornecida pela Amazon Services LLC.
Documentação: Managing Your Payments (p. 35).
AWS Purchase Order Management
Gerencie as ordens de compra da AWS em formato de autoatendimento cuidando de várias ordens
de compra, tudo em um só lugar. Isso pode ajudar a reduzir seus custos indiretos e aumentar a
precisão e a eficiência em seu processo geral de compra para pagamento. Você pode usar o console
do Faturamento para gerenciar suas ordens de compra e configurar como elas refletem em suas
faturas. Neste capítulo, aprenda como adicionar, editar, visualizar detalhes e configurar notificações
relacionadas às suas ordens de compra no console.
Documentação: Managing your purchase orders (p. 62)
AWS Cost Categories
Gerencie seus custos da AWS com o AWS Cost Categories, mapeando seu custo e uso em
categorias relevantes. Esta seção define os termos usados no console para dimensões, operações,
tipos de regras e status compatíveis. A seção também fornece mais informações sobre como você
pode criar, editar, excluir e dividir as cobranças no Cost Categories.
Documentação: Gerenciar custos com o AWS Cost Categories (p. 72)
Perfil de pagamento
É possível usar perfis de pagamento para atribuir mais de um método de pagamento aos seus
pagamentos automáticos. Se você receber faturas de mais de um provedor de serviços (“vendedor
registrado”) da AWS, é possível usar perfis de pagamento para atribuir um método exclusivo de
pagamento para cada um deles. Depois de criar um perfil de pagamento para um provedor de
serviços, seu perfil de pagamento paga suas faturas da AWS automaticamente. Nesta seção, aprenda
como usar o Console de Faturamento para configurar o perfil personalizado de pagamento.
Documentação: Managing your payment profiles (p. 55)
Faturamento consolidado para o AWS Organizations
Use o recurso de faturamento consolidado para o AWS Organizations a fim de combinar seu
faturamento entre várias contas da AWS. Este capítulo descreve o processo de faturamento
consolidado, as diferenças para contas da Amazon Internet Services Pvt. Ltd e detalhes sobre
descontos.
Documentação: Faturamento consolidado para o AWS Organizations (p. 114)

Serviços relacionados da
AWS Billing Conductor
O AWS Billing Conductor é um serviço de cobrança personalizado para agrupar suas contas por
proprietário financeiro, configurar parâmetros de cobrança e gerar Relatórios de uso e custo da AWS
Versão 2.0
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por grupo. AWS O Billing Conductor é um serviço totalmente gerenciado capaz de oferecer suporte os
fluxos de trabalho de retorno e estorno de Provedores de soluções e Clientes corporativos da AWS.
Para obter mais informações, consulte O que é o AWS Billing Conductor?, no Guia do usuário do AWS
Billing Conductor.
IAM
O serviço do Faturamento e o serviço de Gerenciamento de Custos da AWS são profundamente
integrados ao AWS Identity and Access Management (IAM). Você pode usar o IAM em conjunto
com o Faturamento para garantir que outras pessoas que trabalhem em sua conta tenham o acesso
necessário para concluírem seus trabalhos.
Você também usa o IAM para controlar o acesso a todos os seus recursos da AWS, não apenas suas
informações de cobrança. É importante que você se familiarize com os conceitos básicos e as práticas
recomendadas do IAM antes de avançar muito com a configuração da estrutura da sua conta da AWS.
Para obter detalhes sobre como trabalhar com o IAM e por que é importante fazê-lo, consulte
Conceitos do IAM e Práticas recomendadas do IAM no Manual do usuário do IAM.
AWS Organizations (Faturamento consolidado)
Você pode usar os produtos e os serviços da AWS para acomodar todos os tamanhos da empresa,
de pequenas start-ups a grandes empresas. Caso sua empresa seja grande ou tenha potencial de
crescimento, é possível configurar várias contas da AWS que reflitam sua estrutura específica. Por
exemplo, você pode ter uma conta para toda a empresa e contas para cada funcionário, ou uma conta
para toda a empresa com usuários do IAM para cada funcionário. Você pode ter uma conta para
toda a empresa, contas para cada departamento ou equipe dentro da empresa e contas para cada
funcionário.
Se criar várias contas, você poderá usar o recurso de faturamento consolidado do AWS Organizations
para combinar todas as contas-membro sob uma conta de gerenciamento. Dessa forma, você pode
receber uma única fatura de todas as contas-membro. Para mais informações, consulte Faturamento
consolidado para o AWS Organizations (p. 114).
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Começar a usar
Esta seção fornece as informações de que você precisa para começar a usar o console do Faturamento.
Tópicos
• Etapa 1: Cadastrar-se na AWS (p. 5)
• Etapa 2: anexar a política do IAM necessária a uma identidade do IAM (p. 5)
• Etapa 3: revisar as faturas e o uso (p. 5)
• Etapa 4: baixar ou imprimir sua fatura (p. 6)
• Etapa 5: saiba mais sobre os recursos do Faturamento (p. 6)
• O que devo fazer agora? (p. 6)

Etapa 1: Cadastrar-se na AWS
Se estiver começando na AWS, crie uma conta da AWS. Para obter mais informações, consulte o tópico
Conceitos básicos sobre a AWS.

Etapa 2: anexar a política do IAM necessária a uma
identidade do IAM
Os proprietários de contas da AWS podem delegar acesso a usuários específicos do IAM que precisam
visualizar ou gerenciar os dados do Faturamento para uma conta da AWS. Para iniciar a ativação do
acesso ao console do Faturamento e ao console do Gerenciamento de Custos da AWS, consulte o Tutorial
do IAM: delegar acesso ao console do faturamento no Guia do usuário do IAM.
Para informações detalhadas sobre políticas do IAM específicas para Faturamento, consulte Uso de
políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para o AWS Billing (p. 135).
Para referenciar uma lista de exemplos de política de Faturamento, consulte Exemplos de políticas do
AWS Billing (p. 142).

Etapa 3: revisar as faturas e o uso
Use recursos no console do Faturamento para visualizar seus níveis atuais de cobranças da AWS e uso da
AWS.

Para abrir o console do Faturamento e visualizar seu uso e suas cobranças
1.

Acesse o AWS Management Console e abra o console do Faturamento em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

Escolha Bills (Faturas) para ver detalhes sobre suas cobranças atuais.
Escolha Payments (Pagamentos) para ver seu histórico de transações de pagamento.
Escolha AWS Cost and Usage Reports para ver relatórios que detalham seus custos.
Versão 2.0
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Para mais informações sobre como configurar e usar o AWS Cost and Usage Reports, consulte o Guia do
usuário do AWS Cost and Usage Reports.

Etapa 4: baixar ou imprimir sua fatura
O Faturamento da AWS fecha o período de faturamento à meia-noite do último dia de cada mês e calcula
sua fatura. A maioria das faturas estão prontas para download no sétimo dia contábil do mês.

Para fazer download de sua fatura
1.

Acesse o AWS Management Console e abra o console do Faturamento em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Bills.

3.

Em Date, escolha o mês de faturamento no qual você deseja trabalhar.

4.

Escolha Download CSV (Fazer download de CSV) para fazer download de um arquivo de variáveis
separadas por vírgulas ou escolha Print (Imprimir).

Etapa 5: saiba mais sobre os recursos do
Faturamento
Entenda os recursos disponíveis para você no console do Faturamento.
• Configurações de conta: Como gerenciar a conta do (p. 13)
• Nível gratuito da AWS: Como usar o nível gratuito AWS (p. 92)
• Pagamentos: Managing Your Payments (p. 35)
• Como visualizar suas faturas: Visualizar sua fatura (p. 30)
• AWS Cost Categories: Gerenciar custos com o AWS Cost Categories (p. 72)
• Etiquetas de alocação de custos: Usar tags de alocação de custos da AWS (p. 82)
• AWS Purchase Orders: Managing your purchase orders (p. 62)
• AWS Cost and Usage Reports: como usar o AWS Cost and Usage Reports
• Usar o AWS CloudTrail: Registrar em log chamadas de API do Billing and Cost Management com o
AWS CloudTrail (p. 158)
• Faturamento consolidado: Faturamento consolidado para o AWS Organizations (p. 114)

O que devo fazer agora?
Agora que pode visualizar e pagar sua fatura da AWS, você está pronto para usar os recursos disponíveis.
O restante desse guia ajuda a navegar em sua jornada no uso do console.

Otimize seus gastos usando os recursos do
Gerenciamento de Custos da AWS
Use os recursos do Gerenciamento de Custos da AWS para criar orçamentos e prever custos, de modo
que possa otimizar seus gastos com a AWS e reduzir a sua fatura geral da AWS. Combine e use os
recursos do console do Faturamento para gerenciar seus pagamentos enquanto usa os recursos do
Gerenciamento de Custos da AWS para otimizar seus custos futuros.
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Para mais informações sobre os recursos de Gerenciamento de Custos da AWS, consulte o Guia do
usuário do Gerenciamento de Custos da AWS.

Como usar a API Billing and Cost Management
Use a Referência da API AWS Billing and Cost Management para usar programaticamente alguns recursos
do Gerenciamento de Custos da AWS.

Saiba mais
Você encontrará mais informações sobre os recursos do Faturamento, incluindo apresentações,
workshops virtuais e postagens de blog na página de marketing Cloud Financial Management with AWS
(Gerenciamento financeiro na nuvem com a AWS).
É possível encontrar workshops virtuais escolhendo a lista suspensa de Services (Serviços) e
selecionando seu recurso.

Obter ajuda
Se tiver dúvidas sobre quaisquer recursos do Faturamento, há muitos recursos disponíveis para você. Para
saber mais, consulte Como receber ajuda com o AWS Billing and Cost Management (p. 8).
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Como receber ajuda com o AWS
Billing and Cost Management
Há diversos recursos disponíveis caso você tenha alguma dúvida sobre suas ferramentas de console do
AWS Billing and Cost Management, suas cobranças ou métodos de pagamento.
Tópicos
• Central de conhecimento da AWS (p. 8)
• Entrar em contato com o AWS Support (p. 8)
• Como entender a cobrança do uso (p. 9)
• Como monitorar o uso do nível gratuito (p. 9)
• Como evitar cobranças inesperadas (p. 9)

Central de conhecimento da AWS
Todos os proprietários de contas da AWS têm acesso ao suporte de conta e faturamento gratuitamente.
Você pode encontrar respostas para suas perguntas rapidamente visitando a Central de conhecimento da
AWS.

Para encontrar sua pergunta ou solicitação
1.

Abra a AWS Knowledge Center (Central de conhecimento da AWS).

2.

Escolha Billing Management (Gerenciamento de cobrança).

3.

Leia a lista de tópicos para localizar uma pergunta semelhante à sua.

Entrar em contato com o AWS Support
Entrar em contato com o AWS Support é o método mais rápido e direto de comunicar-se com um
associado da AWS sobre suas perguntas. O AWS Support não disponibiliza um número de telefone
direto para contato com um representante de suporte. Você pode usar o processo a seguir para que um
associado entre em contato com você por e-mail ou telefone.
Somente o suporte técnico personalizado requer um plano de suporte. Para obter mais informações,
acesse AWS Support.
Para abrir um caso de AWS Support em que você especifique Referente: atendimento ao cliente, você
deve estar conectado(a) à AWS como o proprietário da conta raiz ou ter permissões do IAM para abrir um
caso de suporte. Para obter mais informações, consulte Como acessar o AWS Support no Guia do usuário
do AWS Support.
Se você fechou sua conta da AWS, pode fazer login no AWS Support e visualizar faturas anteriores.

Como entrar em contato com o AWS Support
1.

Faça login e navegue até o AWS Support Center. Caso seja solicitado, insira o endereço de e-mail e a
senha da sua conta.
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2.

Escolha Criar caso.

3.

Na página Create case (Criar caso) escolha Account and billing support (Suporte para conta e
faturamento) e preencha os campos obrigatórios no formulário.
Depois de preencher o formulário, em Contact options (Opções de contato), escolha Web para uma
resposta por e-mail ou Phone (Telefone) para solicitar o contato telefônico de um representante do
AWS Support. O suporte por sistema de mensagens instantâneas não está disponível para consultas
de faturamento.

4.

Para entrar em contato com o AWS Support caso você não consiga efetuar login na AWS
1.

Recupere sua senha ou envie um formulário em Conta da AWS support (Suporte à conta da Conta da
AWS).

2.

Escolha um tipo de pesquisa na seção Request information (Informações sobre a solicitação) .

3.
4.

Preencha a seção How can we help you? (Como podemos ajudá-lo?).
Selecione Submit (Enviar).

Como entender a cobrança do uso
Se quiser visualizar o uso por trás do valor cobrado, você mesmo pode conferir seu uso habilitando o Cost
Explorer. Essa ferramenta permite a você analisar seus custos detalhadamente, fornecendo relatórios e
gráficos previamente criados.
O Cost Explorer é disponibilizado 24 horas após a ativação do recurso.
Para obter mais informações, consulte Analisar os custos com o AWS Cost Explorer.

Como monitorar o uso do nível gratuito
Você pode acompanhar o uso de nível gratuito da AWS para mantê-lo abaixo dos limites de nível gratuito.
Você pode configurar alertas na conta da AWS ao atingir os limites de nível gratuito e monitorar seu uso
por meio do console do Billing and Cost Management.
Para obter mais informações sobre como usar esses recursos, consulte Como rastrear o uso do nível
gratuito da AWS (p. 93).
Para ver detalhes sobre o uso cobrado além do limite do nível gratuito, consulte a seção Como entender a
cobrança do uso (p. 9).

Como evitar cobranças inesperadas
Veja aqui estão algumas sugestões para ajudar a evitar despesas não previstas em sua conta. Os
próximos itens abordam recursos ou comportamentos específicos de cada serviço da AWS que podem,
às vezes, resultar em cobranças não previstas, especialmente se você cancelar o serviço ou fechar sua
conta.

Note
Se você fechar sua conta ou cancelar a assinatura de um serviço, siga todas as etapas
necessárias de acordo com cada região em que você alocou os recursos da AWS.
Tópicos
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• O uso excede o nível gratuito da AWS (p. 10)
• Fatura recebida após o fechamento da conta (p. 10)
• Regiões desabilitadas (p. 10)
• Ambientes do Elastic Beanstalk (p. 10)
• Elastic Load Balancing (ELB) (p. 10)
• Serviços iniciados no AWS OpsWorks (p. 10)
• Instâncias do Amazon EC2 (p. 11)
• Volumes e snapshots do Amazon Elastic Block Store (p. 11)
• Endereços IP elásticos (p. 12)
• Serviços ativados por outros serviços (p. 12)
• Serviços de armazenamento (p. 12)

O uso excede o nível gratuito da AWS
Para obter mais informações sobre como evitar cobranças inesperadas relacionadas ao Nível gratuito da
AWS, consulte Como evitar cobranças inesperadas após o Nível gratuito da AWS (p. 92).

Fatura recebida após o fechamento da conta
Todos os usos mensais são calculados e cobrados no início do mês seguinte. Se você fechar sua conta,
mas ativar serviços durante o mês, receberá uma fatura para o uso desse serviço no início do mês
seguinte.

Regiões desabilitadas
Se desabilitar uma região e ainda tiver recursos nela, você continuará a ser cobrado por esses recursos.
(Não há cobrança para habilitar uma região, somente cobranças pelos recursos criados em uma região.)
Para mais informações, consulte Como habilitar e desabilitar regiões (p. 15).

Ambientes do Elastic Beanstalk
O Elastic Beanstalk foi criado para garantir que todos os recursos necessários estejam funcionando, o
que significa que ele automaticamente reativa serviços interrompidos por você. Para evitar isso, encerre
seu ambiente do Elastic Beanstalk antes de encerrar os recursos criados pelo Elastic Beanstalk. Para
obter mais informações, consulte Como encerrar um ambiente no Guia do desenvolvedor do AWS Elastic
Beanstalk.

Elastic Load Balancing (ELB)
Da mesma maneira que os ambientes do Elastic Beanstalk, os balanceadores de carga do ELB foram
desenvolvidos para manter um número mínimo de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) em funcionamento. É preciso terminar seu balanceador de carga antes de excluir as instâncias do
Amazon EC2 registradas nele. Para obter mais informações, consulte Excluir o balanceador de carga no
Manual do usuário do Elastic Load Balancing.

Serviços iniciados no AWS OpsWorks
Se você usar o ambiente do AWS OpsWorks para criar recursos da AWS, use o AWS OpsWorks para
encerrá-los pois, caso contrário, o AWS OpsWorks os reiniciará. Por exemplo, se você usar o AWS
OpsWorks para criar uma instância do Amazon EC2, mas, em seguida, terminá-la usando o console
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do Amazon EC2, o recurso de auto healing do AWS OpsWorks categorizará a instância com falha e a
reiniciará. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS OpsWorks.

Instâncias do Amazon EC2
Depois de remover os balanceadores de carga e os ambientes do Elastic Load Balancing, você pode parar
ou terminar as instâncias do Amazon EC2. A interrupção de uma instância permite reiniciá-la mais tarde,
mas você pode ser cobrado por armazenamento. O encerramento de uma instância permanentemente
significa excluí-la. Para obter mais informações, consulte Ciclo de vida da instância no Manual do usuário
do Amazon EC2 para instâncias do Linux, especialmente Terminar e iniciar sua instância e Terminar sua
instância.

Note
As instâncias do Amazon EC2 funcionam como base para vários serviços da AWS. Elas podem
ser exibidas na lista de instâncias do console do Amazon EC2, mesmo se tiverem sido iniciadas
por outros serviços. Por exemplo, instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon
RDS) são executadas em instâncias do Amazon EC2. Se você terminar uma instância subjacente
do Amazon EC2, o serviço que a iniciou poderá interpretar esse encerramento como uma falha e
reiniciar a instância. Por exemplo, o serviço do AWS OpsWorks tem um recurso denominado auto
healing que reinicia recursos ao detectar falhas. Em geral, é recomendável excluir recursos pelo
serviço que os iniciou.
Além disso, se você criar instâncias do Amazon EC2 de uma Imagem de máquina da Amazon (AMI)
que tem o suporte de um armazenamento de instância, confira o pacote relacionado no Amazon S3. O
cancelamento do registro de uma AMI não exclui o pacote. Para obter mais informações, consulte Como
cancelar o registro de sua AMI.

Volumes e snapshots do Amazon Elastic Block Store
A maioria das instâncias do Amazon EC2 é configurada para que seus volumes associados do Amazon
EBS sejam excluídos quando forem terminadas, mas é possível configurar uma instância que preserve
seu volume e seus dados. Confira o painel Volumes no console do Amazon EC2 quanto aos volumes de
que você não precisa mais. Para obter mais informações, consulte Excluir um volume do Amazon EBS no
Manual do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.
Se você tiver armazenado snapshots de volumes do Amazon EBS e eles não forem mais necessários,
exclua-os também. A exclusão de um volume não exclui automaticamente os snapshots associados.
Para obter mais informações sobre a exclusão de snapshots, consulte Como excluir um snapshot do
Amazon EBS.

Note
A exclusão de um snapshot pode não reduzir os custos de armazenamento de dados de sua
organização. Outros snapshots podem fazer referência aos dados desse snapshot e os dados
referenciados serão sempre preservados.
Por exemplo, quando você executa o primeiro snapshot de um volume com 10 GiB de dados, o
tamanho do snapshot também é de 10 GiB. Como os snapshots são incrementais, o segundo
snapshot que você tira do mesmo volume contém apenas os blocos de dados alterados desde
que o primeiro snapshot foi tirado. O segundo snapshot também faz referência aos dados no
primeiro snapshot. Ou seja, se você modificar 4 GiB de dados e tirar um segundo snapshot, o
tamanho do segundo snapshot será de 4 GiB. Além disso, o segundo snapshot faz referência aos
6 GiB inalterados no primeiro snapshot. Para obter mais informações, consulte Como snapshots
incrementais funcionam.
O exemplo anterior mostrará duas entradas nos Relatórios de uso e de custo (AWS CUR) diários
da AWS. AWS O CUR captura o volume de uso do snapshot de um único dia. Neste exemplo, o
uso é de 0,33 GiB (10 GiB/30 dias) para o snap-A e 0,1333 GiB (4 GiB/30 dias) para o snap-B.
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Usando a taxa de USD 0,05 por GB ao mês, o snap-A custa 0,33 GiB x USD 0,05 = USD 0,0165.
O snap-B custa 0,133 GiB x 0,05 USD = 0,0066 USD, e você será cobrado em 0,0231 USD por
dia por ambos os snapshots. Para obter mais informações sobre Relatórios de uso e de custo da
AWS, consulte o Manual do usuário de Relatórios de uso e de custo da AWS.
lineItem/
Operation

lineItem/
ResourceId

CreateSnapshot

CreateSnapshot

lineItem/
UsageAmount

lineItem/
UnblendedCost

resourceTags/
user:usage

arn:aws:ec2:us0,33
east-1:123:snapshot/
snap-A

0,0165

dev

arn:aws:ec2:us0,133
east-1:123:snapshot/
snap-B

0,0066

dev

Se você excluir o primeiro snapshot (snap-A na primeira linha da tabela anterior), todos os
dados referenciados pelo segundo snapshot (snap-B na segunda linha da tabela anterior) serão
preservados. Lembre-se de que o segundo snapshot contém 4 GiB de dados incrementais e faz
referência a 6 GiB do primeiro snapshot. Depois de excluir o snap-A, o tamanho do snap-b será
de 10 GiB (4 GiB alterados do snap-b e 6 GiB inalterados do snap-A).
No AWS CUR diário, você verá o valor de uso do snap-b como 0,33 GiB (10 GiB/30 dias),
cobrado a 0,0165 USD por dia. Quando você exclui um snapshot, as cobranças dos snapshots
restantes são recalculadas diariamente, permitindo que o custo de cada snapshot também
possa ser alterado diariamente. Para obter mais informações, consulte Alocação de custos para
snapshots do EBS.
lineItem/
Operation

lineItem/
ResourceId

lineItem/
UsageAmount

CreateSnapshot

arn:aws:ec2:us0,33
east-1:123:snapshot/
snap-B

lineItem/
UnblendedCost

resourceTags/
user:usage

0,0165

dev

Endereços IP elásticos
Todos os endereços IP elásticos anexados a uma instância encerrada são desvinculados, mas continuam
alocados para você. Se você não precisar mais desse endereço IP, libere-o para evitar cobranças
adicionais. Para obter mais informações, consulte Como liberar um endereço de IP elástico no Manual do
usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Serviços ativados por outros serviços
Uma série de serviços da AWS pode ativar recursos, portanto, verifique tudo que possa ter sido ativado por
meio de qualquer serviço que você usou.

Serviços de armazenamento
Ao minimizar os custos dos recursos da AWS, lembre-se de que muitos serviços podem incorrer em custos
de armazenamento, como o Amazon RDS e Amazon S3.
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Como gerenciar a conta do
Siga os procedimentos deste capítulo para gerenciar as configurações da sua conta, sua moeda padrão,
seus contatos alternativos e muito mais.
Tópicos
• Como gerenciar uma conta da AWS (p. 13)
• Como gerenciar uma conta na Índia (p. 18)
• Fechar uma conta (p. 22)

Como gerenciar uma conta da AWS
É possível usar o console do Billing and Cost Management para alterar as configurações da conta,
incluindo as informações de contato e de contato alternativo, a moeda na qual você paga as faturas, as
regiões nas quais os recursos são criados e os números de registro fiscal.

Note
Algumas seções só podem ser editadas pelo usuário raiz da Conta da AWS. Se você não
visualizar a opção Edit (Editar), mude para o usuário raiz.
Tópicos
• Como editar o nome da conta, a senha do usuário raiz e o endereço de e-mail do usuário
raiz (p. 13)
• Como editar informações de contato (p. 14)
• Alteração da moeda para pagar sua fatura (p. 14)
• Como adicionar, alterar ou remover contatos alternativos (p. 14)
• Como habilitar e desabilitar regiões (p. 15)
• Como atualizar e excluir números de registro fiscal (p. 17)
• Como ativar a herança de configurações fiscais (p. 17)
• Gerenciar suas isenções fiscais nos EUA (p. 18)

Como editar o nome da conta, a senha do usuário raiz
e o endereço de e-mail do usuário raiz
Para editar o nome da conta, a senha do usuário raiz ou o endereço de e-mail, execute o procedimento a
seguir. O e-mail nesse caso se refere ao endereço de e-mail do usuário raiz da conta da AWS. Este é o
endereço de e-mail que você usa para fazer login.

Como editar o nome da conta, a senha do usuário raiz ou o endereço de e-mail do usuário raiz
1.

Faça login na página Account Settings (Configurações da conta) no console do Billing and Cost
Management em https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/account.
Você também encontrará isso acessando o console do Gerenciamento de Faturamento e Custos
(https://console.aws.amazon.com/billing/), selecionando o nome da sua conta no canto superior direito
e escolhendo Account (Conta).
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2.

Na página Account Settings, ao lado de Account Settings, escolha Edit.

3.

Ao lado do campo a ser atualizado, selecione Edit (Editar).

4.

Depois de fazer as alterações, escolha Save changes.

5.

Depois de fazer as alterações, selecione Done (Concluído).

Como editar informações de contato
Você pode alterar as informações de contato associadas à sua conta, inclusive seu endereço, número de
telefone e endereço do site. Para editar as informações de contato, execute o procedimento a seguir.

Para editar suas informações de contato
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No canto superior direito da barra de navegação, selecione o nome de sua conta (ou alias) e selecione
Account (Conta).

3.

Em Contact Information, escolha Edit.

4.

Para os campos a serem alterados, insira as informações atualizadas e selecione Update (Atualizar).

Note
Você pode adicionar um endereço de e-mail para faturamento na seção Alternate Contacts
(Contatos alternativos), a fim de que a AWS envie uma cópia dos e-mails relacionados a
faturamento para esse endereço. Por exemplo, a AWS envia uma mensagem para seu Billing
contact address (Endereço de contato de faturamento) para avisar que sua fatura mensal está
pronta.

Alteração da moeda para pagar sua fatura
Para alterar a moeda usada para pagar a fatura, por exemplo, de coroa dinamarquesa para rand sulafricano, realize o procedimento a seguir.

Para alterar a moeda local associada à sua conta
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No canto superior direito da barra de navegação, selecione o nome de sua conta (ou alias) e selecione
Account (Conta).

3.

Na seção Payment Currency Preference (Preferência de moeda para pagamento), escolha Edit
(Editar).

4.

Em Select Payment Currency (Selecionar a moeda de pagamento), selecione a moeda na qual deseja
pagar sua fatura.

5.

Escolha Update (Atualizar).

Como adicionar, alterar ou remover contatos
alternativos
Os contatos alternativos permitem que a AWS entre em contato com outra pessoa sobre problemas
com sua conta, mesmo que você esteja indisponível. O contato alternativo não precisa ser uma pessoa
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específica. Em vez disso, você pode adicionar uma lista de distribuição de e-mail se tiver uma equipe
responsável por gerenciar questões relacionadas a cobrança, operações e segurança. Para adicionar,
alterar ou excluir contatos alternativos para sua conta, realize o procedimento a seguir.

Para adicionar, atualizar ou remover contatos alternativos
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No canto superior direito da barra de navegação, selecione o nome de sua conta (ou alias) e selecione
Account (Conta).

3.

Role para baixo até a seção Alternate Contacts (Contatos alternativos) e selecione Edit (Editar).

4.

Para os campos a serem alterados, insira as informações atualizadas e selecione Update (Atualizar).

Exemplos de contatos alternativos
Nós entraríamos em contato com cada tipo de contato nos seguintes cenários:
• Faturamento – quando sua fatura mensal estiver disponível, ou quando sua forma de pagamento
precisar ser atualizada. Se a opção Receive PDF Invoice By Email (Receber fatura em PDF por e-mail)
estiver ativada nas suas Billing preferences (Preferências de faturamento), seu contato de cobrança
alternativo também receberá as faturas em PDF. As notificações podem ser do AWS Support ou de
outras equipes de serviço da AWS.
• Operações – quando o serviço estiver, ou for ficar, temporariamente indisponível em uma ou mais
regiões. Qualquer notificação relacionada a operações. As notificações podem ser do AWS Support ou
de outras equipes de serviço da AWS
• Segurança - Quando você tem notificações da segurança da AWS, da confiança e proteção da AWS ou
das equipes de serviço da AWS. Essas notificações podem incluir problemas de segurança ou possíveis
atividades abusivas ou fraudulentas na sua conta da AWS. As notificações podem ser do AWS Support
ou de outras equipes de serviço da AWS sobre tópicos relacionados à segurança associados ao uso
da conta da AWS. Não inclua informações confidenciais na linha de assunto ou nos campos de nomes
completos, pois isso poderá ser usado em comunicações por e-mail para você.

Como habilitar e desabilitar regiões
Originalmente, a AWS ativa todas as novas regiões por padrão, permitindo que os usuários criem recursos
em qualquer região. Agora, quando a AWS adiciona uma região, a nova região é desativada por padrão.
Se quiser que os usuários possam criar recursos em uma nova região, ative-a.
Observe o seguinte sobre ativar e desativar regiões:
É possível usar permissões do IAM para controlar o acesso às regiões
O IAM adicionou três novas permissões que permitem que você controle quais usuários podem
ativar, desativar e listar regiões. Para mais informações, consulte Políticas de ações do AWS
Billing (p. 136).
A ativação de uma região é gratuita
Não há encargos para ativar uma região. Você é cobrado somente por recursos criados na nova
região.
Desativar uma região remove o acesso aos recursos da região
Se você desativar uma região que ainda inclui recursos da AWS, como instâncias do Amazon
EC2, você não poderá acessar os recursos nessa região. Por exemplo, não é possível usar o AWS
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Management Console ou nenhum método programático para visualizar ou alterar a configuração de
nenhuma instância do EC2 nessa região.
Os encargos continuam se você desativar uma região
Se você desativar uma região que ainda inclui recursos da AWS, os encargos para esses recursos (se
houver) continuam a ser acumulados na taxa padrão. Por exemplo, se você desativar uma região que
contém instâncias do Amazon EC2, ainda precisará pagar as despesas relativas a essas instâncias,
embora elas estejam inacessíveis.
Desativar uma região nem sempre é imediatamente visível
Se você desativar uma região, a alteração levará um tempo para ficar visível em todos os endpoints
possíveis. Desativar uma região pode levar de alguns segundos a minutos para fazer efeito.
Regiões existentes são ativadas por padrão
As regiões originais (as regiões que existiam antes de adicionarmos a capacidade de ativar e
desativar regiões) são todas ativadas por padrão e não podem ser desativadas.
Ativar uma região leva alguns minutos para a maioria das contas
Ativar uma região geralmente faz efeito em alguns minutos, embora possa levar mais tempo para
algumas contas. Se a ativação de uma região levar mais de nove horas, faça login no AWS Support
Center e abra um caso com o AWS Support.
Execute o procedimento aplicável:
• Enable a Region (p. 16)
• Disable a region (p. 16)

Para ativar uma região
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No canto superior direito da barra de navegação, selecione o nome de sua conta (ou alias) e selecione
Account (Conta).

3.

Em AWS Regions (Regiões da AWS), ao lado da região a ser ativada, escolha Enable (Habilitar).
Todas as regiões são ativadas por padrão.

4.

Na caixa de diálogo, selecione Enable region (Habilitar região).

Para obter mais informações sobre como habilitar uma região, incluindo as permissões necessárias,
consulte Gerenciar regiões da AWS.

Para desativar uma região
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No canto superior direito da barra de navegação, selecione o nome de sua conta (ou alias) e selecione
Account (Conta).

3.

Em AWS Regions (Regiões da AWS), ao lado da região a ser desativada, escolha Disable
(Desabilitar).
Nem todas as regiões podem ser desativadas.

4.

Na caixa de diálogo, para To confirm disabling in this region (Para confirmar a desabilitação dessa
região), insira disable (desabilitar) e selecione Disable region (Desabilitar região).
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Como atualizar e excluir números de registro fiscal
Use as etapas a seguir para atualizar ou excluir um ou mais números de registro fiscal.

Para atualizar os números de registro fiscal
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Tax Settings (Configurações fiscais).

3.

Em Manage Tax Registration Numbers (Gerenciar números de registro fiscal), selecione os números a
serem editados.

4.

Em Manage Tax Registration (Gerenciar registro fiscal), escolha Edit (Editar).

5.

Atualize os campos a serem alterados e selecione Update (Atualizar).

Para excluir os números de registro fiscal
Você pode remover um ou mais números de registro fiscal.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Tax Settings (Configurações fiscais).

3.

Em Manage Tax Registration Numbers (Gerenciar números de registro fiscal), selecione os números
de registro fiscal a serem excluídos.

4.

Em Manage Tax Registration (Gerenciar registro fiscal), escolha Delete (Excluir).

5.

Na caixa de diálogo Delete tax registration (Excluir registro fiscal), escolha Delete (Excluir).

Como ativar a herança de configurações fiscais
Você pode usar suas informações de registro fiscal com suas contas de membro ativando sua Tax Settings
Inheritance (Herança de configurações fiscais). Depois de ativá-la, suas informações de registro fiscal
serão adicionadas às outras contas do AWS Organizations, poupando o esforço de registrar informações
redundantes. As faturas fiscais são processadas com as informações fiscais consistentes, e seu uso das
contas-membro será consolidado em uma única fatura de fiscal.

Note
As configurações de herança de impostos só estão disponíveis para as contas depois que uma
conta-membro é adicionada.
Se você desativar a herança fiscal, as contas de membro serão revertidas para a configuração
TRN original da conta. Se não houver TRN originalmente definido para a conta, nenhum TRN será
atribuído.
As informações de registro fiscal incluem:
• Razão social da empresa
• Endereço fiscal
• Números de registro fiscal
• Isenções especiais (não se aplicam às isenções do imposto sobre vendas dos EUA)

Para ativar a herança de configurações fiscais
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1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Tax Settings (Configurações fiscais).

3.

Em Manage Tax Registration Numbers (Gerenciar números de registro fiscal), selecione Enable Tax
Settings Inheritance (Habilitar a herança de configurações de imposto).

4.

Escolha Continue (Continuar).

Gerenciar suas isenções fiscais nos EUA
Se seu estado for elegível, você poderá gerenciar suas isenções fiscais dos EUA na página Tax Settings
(Configurações de impostos). Os documentos que você carrega para a isenção são revisados pela AWS
Support dentro de 24 horas.

Para carregar ou adicionar sua isenção fiscal dos EUA
1.

(Pré-requisito) Certifique-se de ter as permissões do IAM para visualizar a guia Tax exemptions
(Isenções de impostos) na página Tax Settings (Configurações de impostos) no console Billing
(Cobrança).
Para ver um exemplo de política do IAM, consulte Permitir que os usuários do IAM visualizem
isenções fiscais dos EUA e criem casos do AWS Support (p. 157).

2.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

3.

No painel de navegação, escolha Tax Settings (Configurações fiscais).

4.

Escolha todas as contas para adicionar a isenção fiscal. Escolha Manage tax exemption (Gerenciar
isenção de impostos) e selecione Add tax exemption (Adicionar isenção fiscal).
a.

Se você estiver conectado como uma conta vinculada, poderá adicionar isenções fiscais somente
à conta vinculada.

b.

Se você estiver conectado como uma conta pagante, poderá adicionar isenções fiscais às contas
pagantes e vinculadas.

5.

Especifique seu tipo de isenção e jurisdição.

6.

Carregue os documentos de certificado.

7.

Revise suas informações e escolha Submit (Enviar).

Dentro de 24 horas, o AWS Support notificará você por meio de um caso de suporte se precisar de
informações adicionais ou se algum de seus documentos não for válido.
Depois que a isenção for aprovada, você a verá na guia Tax exemption (Isenção de impostos) com um
período de validade Ativo.
Você será notificado por meio de um contato de caso de suporte se sua isenção for rejeitada.

Como gerenciar uma conta na Índia
Se você se cadastrar em uma nova conta e escolher a Índia como seu endereço de contato, seu contrato
de usuário será com a Amazon Internet Services Pvt. Ltd (AISPL), a vendedora local da AWS na Índia. A
AISPL gerencia seu faturamento, e o total da sua fatura é indicado em rúpias e não em dólares. Depois
que você criar uma conta com a AISPL, não será possível alterar o país nas suas informações de contato.
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Se você tiver uma conta existente com um endereço na Índia, sua conta será com a AWS ou AISPL,
dependendo de quando a abriu. Para saber se sua conta está registrada na AWS ou na AISPL, consulte
o procedimento Determining Which Company Your Account is With (p. 19). Se você já for um cliente
AWS existente, poderá continuar a usar sua conta da AWS. Você também pode optar por ter uma conta
da AWS e outra da AISPL, embora elas não possam ser consolidadas na mesma família de pagamento.
Para obter informações sobre como gerenciar uma conta da AWS, consulte Como gerenciar uma conta da
AWS (p. 13).
Se sua conta for com a AISPL, siga os procedimentos deste capítulo para gerenciá-la. Este capítulo
explica como se cadastrar em uma conta da AISPL, editar informações sobre esta conta e adicionar ou
editar seu Número de conta permanente (Permanent Account Number - PAN).
Como parte da verificação do cartão de crédito durante o cadastro, a AISPL faz uma cobrança de INR
2 no seu cartão de crédito. A AISPL reembolsa o INR 2 após a conclusão da verificação. Você pode ser
redirecionado para seu banco como parte do processo de verificação.
Tópicos
• Como determinar em qual empresa a conta está (p. 19)
• Cadastrar-se na AISPL (p. 19)
• Gerenciar sua conta da AISPL (p. 20)

Como determinar em qual empresa a conta está
Os serviços da AWS são fornecidos pela AWS e pela AISPL. Use este procedimento para determinar em
que vendedora sua conta está.

Para determinar em qual empresa sua conta está
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No rodapé da página, leia o aviso de direitos autorais. Se os direitos autorais forem da Amazon Web
Services, sua conta será da AWS. Se os direitos autorais forem da Amazon Internet Services Private
Ltd., sua conta será da AISPL.

Cadastrar-se na AISPL
A AISPL é uma vendedora local da AWS. Use o procedimento a seguir para se cadastrar em uma conta da
AISPL, caso seu endereço de contato seja na Índia.

Para se cadastrar em uma conta da AISPL
Se seu endereço de contato for na Índia e você quiser abrir uma conta, cadastre-se na AISPL e não na
AWS.
1.

Acesse https://console.aws.amazon.com/ e escolha Sign In to the Console (Fazer login no console).

2.

Na página Sign In, digite o endereço de e-mail que você deseja usar.

3.

No endereço de e-mail, selecione I am a new user e escolha Sign in using our secure server.

4.

Em cada um dos campos de credencial de login, digite suas informações e escolha Create account.

5.

Em cada um dos campos de informações de contato, digite suas informações.

6.

Após ler o acordo de cliente, marque a caixa de seleção dos termos e condições e escolha Create
Account and Continue.

7.

Na página Payment Information, informe o método de pagamento que você deseja usar.
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8.
9.

Em PAN Information, escolha No se você não tiver um Número de Conta Permanente (PAN) ou
deseja adicioná-lo mais tarde. Se você tiver um PAN e quiser adicioná-lo agora, escolha Yes e insira-o
no campo PAN.
Escolha Verify Card and Continue. É necessário fornecer o CVV como parte do processo de
verificação. A AISPL faz uma cobrança de INR 2 no seu cartão como parte do processo de verificação.
A AISPL reembolsa o INR 2 após a conclusão da verificação.

10. Em Provide a telephone number, digite o número de telefone. Em Ext, digite o ramal, se houver.
11. Escolha Call Me Now. Após alguns segundos, um PIN de quatro dígitos aparecerá na tela.
12. Aceite a chamada automática da AISPL. No teclado do telefone, digite o PIN de quatro dígitos exibido
na tela.
13. Assim que a chamada automatizada verificar o número de contato, escolha Continue to Select Your
Support Plan.
14. Na página Support Plan, selecione o plano de suporte e, em seguida, escolha Continue. Depois que
seu método de pagamento for verificado e sua conta for ativada, você receberá um e-mail confirmando
a ativação de sua conta.

Gerenciar sua conta da AISPL
Use as páginas Account Settings (Configurações da conta) e Tax Settings (Configurações de impostos) do
console do Billing and Cost Management para realizar as seguintes tarefas:

Editar seu nome de usuário, senha ou endereço de e-mail
É possível alterar o nome, a senha e o endereço de e-mail associados à sua conta da AISPL.
1.

3.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
No canto superior direito da barra de navegação, selecione o nome de sua conta (ou alias) e selecione
Account (Conta).
Ao lado de Account Settings, escolha Edit.

4.
5.

Ao lado do campo que você deseja atualizar, escolha Edit.
Depois de fazer as alterações, escolha Save changes.

6.

Depois de fazer as alterações, escolha Done.

2.

Para editar suas informações de contato
É possível alterar as informações de contato associadas à sua conta da AISPL, inclusive seu endereço,
número de telefone e endereço do site. Você não pode alterar seu país.
1.
2.
3.
4.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
No canto superior direito da barra de navegação, selecione o nome de sua conta (ou alias) e selecione
Account (Conta).
Em Contact Information, escolha Edit.
Nos campos que você deseja alterar, digite as informações atualizadas e escolha Update.

Note
Você pode optar por adicionar um endereço de e-mail para faturamento na seção Alternate
Contacts (Alternar contatos), para que a AISPL envie uma cópia dos e-mails relacionados a
faturamento para este endereço. Por exemplo, a AISPL envia uma cópia de sua fatura mensal
para seu endereço de contato de faturamento.
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Para adicionar, atualizar ou remover contatos alternativos
É possível adicionar contatos alternativos à sua conta. Os contatos alternativos possibilitam que a
AISPL entre em contato com outra pessoa sobre problemas com sua conta. Mesmo que você não esteja
disponível, isso também é válido.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No canto superior direito da barra de navegação, selecione o nome de sua conta (ou alias) e selecione
Account (Conta).

3.

Role para baixo até a seção Alternate Contacts e depois escolha Edit.

4.

Nos campos que você deseja alterar, digite as informações atualizadas e escolha Update.

Adicionar ou editar um PAN
É possível adicionar seu Número de Conta Permanente (PAN) à sua conta e editá-lo.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Tax Settings (Configurações fiscais).

3.

Na barra de navegação Tax Settings, escolha Edit.

4.

Em Permanent Account Number (PAN), digite o PAN e escolha Update.

Para remover um PAN
É possível remover seu Número de Conta Permanente (PAN) da sua conta.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Tax Settings (Configurações fiscais).

3.

Escolha o Account ID (ID da conta) da qual você deseja remover o PAN.

4.

Escolha manage tax registration (gerenciar registro fiscal).

5.

Escolha Delete TRN (Excluir TRN).

Para editar vários números de PAN
Você pode editar vários números de conta permanente (PANs) na sua conta.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Tax Settings (Configurações fiscais).

3.

Em Manage Tax Registration Numbers (Gerenciar números de registro fiscal), selecione os números
de PAN que você deseja editar.

4.

Em Manage Tax Registration (Gerenciar registro fiscal), escolha Edit (Editar).

5.

Atualize os campos que você deseja alterar e escolha Update (Atualizar).

Para editar vários números de GST
Você pode editar vários números de GST (Imposto sobre bens e serviços) na sua conta.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
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2.

No painel de navegação, escolha Tax Settings.

3.

Em Manage Tax Registration Numbers (Gerenciar números de registro fiscal), selecione os números
de GST que você deseja editar ou escolha Edit all (Editar todos).

4.

Em Manage Tax Registration (Gerenciar registro fiscal), escolha Edit (Editar).

5.

Atualize os campos que você deseja alterar e escolha Update (Atualizar).

Visualizar uma fatura fiscal
É possível visualizar suas faturas fiscais no console.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Bills.

3.

Em Summary (Resumo), em Credits and Tax Invoices (Créditos e faturas fiscais), selecione Tax
Invoices (Faturas fiscais).

4.

Escolha um hiperlink de fatura.

Note
As Tax Invoices (Faturas fiscais) só estarão visíveis se houver faturas fiscais disponíveis.

Fechar uma conta
Esta página destaca alguns conceitos principais para aqueles que consideram encerrar a Conta da AWS.
Se você tiver dúvidas durante o processo, entre em contato com o representante da conta ou com o AWS
Support para obter assistência. Para obter mais informações sobre como entrar em contato com o AWS
Support, consulte Entrar em contato com o AWS Support (p. 8).
Para obter detalhes sobre como encerrar as contas AWS Organizations, consulte Closing an Conta
da AWS (Encerrar uma Conta da AWS) no AWS Organizations User Guide (Guia do usuário do AWS
Organizations).
Tópicos
• Considerações antes de encerrar sua Conta da AWS (p. 22)
• Solucionar problemas com erros ao encerrar a Conta da AWS (p. 25)
• Encerrar sua Conta da AWS (p. 26)
• Acessar sua Conta da AWS após o encerramento (p. 26)
• Após o período pós-encerramento (p. 26)

Considerações antes de encerrar sua Conta da AWS
Antes de encerrar sua Conta da AWS, leve em conta o seguinte:
Tópicos
• Seu contrato com a Serviços da AWS (p. 23)
• Acesso ao console de gerenciamento da AWS (p. 23)
• Conteúdo e serviços existentes ainda em uso (p. 23)
• Sua forma de pagamento (p. 24)
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• Contas protegidas por MFA (p. 24)
• Cobranças sob demanda (p. 24)
• Domínios registrados com o Amazon Route 53 (p. 24)
• Despesas caso você reabra sua Conta da AWS (p. 25)
• Encerrar uma conta-membro (p. 25)
• Acesso entre contas à conta que está sendo encerrada (p. 25)
• Remover a conexão de emparelhamento da Amazon VPC (p. 25)

Seu contrato com a Serviços da AWS
O encerramento da Conta da AWS serve como aviso para nós de que você quer encerrar o contrato do
cliente da AWS service (Serviço da AWS) ou outros contratos com a Serviços da AWS que regem sua
Conta da AWS, unicamente em relação à Conta da AWS específica.Se você reabrir sua Conta da AWS
durante o período pós-encerramento (ou seja, até 90 dias após a conta ser encerrada), você concorda que
os mesmos termos do contrato regerão o acesso e o uso das ofertas de serviço por meio da sua Conta da
AWS reaberta.
Se você fechar a conta que está usando para o Administrador do Firewall Manager da AWS, a Serviços da
AWS e o Firewall Manager processarão o fechamento da seguinte maneira:
A AWS manterá os dados da política da conta por 90 dias a partir da data efetiva de encerramento da
conta de administrador. Ao final do período de 90 dias, a AWS exclui permanentemente todos os dados de
política da conta.
• Para reter as descobertas por mais de 90 dias, você pode arquivar as políticas. Você também pode usar
uma ação personalizada com uma regra do EventBridge para armazenar as descobertas em um bucket
do S3.
• Contanto que a AWS retenha os dados da política, quando você reabrir a conta, a AWS reatribuirá a
conta como administrador do serviço e recuperará os dados da política de serviço da conta.

Important
Para clientes nas regiões do AWS GovCloud (US):
• Antes de fechar sua conta, faça backup e, em seguida, exclua os dados da política e outros
recursos da conta. Você não terá mais acesso a eles depois de fechar a conta.

Acesso ao console de gerenciamento da AWS
Seu acesso ao AWS Management Console para a Conta da AWS encerrada fica restrito. Durante o
período pós-encerramento, você ainda pode fazer login na Conta da AWS para visualizar as informações
de faturamento anteriores e acessar o AWS Support. Você não poderá acessar nenhum outro Serviços da
AWS, nem iniciar novos Serviços da AWS na conta encerrada.

Conteúdo e serviços existentes ainda em uso
Antes de encerrar sua Conta da AWS, recomendamos que você recupere o conteúdo que deseja manter
e exclua os recursos restantes. Para obter instruções sobre como recuperar dados e excluir recursos,
consulte a documentação do serviço em questão.
Após o período pós-encerramento, todo o conteúdo restante da Conta da AWS é excluído e os serviços
que ainda estão em uso são encerrados. Para obter mais informações sobre o período pós-encerramento,
consulte Acessar sua Conta da AWS após o encerramento (p. 26).
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Sua forma de pagamento
Nós efetuamos a cobrança, por meio do seu método de pagamento designado, de todas as taxas de uso
incorridas antes do encerramento da sua Conta da AWS. Podemos emitir todos os reembolsos devidos
por meio dessa mesma forma de pagamento. Se você tiver assinaturas ativas, mesmo após sua conta ter
sido encerrada, é possível que você continue a ser cobrado pela assinatura até que a assinatura expire ou
seja vendida de acordo com os termos que regem a assinatura. Se você for cobrado, você será cobrado
pelo método de pagamento atribuído. Essa situação pode se aplicar a você se, por exemplo, você tiver
uma instância reservada pela qual você paga mensalmente. Essas cobranças e esses reembolsos podem
ocorrer depois do encerramento da sua conta.
Além disso, se você reabrir sua conta, poderá ser cobrado pelo custo de execução dos produtos da AWS
service (Serviço da AWS) durante o período pós-encerramento. Isso é específico para todos os serviços
que você não cancelou antes de encerrar sua conta.

Important
Encerrar sua Conta da AWS não afeta os métodos de pagamento que você usa na Amazon.com
nem em outros sites da Amazon.

Contas protegidas por MFA
Se você ativou a autenticação multifator (MFA) em seu usuário raiz da Conta da AWS, ou configurou o
dispositivo com MFA em um usuário do IAM), a MFA não será removida automaticamente quando você
fechar a conta. Se você optar por deixar a MFA ativada durante o período de 90 dias após o fechamento,
mantenha o dispositivo com MFA de hardware virtual ativo até o período pós-fechamento expirar, caso
você precise acessar a conta durante esse período.
Você tem a opção de desligar o dispositivo com MFA antes de fechar a conta. Os dispositivos com MFA
para usuários do IAM devem ser excluídos pelo administrador da conta.

Cobranças sob demanda
Durante o período pós-encerramento, o faturamento de cobranças sob demanda será interrompido. No
entanto, você será cobrado pelo uso acumulado até o momento do encerramento da conta. Esse uso
será cobrado no início do mês seguinte. Além disso, se você adquiriu assinaturas com obrigações de
pagamento em andamento, continuará sendo cobrado depois que sua conta for encerrada.

Important
Você continuará gerando custos se não encerrar os recursos.

Domínios registrados com o Amazon Route 53
Os domínios registrados com o Route 53 não são excluídos automaticamente. Ao encerrar sua Conta da
AWS, você tem três opções:
• Você pode desativar a renovação automática e os domínios serão excluídos quando o período de
registro expirar. Para obter mais informações, consulte Habilitar ou desabilitar a renovação automática
de um domínio no Guia do desenvolvedor do Amazon Route 53.
• Você pode transferir os domínios para outra Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte
Transferir um domínio para outra Conta da AWS.
• Você pode transferir os domínios para outro registrador de domínios. Para obter mais informações,
consulte Transferir um domínio do Route 53 para outro registrador.
Se você já encerrou a conta, é possível abrir um caso com o AWS Support a fim de obter ajuda para
desabilitar a renovação automática ou transferir os domínios. Para obter mais informações, consulte Entrar
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em contato com o AWS Support para falar sobre problemas de registro de domínio. Não há cobrança para
abrir um caso a respeito de problemas de registro de domínio.

Despesas caso você reabra sua Conta da AWS
Se você reativar a Conta da AWS durante o período pós-encerramento, poderá receber uma cobrança pelo
custo de qualquer Serviços da AWS que não foi cancelado antes do encerramento da conta.

Exemplo
Você reabre a Conta da AWS 30 dias após o encerramento e a Conta da AWS tinha apenas uma instância
do Amazon EC2 de t-example.example ativa no momento do encerramento. O preço de uma instância
do Amazon EC2 t-example.example na sua região da Região da AWS é USD 0,01 por hora. Nesse
caso, você pode ser cobrado por 30 dias x 24 horas x USD 0,01 por hora = USD 7,20 por Serviços da
AWS.

Encerrar uma conta-membro
Ao encerrar uma conta que foi criada com o AWS Organizations, essa conta será removida da organização
apenas depois do período pós-encerramento. Durante o período pós-encerramento, uma conta de membro
encerrada ainda será considerada na cota de contas na organização.
Para evitar que a conta seja considerada nesse limite, remova as contas-membro da organização antes de
fechá-la. Para obter mais informações, consulte Fechar uma Conta da AWS no Manual do usuário do AWS
Organizations.

Acesso entre contas à conta que está sendo encerrada
Após encerrar sua Conta da AWS, todas as solicitações de acesso aos serviços da sua conta da AWS
service (Serviço da AWS) encerrada de outras Contas da AWS falharão. Isso ocorre mesmo se você
permitir que outras contas acessem os Serviços da AWS da sua conta. Se você reativar sua Conta
da AWS, as outras Conta da AWSs poderão acessar os Serviços da AWS da sua conta, se você tiver
concedido às outras contas as permissões necessárias.

Remover a conexão de emparelhamento da Amazon VPC
Atualmente, a Serviços da AWS não exclui conexões de emparelhamento da Amazon VPC quando
você encerra uma das contas que participam da conexão de emparelhamento da VPC. Qualquer tráfego
destinado à conexão de emparelhamento da VPC e proveniente de outras contas ativas é descartado.
Isso ocorre porque a Serviços da AWS encerra instâncias e exclui quaisquer grupos de segurança na
conta encerrada. Para remover a conexão de emparelhamento da VPC, você pode excluí-la da sua conta
usando o console da Amazon VPC, a AWS CLI ou a API do Amazon EC2.

Solucionar problemas com erros ao encerrar a Conta
da AWS
Se receber uma mensagem de erro ao tentar encerrar sua Conta da AWS, você poderá entrar em contato
com o representante da sua conta ou conosco para abrir um caso de suporte para faturamento ou para
a conta. Razões comuns pelas quais você não pode encerrar sua Conta da AWS incluem as seguintes
situações:
• Sua conta é a conta de gerenciamento de uma organização em AWS Organizations e contém contasmembro abertas.
• Há faturas não pagas na sua conta.
• Você não está conectado na conta como o usuário raiz.
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• Você é um vendedor ativo no AWS Marketplace.

Encerrar sua Conta da AWS
Você pode encerrar sua Conta da AWS usando o procedimento a seguir.

Para fechar sua Conta da AWS
1.
2.

Abra o console do Billing and Cost Management em https://console.aws.amazon.com/billing/home#/.
No canto superior direito da barra de navegação, selecione o nome de sua conta (ou alias) e selecione
Account (Conta).

3.

Role até o final da página para a seção Close Account (Encerrar a conta). Leia e certifique-se de que
você entende o texto ao lado da caixa de seleção. Depois que você encerra uma Conta da AWS, não
pode mais usá-la para acessar os Serviços da AWS.
Se a conta tiver um dispositivo com Autenticação multifator (MFA)ativado, mantenha o dispositivo com
MFA até que o período pós-fechamento de 90 dias expire ou desative antes de fechar a conta.

4.
5.

Marque a caixa de seleção para aceitar os termos e escolha Close Account (Encerrar conta).
Na caixa de diálogo de confirmação, escolha Encerrar a conta.

Acessar sua Conta da AWS após o encerramento
Depois de encerrar uma Conta da AWS seguindo o processo descrito nas etapas anteriores, você não
poderá mais usá-la para acessar os Serviços da AWS. No entanto, durante o período pós-fechamento,
que são os 90 dias após o encerramento da conta, você ainda poderá visualizar suas informações de
faturamento anteriores da Conta da AWS e acessar o AWS Support. Suas instâncias do Amazon EC2
podem ser interrompidas depois que sua conta for encerrada. Se você reativar sua conta, talvez seja
necessário reiniciar suas instâncias do Amazon EC2.
No período pós-encerramento, a Serviços da AWS pode reter qualquer conteúdo que você não excluiu
e quaisquer Serviços da AWS que você não encerrou antes de encerrar sua Conta da AWS. A única
forma de acessar o conteúdo restante ou os Serviços da AWS é reativando sua conta durante o período
após o encerramento. É possível reabrir a Conta da AWS entrando em contato com o AWS Support. Se
você optar por reativar sua conta, poderá acessar o conteúdo que não foi excluído e os Serviços da AWS
que você não cancelou antes de encerrar sua conta. No entanto, você poderá ser cobrado pelo custo da
execução desses Serviços da AWS durante o período pós-encerramento. É possível estimar o custo de
execução dos Serviços da AWS usando o AWS Pricing Calculator no AWS Pricing Calculator User Guide
(Guia de usuário do AWS Pricing Calculator).

Após o período pós-encerramento
Depois do período pós-encerramento, encerraremos permanentemente sua Conta da AWS e você não
poderá reabri-la. Todo o conteúdo que você não tenha excluído será excluído e todo o conteúdo dos
Serviços da AWS que não você fechou serão encerrados. Os atributos de serviço podem ser retidos pelo
tempo necessário para fins de faturamento e administração. Você também não poderá criar uma nova
Conta da AWS com o mesmo alias ou endereço de e-mail registrado na sua Conta da AWS no momento
do encerramento.
Se você fechar a conta que está usando para o Administrador do Firewall Manager da AWS, a AWS e o
Firewall Manager processarão o fechamento da seguinte maneira:
A AWS manterá os dados da política da conta por 90 dias a partir da data efetiva de encerramento da
conta de administrador. Ao final do período de 90 dias, a AWS exclui permanentemente todos os dados de
política da conta.
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• Para reter as descobertas por mais de 90 dias, você pode arquivar as políticas. Você também pode usar
uma ação personalizada com uma regra do EventBridge para armazenar as descobertas em um bucket
do S3.
• Contanto que a AWS retenha os dados da política, quando você reabrir a conta, a AWS reatribuirá a
conta como administrador do serviço e recuperará os dados da política de serviço da conta.

Important
Para clientes nas regiões do AWS GovCloud (US):
• Antes de fechar sua conta, faça backup e, em seguida, exclua os dados da política e outros
recursos da conta. Você não terá mais acesso a eles depois de fechar a conta.
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Usar o painel do console do AWS
Billing
Você pode usar a página do painel do console do AWS Billing para obter uma visão geral dos seus gastos
com a AWS. Também pode usá-lo para identificar o serviço ou a região de maior custo e ver tendências
de gastos nos últimos meses. Você pode usar a página do painel para ver vários detalhamentos do seu
uso da AWS. Isso é especialmente útil quando você for é usuário do nível gratuito. Para visualizar mais
detalhes sobre os custos e as faturas da AWS, escolha Billing details (Detalhes de faturamento) no painel
de navegação à esquerda. É possível personalizar o layout do painel a qualquer momento. Basta escolher
o ícone de engrenagem localizado na parte superior da página para corresponder ao caso de uso.
Visualizar os custos com a AWS no painel do console do AWS Billing não requer a ativação do Cost
Explorer. Para ativar o Cost Explorer e acessar exibições adicionais dos seus dados de custo e uso,
consulte Enabling AWS Cost Explorer (Ativar o AWS Cost Explorer).

Para abrir o console e o painel do AWS Billing
•

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

Por padrão, o console mostra a página AWS Billing Dashboard (Painel de cobrança).

Noções básicas sobre a página do painel
O painel do console do AWS Billing contém as seguintes seções. Para criar seu layout preferido, arraste
e solte seções da página Dashboard (Painel). Para personalizar as seções e o layout visíveis, escolha o
ícone de engrenagem localizado na parte superior da página. Essas preferências são armazenadas para
visitas em andamentà ágina Dashboard (Painel). Para remover temporariamente seções de sua exibição,
escolha o ícone x de cada seção. Para tornar todas as seções visíveis, escolha a opção para atualizar na
parte superior da página.
Resumo de AWS
Esta seção é uma visão geral dos seus custos com a AWS em todas as contas, Regiões da AWS,
provedores de serviços e serviços e outros KPIs. Total compared to prior period (Total em comparação
com o período anterior) exibe seu total de custos da AWS para o mês fechado mais recente.
Também fornece uma comparação com os custos totais previstos do mês atual. Escolha o ícone de
engrenagem no cartão para decidir quais KPIs serão exibidos.
Detalhes de uso e custo mais altos
Esta seção mostra seus principais serviços, conta ou Região da AWS por gasto estimado acumulado
no mês (MTD). Para escolher qual visualizar, escolha o ícone de engrenagem localizado no canto
superior direito.
Tendência de custos por cinco principais serviços
Nesta seção, você pode ver a tendência de custos dos cinco principais serviços nos últimos três a seis
períodos de faturamento encerrados.
É possível escolher entre tipos de gráficos e períodos de tempo na parte superior da seção. É possível
ajustar preferências adicionais usando o ícone de engrenagem.
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As colunas fornecem as seguintes informações:
• Average (Média): o custo médio ao longo dos três meses à direita.
• Total: o total do mês fechado mais recente.
• Trend (Tendência): compara a coluna Total com a coluna Average (Média).
Tendência de custos da conta
Esta seção mostra a tendência de custos da sua conta nos últimos três a seis períodos de faturamento
encerrados. Se você é uma conta de gerenciamento do AWS Organizations, a seção de tendência
de custo por cinco principais mostra as cinco melhores contas da AWS nos três a seis períodos de
faturamento encerrados mais recentes. Se faturas ainda não tiverem sido emitidas, dados não estarão
visíveis nessa seção.
É possível escolher entre tipos de gráficos e períodos de tempo na parte superior da seção. Ajuste
preferências adicionais com o ícone de engrenagem.
As colunas fornecem as seguintes informações:
• Average (Média): o custo médio ao longo dos três meses à direita.
• Total: o total do mês fechado mais recente.
• Trend (Tendência): compara a coluna Total com a coluna Average (Média).

Sobre o seu painel (console antigo)
No painel, você pode visualizar os seguintes gráficos:
• Resumo de gastos
• Gastos acumulados no mês por serviço
• Principais serviços acumulados no mês por gasto
Resumo de gastos
O gráfico Spend Summary (Resumo de gastos) mostra o quanto você gastou no mês anterior,
os custos estimados de seu uso da AWS acumulado no mês e uma previsão de quanto você
provavelmente gastará neste mês. A previsão é uma estimativa baseada nos seus custos passados
com a AWS. Portanto, os custos mensais reais podem não corresponder à previsão.
Gastos acumulados no mês por serviço
O gráfico Month-to-Date Spend by Service (Gastos acumulados no mês por serviço) mostra os
principais serviços que você mais usa e a proporção dos seus custos para os quais esses serviços
contribuíram. O gráfico Month-to-Date Spend by Service (Gastos acumulados no mês por serviço) não
inclui previsão.
Principais serviços acumulados no mês por gasto
O gráfico Month-to-Date Top Services by Spend (Principais serviços acumulados no mês por gasto)
mostra os serviços que você usa mais, juntamente com os custos incorridos para o mês até o
momento. O gráfico Month-to-Date Top Services by Spend (Principais serviços acumulados no mês
por gasto) não inclui previsão.

Note
O console do Billing and Cost Management tem um tempo de atualização de aproximadamente 24
horas para refletir seus dados de cobrança.
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Visualizar sua fatura
Você recebe faturas mensais da AWS por cobranças de uso e taxas recorrentes. Para taxas únicas, como
pela compra de uma instância reservada de pagamento integral adiantado, você é cobrado imediatamente.
A qualquer momento, é possível visualizar as cobranças estimadas para o mês atual e as cobranças finais
dos meses anteriores. Esta seção descreve como visualizar sua fatura mensal e as últimas faturas e como
receber e ler relatórios de faturamento.
Tópicos
• Como visualizar as cobranças mensais (p. 30)
• Como receber uma fatura por e-mail (p. 33)
• Relatórios de custos e uso
• Managing Your Payments (p. 35)

Como visualizar as cobranças mensais
No final de um período de faturamento mensal, ou quando houver a cobrança de uma tarifa única, a
AWS emite uma fatura como um arquivo PDF. Se você estiver pagando com cartão de crédito, a AWS
também cobra o cartão de crédito que estiver registrado na ocasião. Esta seção mostra como usar a
página Bills (Contas) em seu Console de Faturamento da AWS para baixar faturas e visualizar os detalhes
da cobrança mensal.

Note
Os usuários do IAM precisam de permissão explícita para ver algumas das páginas no console do
Billing and Cost Management. Para mais informações, consulte Visão geral do gerenciamento de
permissões de acesso (p. 133).

Noções básicas sobre a página de faturas
Página de faturas
Você pode usar a página Bills (Contas) em seu Console de Faturamento da AWS para ver os custos
passíveis de cobrança mensal, juntamente com detalhes de seus serviços da AWS e compras feitas
por meio da AWS Marketplace. As faturas são geradas quando um período de faturamento mensal
é fechado (marcado com o status de faturamento Issued [Emitido]) ou quando há a contratação de
assinaturas ou a realização de compras únicas. Para períodos de cobrança mensal que ainda não
foram fechados (marcados com o status de faturamento Pending [Pendente]), esta página mostra as
estimativas de cobrança mais recentes com base em seus serviços da AWS medidos até a ocasião.
Se estiver conectado como a conta de gerenciamento da AWS Organizations, você poderá ver as
cobranças consolidadas de todas as contas-membro. Ao usar a guia Charges by account (cobranças
por conta), você também pode visualizar os detalhes por conta.
Se você é um usuário do AWS Billing Conductor e estiver conectado como uma conta de
gerenciamento, poderá ativar uma exibição pro forma escolhendo o ícone de engrenagem localizado
na parte superior da página. Selecione View billing period (Exibir período de faturamento) para
especificar o período de faturamento.
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Para personalizar as seções visíveis, escolha o ícone de engrenagem na parte superior da página.
Essas preferências serão armazenadas para visitas em andamento da página Bills (Faturas).
Resumo da fatura da AWS
A seção bill summary (Resumo da fatura da AWS) apresenta uma visão geral de suas cobranças
mensais. As informações mostram os totais da fatura para os períodos de cobrança fechados,
marcados com o status Issued (Emitido).
Períodos de cobrança que não foram fechados são marcados com o status Pending (Pendente).
Os totais mostram as estimativas de cobrança mais recentes com base em seus serviços da AWS
medidos até a ocasião. Os totais são mostrados em dólares americanos (USD). Se suas faturas forem
emitidas em outra moeda, o total na outra moeda também será exibido.
Informações de pagamento
A seção Payment information (Informações de pagamento) lista as faturas para o período de
faturamento selecionado para o qual a AWS recebeu pagamentos. A seção lista o provedor de
serviços, tipos de cobrança, tipos de documentos, IDs de fatura, status de pagamento, a data na qual
a AWS recebeu os pagamentos e o valor total em USD. Se suas faturas forem emitidas em outra
moeda, o total na outra moeda também será exibido. Para mais informações, consulte Managing Your
Payments (p. 35).
Custo mais alto
A seção Highest cost (Custo mais alto) identifica o serviço e a região da sua conta com o maior custo
para o período de faturamento e mostra as tendências mês a mês para cada um. Para períodos
pendentes de faturamento, a tendência mês a mês compara o gasto acumulado do mês no período de
faturamento atual com a parte equivalente do período de faturamento anterior.
Cobranças faturadas
A seção Invoiced charges (Cobranças faturadas) lista as faturas para cada provedor de serviços
com o qual você fez transações durante o período de faturamento selecionado. Essa seção inclui
detalhes como tipo de cobrança, data da fatura e total em USD. Se suas faturas forem emitidas em
outra moeda, o total na outra moeda também será exibido. Selecione o ID da fatura para visualizar e
baixar um arquivo em formato PDF para faturas individuais.
A seção Tax invoices (Faturas fiscais) lista as faturas fiscais e outros documentos suplementares
para o período de faturamento selecionado. Nem todos os provedores de serviços emitem faturas
fiscais. A coluna Invoice ID (ID da fatura) mostra a fatura comercial associada à respectiva fatura
fiscal. Selecione o Document ID (ID do documento) para visualizar e baixar um arquivo em formato
PDF para faturas individuais.
Economia
A seção Savings (Economia) resume o quanto você economizou durante o período de faturamento
como resultado de Savings Plans, créditos ou outros programas de desconto. Essas economias
também se refletem nas seções Charges by service (Cobranças por serviço), Charges by account
(Cobranças por conta) e Invoiced charges (Cobranças faturadas). Escolha cada tipo de economia para
ver os detalhes por serviço.
Cobranças por serviços
A seção Charges by services (Cobranças por serviços) mostra seus gastos em cada serviço da AWS.
É possível classificar por Service name (Nome do serviço) ou Amount in USD (Valor em USD) e
filtrar por Service name (Nome do serviço). Selecione o ícone + ao lado de cada serviço para ver as
cobranças do respectivo serviço por Region (Região). Selecione uma Region (Região) para ver os
detalhes da cobrança.
Cobranças por conta
Se você usar o AWS Organizations e estiver conectado a sua conta de gerenciamento, a seção
Charges by account (Cobranças por conta) mostra o gasto de cada uma de suas contas-membro.
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Você pode classificar por Account ID (ID da conta), Account name (Nome da conta) ou Amount in USD
(Valor em USD), e filtrar por ID ou nome da conta. Selecione o ícone + ao lado de cada conta para
ver as cobranças da respectiva conta pelo provedor de serviços. Selecione o ícone + ao lado de cada
item de linha para ver as cobranças por serviço e região. Selecione uma Region (Região) para ver os
detalhes da cobrança.
Impostos por serviço
A seção Taxes by service (Impostos por serviço) mostra as cobranças antes dos impostos, dos
impostos e após os impostos para cada serviço que teve imposto cobrado. Você pode classificar
por Service name (Nome do serviço), Post-tax charge (Cobrança após imposto), Pre-tax charge
(Cobrança antes do imposto) ou Tax in USD (Imposto em USD) e filtrar por nome do serviço.

Para acessar suas cobranças mensais
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, selecione Bills.

3.

Escolha Select billing period (Selecionar o período de faturamento) no canto superior direito para
especificar o mês do período de faturamento.

Visualizar as cobranças mensais (console anterior)
Para visualizar suas cobranças mensais
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, selecione Bills.

3.

Em Date, escolha um mês.
A seção Summary exibe um resumo e detalhes de suas cobranças do mês em questão. No entanto,
não é uma fatura enquanto a atividade do mês não for fechada e a AWS calcular as cobranças finais.
Se você usar o recurso de faturamento consolidado em AWS Organizations, a página Bills
(Faturas) relacionará os totais de todas as contas na guia Consolidated Bill Details (Detalhes da
Fatura consolidada). Escolha a guia Bill Details by Account para ver a atividade de cada conta na
organização. Para obter mais informações sobre o faturamento consolidado, consulte Faturamento
consolidado para o AWS Organizations (p. 114).

Para baixar uma cópia de suas cobranças como um documento PDF
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

Na página Bills (Faturas), selecione um mês em Select billing period (Selecionar período de
faturamento).

3.

Na seção AWS bill summary (Resumo da fatura da AWS), confirme se Bill status (Status da fatura)
está mostrando Issued (Emitido).

4.

Selecione a guia Invoiced charges (Cobranças faturadas).

5.

Selecione o Invoice ID (ID da fatura) do documento que deseja baixar.

6.

(Para provedores de serviços que não sejam a AWS EMEA SARL) Para fazer download de uma cópia
de uma fatura fiscal específica, escolha a Document ID (ID do documento) na seção Tax Invoices
(Faturas fiscais).

7.

(Para a AWS EMEA SARL) Para baixar uma cópia de uma fatura fiscal específica, escolha Document
ID (ID do documento) na seção AWS EMEA SARL charges (Cobranças da AWS EMEA SARL).
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Baixar uma cópia de suas cobranças como um documento PDF
(console anterior)
Para baixar uma cópia de suas cobranças como um documento PDF
1.

Na página Bills (Faturas), selecione um mês na lista Date (Data) para o qual todas as atividades foram
fechadas.

2.

Em Total, escolha Amazon Web Services, Inc. - Service Charges (Amazon Web Services, Inc Cobranças de serviços).

3.

Escolha Invoice <invoiceID> (Fatura <invoiceID>).

4.

(Para entidades que não sejam a AWS EMEA SARL) Para fazer download de uma cópia de uma
fatura fiscal específica, escolha a Invoice <invoiceID> (Fatura <invoiceID>) na seção Tax Invoices
(Faturas fiscais).

5.

(Para AWS EMEA SARL) Para fazer download de uma cópia de uma fatura fiscal específica, escolha
a Invoice <invoiceID> (Fatura <invoiceID>) na seção Web Services EMEA SARL – Service Charges
(Amazon Web Services EMEA SARL – Taxas de serviços).

Após ativar os relatórios, você pode baixar arquivos CSV para qualquer faturamento futuro.

Para fazer download de um relatório mensal
1.

Ative relatórios mensais escolhendo Billing preferences (Preferências de faturamento) no painel de
navegação.

2.

Em Detailed Billing Reports (Relatórios detalhados de faturamento), selecione Turn on the legacy
Detailed Billing Reports feature to receive ongoing reports of your AWS charges (Ativar o recurso
herdado de Relatórios de faturamento detalhados para receber relatórios contínuos para suas
cobranças da AWS).

3.

Escolha Configure (Configurar) para especificar onde seus relatórios serão entregues.
•

Em Select existing bucket (Selecione bucket existente), escolha um nome de bucket do Amazon
S3 existente como seu destino do relatório.

•

Se você preferir criar um novo bucket do Amazon S3 para o qual entregar relatórios, insira um
Nome de bucket do Amazon S3 e Região em Create a bucket (Criar um bucket).
a.

Escolha Next (Próximo).

b.

Verifique sua política do IAM e selecione I have confirmed that this policy is correct (Confirmo
que esta política está correta).

c.

Escolha Save (Salvar).

4.

Escolha Save preferences (Salvar preferências).

5.

Na página Bills (Faturas), escolha Download all to CSV (Baixar tudo para CSV).

Como receber uma fatura por e-mail
Siga estas etapas para receber uma cópia em PDF de sua fatura mensal no endereço de e-mail associado
à sua conta.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

Selecione Billing Preferences (Preferências de faturamento) no painel de navegação.

3.

Marque a caixa de seleção Receive PDF Invoice by Email.

4.

Escolha Save preferences (Salvar preferências).
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As faturas mensais são enviadas para o usuário raiz da conta e para o contato de faturamento alternativo.
Para editar o endereço de e-mail do usuário raiz, consulte Como editar o nome da conta, a senha do
usuário raiz e o endereço de e-mail do usuário raiz (p. 13). Para adicionar ou atualizar o contato de
faturamento alternativo, consulte Como adicionar, alterar ou remover contatos alternativos (p. 14).
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Como gerenciar seus pagamentos
Para abrir uma conta da AWS, é necessário ter um método de pagamento válido registrado. Use os
procedimentos desta seção para adicionar, atualizar ou remover métodos de pagamento, e efetuar
pagamentos.
Tópicos
• Como gerenciar os pagamentos da AWS (p. 35)
• Como gerenciar os pagamentos na Índia (p. 45)
• Gerenciar os pagamentos na AWS Europa (p. 46)
• Gerenciar o Advance Pay (p. 53)
• Como gerenciar os perfis de pagamento (p. 55)

Como gerenciar os pagamentos da AWS
Você pode usar a página Payment Methods (Métodos de pagamento) do console do Billing and Cost
Management para gerenciar os métodos de pagamento da AWS e a página Payments (Pagamentos) no
console do Billing and Cost Management para gerenciar os pagamentos.
Tópicos
• Como gerenciar as formas de pagamento da AWS (p. 35)
• Efetuar pagamentos, verificar fundos não aplicados e visualizar o histórico de pagamentos (p. 36)
• Como gerenciar as formas de pagamento de cartão de crédito (p. 38)
• Gerenciar as formas de pagamento de débito direto ACH (p. 39)
• Gerenciar os pagamentos da AWS no CNY (p. 41)

Como gerenciar as formas de pagamento da AWS
Use a página Payment Methods (Métodos de pagamento) do console do Billing and Cost Management
para executar as tarefas a seguir para todos os tipos de pagamento:
Tópicos
• Visualizar as formas de pagamento (p. 35)
• Designar um método de pagamento padrão (p. 36)
• Remover uma forma de pagamento (p. 36)
Além disso, você pode usar a página Payment Methods (Métodos de pagamento) do console do Billing
and Cost Management para gerenciar suas contas de cartões de crédito e débito direto. Para obter mais
informações, consulte Como gerenciar as formas de pagamento de cartão de crédito (p. 38) e Gerenciar
as formas de pagamento de débito direto ACH (p. 39).

Visualizar as formas de pagamento
Use o console para visualizar os métodos de pagamento associados à sua conta.
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Para visualizar os métodos de pagamento associados à sua conta da AWS
1.
2.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

Designar um método de pagamento padrão
Você pode usar o console para designar um método de pagamento padrão para sua conta da AWS.

Para designar um método de pagamento padrão
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Ao lado do método de pagamento que você deseja usar como método de pagamento padrão, escolha
Make Default (Tornar padrão).

Remover uma forma de pagamento
Use o console para remover um método de pagamento da sua conta.

Para remover um método de pagamento da sua conta da AWS
1.
2.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.
No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.
4.
5.

Certifique-se de que sua conta tenha outro método de pagamento válido definido como padrão.
Ao lado do método de pagamento que você deseja remover, selecione Excluir.
Em Delete Credit Card (Excluir cartão de crédito) ou Delete your bank account (Excluir sua conta
bancária), escolha Delete (Excluir).

Efetuar pagamentos, verificar fundos não aplicados e
visualizar o histórico de pagamentos
Use a página Payments (Pagamentos) do console do AWS Billing and Cost Management para executar as
seguintes tarefas para todos os tipos de pagamento:
• Make a payment
• View outstanding invoices
• View unapplied funds
• View payment history

Efetuar um pagamento
A AWS cobra o método de pagamento padrão automaticamente no início de cada mês. Se essa cobrança
não for processada com êxito, use o console para atualizar seu método de pagamento e efetuar o
pagamento.

Note
Se você pagar por débito direto ACH, a AWS fornecerá sua fatura e iniciará a cobrança segundo
seu método de pagamento até dez dias após o início do mês. Pode levar de 3 a 5 dias para o
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pagamento ser efetuado. Para mais informações, consulte Gerenciar as formas de pagamento de
débito direto ACH (p. 39).
Antes de efetuar um pagamento, verifique se o método de pagamento que você quer que seja
automaticamente usado no futuro esteja definido como seu método de pagamento padrão. Se você estiver
usando um cartão de crédito, verifique se o cartão não expirou. Para obter mais informações, consulte
Designar um método de pagamento padrão (p. 36) e Como gerenciar as formas de pagamento de
cartão de crédito (p. 38).

Para efetuar um pagamento
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
A tabela Payments due (Pagamentos devidos) lista todas as faturas pendentes. Se não houver faturas
listadas, você não precisará executar qualquer ação nesse momento.

3.

Se houver faturas pendentes, selecione a fatura que você quer pagar na tabela Payments due
(Pagamentos devidos) e, em seguida, escolha Complete payment (Concluir pagamento).

4.

Na página Complete a payment (Concluir um pagamento), seu método de pagamento padrão será
selecionado se for elegível para ser usado para pagar a fatura. Se você quiser usar um método de
pagamento diferente ou escolher um método de pagamento elegível, escolha Change (Alterar).

5.

Confirme se o resumo corresponde ao que você quer pagar e escolha Verify and pay (Verificar e
pagar).
Depois que o banco processar o pagamento, você será redirecionado para a página Payments
(Pagamentos).
Se você pagar por débito direto ACH e receber um e-mail da AWS informando que a AWS não
consegue cobrar da sua conta bancária e tentará cobrar novamente, converse com o banco para
entender o que ocorreu de errado.
Se você receber um e-mail informando que a AWS falhou na última tentativa de cobrança da sua
conta bancária, selecione a fatura a ser paga na tabela Payments due (Pagamentos devidos). Em
seguida, escolha Complete payment (Concluir pagamento) para pagar a fatura. Se você tiver dúvidas
sobre problemas com cobrança da sua conta bancária ou pagamento de um saldo vencido, crie um
caso no Support Center (Atendimento ao cliente).
Se você paga pela transferência eletrônica de fundos e o pagamento da conta está vencido, crie um
caso no Support Center (Atendimento ao cliente).

Visualizar faturas pendentes, fundos não aplicados e histórico de
pagamentos
Você pode pesquisar e filtrar as tabelas Payments due (Pagamentos devidos), Unapplied funds (Fundos
não aplicados), e Payment history (Histórico de pagamentos) descritas nos procedimentos a seguir.
Escolha o ícone de engrenagem para alterar as colunas padrão e personalizar outras configurações da
tabela. Faça download de itens individualmente escolhendo o ID apropriado, ou escolha Download e, em
seguida, Download CSV (Fazer download de CSV) para fazer download de um arquivo CSV da tabela para
fins de relatório.

Para visualizar faturas pendentes
1.
2.
3.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.
No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
Selecione a guia Payments due (Pagamentos devidos) para visualizar a tabela Payments due
(Pagamentos devidos).
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A tabela Payments due (Pagamentos devidos) lista todas as suas faturas pendentes.
A tabela inclui os seguintes statuses:
• Devidas – Faturas pendentes com data de vencimento próxima.
• Vencidas – Faturas pendentes quando um pagamento não foi feito até a data de vencimento.
• Programadas – Faturas com um pagamento agendado futuro.
• Em processamento – Faturas para as quais estamos agendando o pagamento, no momento.

Para visualizar fundos não aplicados
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

3.

Selecione a guia Unapplied funds para exibir a tabela Unapplied funds (Fundos não aplicados).
A tabela Unapplied funds (Fundos não aplicados) lista todos os fundos não aplicados e notas de
crédito.

Para visualizar o histórico de pagamentos
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

3.

Selecione a guia Transactions (Transações) para exibir a tabela Transactions (Transações).
A tabela Transactions (Transações) lista todas as transações concluídas com a AWS.

Como gerenciar as formas de pagamento de cartão de
crédito
Use a página Payment Methods (Métodos de pagamento) do console do Billing and Cost Management
para realizar as seguintes tarefas de cartão de crédito:
• Adicionar um cartão de crédito (p. 38)
• Atualizar o cartão de crédito (p. 39)
• Confirmar as informações do cartão de crédito (p. 39)
• Usar um cartão de crédito em yuan chinês (p. 43)

Adicionar um cartão de crédito
Use o console para adicionar um cartão de crédito à sua conta.

Para adicionar um cartão de crédito à sua conta da AWS
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Escolha Add a card.

4.

Insira as informações do cartão de crédito e escolha Continue (Continuar).

5.

Insira o endereço de faturamento do seu cartão.
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6.

Escolha Continue (Continuar).

Atualizar o cartão de crédito
Você pode atualizar o nome, endereço ou número de telefone associado ao seu cartão de crédito.

Note
Quando você adiciona ou atualiza o cartão de crédito, a AWS cobra todas as faturas não pagas
do mês anterior para o novo cartão.

Para atualizar o cartão de crédito
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Ao lado do cartão de crédito que você deseja editar, selecione Edit (Editar).

4.

Atualize as informações que você deseja alterar.

5.

Na parte inferior da página, selecione Update (Atualizar).

Confirmar as informações do cartão de crédito
Para efetuar um pagamento, é necessário ter um cartão de crédito válido e não vencido cadastrado.

Para confirmar que seu cartão de crédito está atualizado
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.
3.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).
Certifique-se de que a data Expires On (Válido até) do seu cartão esteja no futuro. Se o seu cartão
expirou, adicione um novo cartão ou atualize-o.

Gerenciar as formas de pagamento de débito direto
ACH
Se você atender aos requisitos de qualificação, pode adicionar uma conta bancária dos EUA como um
débito direto ACH para seus métodos de pagamento.
Para se qualificar, sua conta deve atender aos seguintes requisitos:
• É cliente da Amazon Web Services.
• Ter sido aberta há pelo menos 60 dias.
• Ter pago, pelo menos, uma fatura completa nos últimos 12 meses.
• Ter pago, pelo menos, 100 USD cumulativos nos últimos 12 meses.
• Usar USD como moeda de preferência.
Se você pagar por débito direto ACH, a AWS fornecerá sua fatura e iniciará a cobrança segundo seu
método de pagamento até dez dias após o início do mês. Pode levar até 20 dias para que o pagamento
seja concluído com êxito, ainda que o pagamento seja exibido como Succeeded (Bem-sucedido) no
console do Billing and Cost Management.
Você pode usar a página Payment Methods (Métodos de pagamento) do console do Billing and Cost
Management para adicionar ou atualizar uma conta de débito.
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Para adicionar uma conta de débito direto aos seus métodos de pagamento da AWS
Você pode usar o console do Billing and Cost Management para adicionar uma conta de débito direto aos
seus métodos de pagamento da AWS. Você pode usar qualquer conta bancária ou de negócios pessoais,
desde que a conta esteja localizada em uma ramificação nos EUA.
Para adicionar uma conta de débito direto ACH, você deve ter as seguintes informações prontas:
• Um número de conta bancária dos EUA
• Um número de roteamento da conta bancária dos EUA
• O endereço que o banco associa com a conta
• Para obter uma conta pessoal dos EUA: o número de uma carteira de habilitação ou um documento de
identidade estadual
• Para obter uma conta bancária comercial: um número de ID fiscal federal
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Escolha Add a bank account (Adicionar uma conta bancária).

4.

Em Account Holder Name (Nome do dono da conta), insira o nome do dono da conta principal.

5.

Em Bank Routing Number (Número de roteamento do banco), insira o número de roteamento de nove
dígitos.
Os números de roteamento são sempre nove dígitos. Alguns bancos listam o número de roteamento
primeiro em uma verificação e outros bancos listam o número da conta primeiro.

6.

Em Bank Account Number (Número da conta bancária), insira o número da conta. Os números de
conta podem ter até 17 dígitos. A conta deve ser uma conta de débito habilitada por ACH no banco
localizado nos EUA.

7.

Em Bank Account Type (Tipo de conta bancária), selecione Personal (Pessoal) ou Business
(Empresarial).

8.

(Pessoal) Em Driver's License Number (Número de carteira de motorista), insira o número da licença
do motorista americano válido do dono da conta ou número de identificação emitido pelo estado.
Em State (Estado), insira o nome do estado onde a identificação foi emitida.

9.

(Empresarial) Em Federal tax ID (ID de imposto federal), insira a identificação de imposto federal da
empresa.

10. Em Make Default (Tornar padrão), selecione se você deseja que essa conta de débito direto seja o
método de pagamento padrão.
11. Em Billing Address Information (Informações do endereço de faturamento), insira o endereço de
faturamento nos EUA do titular da conta principal.
12. Escolha Create (Criar) para concordar com os Termos e condições e adicionar sua conta de débito
direto.

Para atualizar sua conta de débito direto
Você pode atualizar o nome, endereço ou número de telefone associado à conta de débito direta.
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Próximo da conta de débito direto que deseja editar, escolha Edit (Editar).

4.

Atualize as informações que você deseja alterar.

5.

Na parte inferior da caixa de diálogo, escolha Update (Atualizar).
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Gerenciar os pagamentos da AWS no CNY
Você pode fazer pagamentos usando a moeda yuan chinês se você for um cliente da AWS Inc.

Como usar o método de pagamento de redirecionamento
bancário da China
Se você for um cliente baseado na China, poderá usar o método de pagamento de redirecionamento
bancário da China para concluir pagamentos. Para fazer isso, pagamentos em yuan chinês devem estar
habilitados e definidos como sua moeda de preferência. Com o método de redirecionamento bancário da
China, você pode fazer pagamentos em yuan chinês para a AWS Inc.
Tópicos
• Requisitos para usar pagamentos de redirecionamento bancário da China (p. 41)
• Como configurar pagamentos de redirecionamento bancário da China (p. 41)
• Como efetuar pagamentos usando o redirecionamento bancário da China (p. 42)
• Como mudar o método de pagamento de redirecionamento bancário da China para Pagar por
fatura (p. 43)

Requisitos para usar pagamentos de redirecionamento bancário da China
Para usar pagamentos de redirecionamento bancário da China como método de pagamento, sua conta
deve atender aos seguintes requisitos:
• Sua conta deve ser cliente da Amazon Web Services, Inc.
• Os pagamentos em yuan chineses devem estar ativados.
• Yuan chinês deve estar definida como sua moeda de preferência.

Como configurar pagamentos de redirecionamento bancário da China
Para usar o redirecionamento bancário da China como método de pagamento, você deve ativar
pagamentos em yuan chinês no console do Billing and Cost Management.
Para ativar pagamentos em yuan chinês, você deve enviar informações para verificação de identidade.
Para uma conta pessoal, você precisa do seu número de identificação nacional para verificação. Para uma
conta empresarial, você deve ter as seguintes informações:
• Seu código de crédito social uniforme ou código da organização
• Sua imagem de licença empresarial
Depois que tiver coletado as informações necessárias, use o procedimento a seguir para alterar sua
moeda de preferência para yuan chinês e configurar pagamentos de redirecionamento bancário da China.

Para ativar pagamentos em yuan chinês e configurar o método de pagamento de
redirecionamento bancário da China
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Na seção Pay with Chinese yuan (Pagar com yuan chinês), escolha Get started (Conceitos básicos)
ouPay in Chinese yuan (Pagamento em yuan chinês).
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4.

Analise os Termos e condições para pagamentos em yuan chinês. Em seguida, selecione I have read
and agree to the Terms and Conditions for Chinese Yuan Payments (Li e concordo com os Termos e
condições para pagamentos em yuan chinês).

5.

Escolha Next (Próximo).

6.

Se você tiver uma conta pessoal:
• Em Full name (Nome completo), insira seu nome completo em chinês.
• Em Identity card number (Número da carteira de identidade), insira seu número de identificação
nacional.
Se você tiver uma conta empresarial:
• Em Company Name (Nome da empresa), insira o nome de sua empresa em chinês.
• Em Contact name (Nome do contato), insira o nome do contato em chinês.
• Em Contact phone number (Número de telefone para contato), insira o número de telefone de
contato da empresa.
• Em Uniform social credit code or organization code (Código de crédito social uniforme ou código da
organização), insira o código da empresa.
• Em Company business license (Licença comercial da empresa), carregue a imagem da licença
comercial da sua empresa.

Note
Se aplicável à sua conta, talvez seja necessário adicionar um cartão de crédito da
China UnionPay. Para mais informações, consulte Usar um cartão de crédito em yuan
chinês (p. 43).
7.

Escolha Next (Próximo).

8.

Revise as informações de identidade que você inseriu. Escolha Submit (Enviar).

Pode levar até um dia útil para verificar suas informações de identidade. Depois que sua identidade
for verificada, sua moeda padrão muda automaticamente para yuan chinês. Além disso, o método de
pagamento de redirecionamento bancário da China é disponibilizado para você na seção Pay with Chinese
yuan (Pagar com yuan chinês) da página do console Payment Methods (Métodos de pagamento).

Como efetuar pagamentos usando o redirecionamento bancário da China
Depois de habilitar o método de pagamento, você pode usar o redirecionamento bancário da China para
pagar suas faturas.

Para pagar faturas usando o redirecionamento bancário da China
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

3.

Selecione a fatura que você deseja pagar e escolha Complete payment (Pagamento completo).

4.

Em Select payment option (Selecionar opção de pagamento), selecione China bank redirect
(Redirecionamento bancário da China).

5.

Para pagamentos com mais de US$50.000, você deve confirmar que cumpriu as obrigações de
retenção na fonte e impostos aplicáveis. Para isso, selecione I confirm that I fulfilled the Chinese
tax and surcharge withholding obligations according to Chinese tax laws and regulations (Confirmo
que cumpri as obrigações fiscais chinesas e sobretaxa de retenção na fonte de acordo com as leis e
regulamentos fiscais chineses).

6.

Escolha Verify and pay (Verificar e pagar).
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7.

Para prosseguir com o redirecionamento, selecione OK.

Depois de ser redirecionado, escolha seu banco no menu suspenso e conclua o pagamento no site do seu
banco. Pode levar até 24 horas para que sua solicitação de transação seja processada.

Como mudar o método de pagamento de redirecionamento bancário da China
para Pagar por fatura
Para alterar seu método de pagamento padrão para Pagar por fatura, siga estas etapas.

Para mudar para o método Pagar por fatura
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Na seção Pay by invoice (Pagar por fatura), selecione Make default (Tornar padrão) próximo ao
método de pagamento padrão que você deseja usar.

4.

Na caixa de diálogo Change your payment method and currency (Alterar seu método de pagamento e
moeda), escolha Yes, I want to proceed (Sim, quero continuar).

Depois de alterar sua forma de pagamento, sua moeda preferida mudará para dólares americanos como
padrão. Para mudar sua moeda preferida de volta para yuan chinês, escolha Make default (Tornar padrão)
ao lado do método de pagamento de redirecionamento bancário da China. Para alterar sua moeda
preferida para outra moeda aceita, consulte Alteração da moeda para pagar sua fatura (p. 14).

Usar um cartão de crédito em yuan chinês
Se você tiver uma conta com a AWS Inc., cobrada em USD e baseada na China, poderá usar as seções a
seguir para adicionar um cartão de crédito em yuan chinês (CNY) à sua conta.
Use a página Payment Methods (Métodos de pagamento) do console do Billing and Cost Management
para executar as seguintes tarefas:
• the section called “Configurar um cartão de crédito em yuan chinês” (p. 43)
• the section called “Alternar de um cartão de crédito em yuan chinês para um cartão de crédito
internacional” (p. 44)
• the section called “Adicionar um novo cartão de crédito em yuan chinês” (p. 44)

Configurar um cartão de crédito em yuan chinês
Para alterar sua moeda de preferência para CNY e adicionar um cartão de crédito, você deve ter as
seguintes informações:
• Número de identidade nacional
• Número da licença empresarial (se for aplicável)
• Imagem da licença empresarial (se for aplicável)
Depois que tiver as informações necessárias, você poderá usar o procedimento a seguir para alterar sua
moeda de preferência e adicionar seu primeiro cartão de crédito chinês.

Para adicionar seu primeiro cartão de crédito chinês
1.
2.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).
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3.

Escolha Pay with Chinese yuan (Pagar com yuan chinês).

4.

Na caixa de diálogo Setting up Chinese yuan payment (Configurar pagamento em yuan chinês), leia
os Terms and Conditions for Chinese yuan payments (Termos e condições para pagamentos em yuan
chinês) , selecione I've already read and agree to the above terms and conditions (Já li e concordo
com os termos e condições acima) e depois selecione Next (Próximo).
Em Verify customer identity (Verificar identidade do cliente), forneça as seguintes informações:

5.

• National ID name (Nome da identidade nacional)
• Contact number (Número de contato)
• (Somente para empresas) Company Name (Nome da empresa)
• Número de identidade nacional
• (Somente para empresas) Business License number (Número da licença empresarial)
• (Somente para empresas) Business License image (Imagem da licença empresarial)

6.
7.
8.

Depois de fornecer as informações necessárias, escolha Next (Próximo).
Em Add a China Union Pay credit card (Adicionar um cartão de crédito Union Pay da China), nos
campos do cartão de crédito, insira as informações sobre o cartão de crédito e o banco.
Escolha Get Code (Obter código), insira o código fornecido e depois escolha Next (Próximo).
Revise as informações, selecione I have confirmed that the provided information is accurate and valid
(Confirmo que as informações fornecidas estão corretas e são válidas) e escolha Submit (Enviar).

Pode levar até um dia útil para verificar suas informações de cliente. A AWS enviará um e-mail a você
depois que suas informações forem totalmente verificadas.

Alternar de um cartão de crédito em yuan chinês para um cartão de crédito
internacional
Para alternar de um cartão de crédito em yuan chinês para um cartão de crédito internacional, você deve
alterar a moeda de preferência. Você pode usar o procedimento a seguir para alterar seu método de
pagamento padrão e moeda de preferência ao mesmo tempo.

Para alterar o método de pagamento padrão e a moeda
1.
2.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.
No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Ao lado do cartão de crédito que você deseja usar como método de pagamento padrão, escolha Make
Default (Tornar padrão).

4.

Na caixa de diálogo, em Select payment currency (Selecionar moeda de pagamento), escolha a
moeda que deseja usar. Em seguida, escolha Yes, I want to proceed (Sim, desejo prosseguir).

Adicionar um novo cartão de crédito em yuan chinês
Use o procedimento a seguir para adicionar novos cartões de crédito em yuan chinês.

Para adicionar outro cartão de crédito chinês
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.
3.
4.
5.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).
Escolha Add a Chinese yuan credit card (Adicionar um novo cartão de crédito em yuan chinês).
Nas caixas de seleção de cartão de crédito, insira as informações sobre o cartão e o banco.
Escolha Get Code (Obter código), insira o código fornecido e depois escolha Next Continue
(Continuar).
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Se você tiver dúvidas sobre pagamentos ou métodos de pagamento, consulte Como receber ajuda com o
AWS Billing and Cost Management (p. 8).

Como gerenciar os pagamentos na Índia
Se sua conta for com a AISPL, siga os procedimentos nesta seção para gerenciar seus pagamentos e
métodos de pagamento, além de verificar os pagamentos com cartão de crédito ou débito em seu banco.
Para saber se sua conta está registrada na AWS ou na AISPL, consulte o procedimento Determining
Which Company Your Account is With (p. 19).

Note
Se você tiver dúvidas sobre os métodos de pagamento, consulte Como receber ajuda com o AWS
Billing and Cost Management (p. 8).
Tópicos
• Formas de pagamento compatíveis (p. 45)
• Adicionar uma conta bancária online (p. 45)
• Efetuar um pagamento usando um cartão de crédito ou débito (p. 45)
• Efetuar um pagamento usando uma conta bancária online (p. 46)

Formas de pagamento compatíveis
A AWS oferece suporte a cartões de crédito e débito Visa, Mastercard e American Express para contas da
AISPL.

Adicionar uma conta bancária online
Você pode usar o console para adicionar contas bancárias online (Internet Banking) como método de
pagamento. Essa opção de pagamento está disponível para todos os clientes da AISPL.

Para adicionar uma conta bancária online à conta da AISPL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).
Selecione Add an account (Adicionar uma conta).
Em Net Banking information (Informações de conta online), selecione o nome de seu banco.
Na seção Billing Address Information (Informações de endereço de faturamento) insira seu nome,
endereço de faturamento e telefone.
Escolha Create (Criar OpsItem).

Efetuar um pagamento usando um cartão de crédito
ou débito
Você pode usar o console para pagar suas faturas da AISPL.

Para pagar sua fatura da AISPL
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
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2.

No painel de navegação, selecione Orders and invoices (Pedidos e faturas).

3.

Ao lado da fatura que você deseja pagar, selecione Verify and pay (Verificar e pagar). Você será
redirecionado para a página payment methods (métodos de pagamento).

4.

Na página Payment Methods (Métodos de pagamento), insira os detalhes do seu cartão, incluindo
CVV, e escolha Make payment (Fazer pagamento).

5.

Nos métodos de pagamento com Visa e MasterCard, você será redirecionado para o seu banco para
verificar o pagamento. Nos métodos de pagamento com American Express, seu banco processa seu
pagamento sem nenhuma ação necessária de você. Após o pagamento ser verificado, você será
redirecionado para a página da sua conta. Sua fatura exibirá o link Verify and pay (Verificar e pagar)
até que seu banco processe seu pagamento.

Efetuar um pagamento usando uma conta bancária
online
Você pode usar o console para pagar suas faturas da AISPL usando uma conta bancária online.

Note
Devido às regulamentações atuais da AISPL, você será redirecionado(a) para seu banco para
autorizar a cobrança de cada pagamento da AWS. Não é possível usar uma conta bancária online
para efetuar pagamentos automáticos.

Para pagar sua fatura da AISPL
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, selecione Orders and invoices (Pedidos e faturas).

3.

Ao lado da fatura que você deseja pagar, selecione Verify and pay (Verificar e pagar). Você será
redirecionado para seus métodos de pagamento.

4.

Na página Payment Methods (Métodos de pagamento), selecione sua conta bancária online.

5.

Escolha Make a Payment (Efetuar pagamento).

6.

Você será redirecionado ao site de seu banco para fazer a verificação do pagamento. Faça login e
siga as instruções para aprovar o pagamento.

7.

Após o pagamento ser verificado, você será redirecionado para a página de sua conta, a qual exibirá
uma mensagem de êxito no topo.

Gerenciar os pagamentos na AWS Europa
Se sua conta for com a AWS Europa, siga os procedimentos desta seção para gerenciar seus pagamentos
e métodos de pagamento.
Tópicos
• Gerenciar os métodos de pagamento da AWS Europa (p. 47)
• Efetuar pagamentos, verificar fundos não aplicados e visualizar o histórico de pagamentos na AWS
Europa (p. 47)
• Gerenciar os métodos de pagamento de cartão de crédito da AWS Europa (p. 49)
• Gerenciar as verificações de pagamento de cartão de crédito da AWS Europa (p. 50)
• Como gerenciar as formas de pagamento de débito direto SEPA (p. 52)
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Gerenciar os métodos de pagamento da AWS Europa
Use a página Payment Methods (Métodos de pagamento) do console do Billing and Cost Management
para realizar as tarefas a seguir para todos os tipos de pagamento:
• View payment methods associated with your account
• Designate a default payment method
• Remove a payment method from your AWS Europe account
Além disso, você pode usar a página Payment Methods (Métodos de pagamento) do console do Billing
and Cost Management para gerenciar suas contas de cartões de crédito e débito direto. Para obter mais
informações, consulte Como gerenciar as formas de pagamento de cartão de crédito (p. 38) e Como
gerenciar as formas de pagamento de débito direto SEPA (p. 52).

Para visualizar os métodos de pagamento associados à sua conta da AWS
Use o console para visualizar os métodos de pagamento associados à sua conta.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

Para designar um método de pagamento padrão
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.
3.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).
Ao lado do método de pagamento que você deseja usar como método de pagamento padrão, escolha
Make Default (Tornar padrão).

Para remover um método de pagamento da sua conta da AWS Europa
Use o console para remover um método de pagamento da sua conta.
1.
2.
3.
4.
5.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).
Certifique-se de que sua conta tenha outro método de pagamento válido definido como padrão.
Ao lado do método de pagamento que você deseja remover, selecione Excluir.
Em Delete Credit Card (Excluir cartão de crédito) ou Delete your bank account (Excluir sua conta
bancária), escolha Delete (Excluir).

Efetuar pagamentos, verificar fundos não aplicados e
visualizar o histórico de pagamentos na AWS Europa
Use a página Payments (Pagamentos) do console do AWS Billing and Cost Management para executar as
seguintes tarefas para todos os tipos de pagamento:
• Make a payment
• View outstanding invoices
• View unapplied funds
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• View payment history

Efetuar um pagamento
A AWS Europa cobra o método de pagamento padrão automaticamente no início de cada mês. Se essa
cobrança não for processada com êxito, use o console para atualizar seu método de pagamento e efetuar
o pagamento.

Note
Se você pagar por débito direto SEPA, a AWS fornecerá a você a fatura e iniciará a cobrança
segundo seu método de pagamento no dia seguinte ou na data de vencimento da fatura, o
que for mais tardio. Pode demorar até 5 dias úteis para o pagamento ser efetuado. Para mais
informações, consulte Como gerenciar as formas de pagamento de débito direto SEPA (p. 52).
Antes de efetuar um pagamento, verifique se o método de pagamento que você quer que seja
automaticamente usado no futuro esteja definido como seu método de pagamento padrão. Se você estiver
usando um cartão de crédito, verifique se o cartão não expirou. Para obter mais informações, consulte
Designate a default payment method (p. 47) e Gerenciar os métodos de pagamento de cartão de crédito
da AWS Europa (p. 49).

Para efetuar um pagamento
1.
2.

3.
4.
5.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.
No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
A tabela Payments due (Pagamentos devidos) lista todas as faturas pendentes. Se não houver faturas
listadas, você não precisará executar qualquer ação nesse momento.
Se houver faturas pendentes, selecione a fatura que você quer pagar na tabela Payments due
(Pagamentos devidos) e, em seguida, escolha Complete payment (Concluir pagamento).
Na página Complete a payment (Concluir um pagamento), seu método de pagamento padrão será
selecionado se for elegível para ser usado para pagar a fatura. Se você quiser usar um método de
pagamento diferente ou selecionar um método de pagamento elegível, escolha Change (Alterar).
Confirme se o resumo corresponde ao que você quer pagar e escolha Verify and pay (Verificar e
pagar).
Depois que o banco processar o pagamento, você será redirecionado para a página Payments
(Pagamentos).
Se você pagar por débito direto SEPA e receber um e-mail da AWS Europa informando que a AWS
Europa não consegue cobrar da sua conta bancária e tentará cobrar novamente, converse com o
banco para entender o que ocorreu.
Se você receber um e-mail informando que a AWS Europa não teve êxito na última tentativa de
cobrança da sua conta bancária, escolha Verify and pay (Verificar e pagar) no console para pagar a
fatura. Se você tiver dúvidas sobre problemas com cobrança da sua conta bancária ou pagamento de
um saldo vencido, crie um caso no Support Center (Atendimento ao cliente).
Se você paga pela transferência eletrônica de fundos e o pagamento da conta está vencido, crie um
caso no Support Center (Atendimento ao cliente).

Visualizar faturas pendentes, fundos não aplicados e histórico de
pagamentos
Você pode pesquisar e filtrar as tabelas Payments due (Pagamentos devidos), Unapplied funds (Fundos
não aplicados), e Payment history (Histórico de pagamentos) descritas nos procedimentos a seguir.
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Escolha o ícone de engrenagem para alterar as colunas padrão e personalizar outras configurações da
tabela. Faça download de itens individualmente escolhendo o ID apropriado ou escolha Download e, em
seguida, Download CSV (Fazer download de CSV) para fazer download de um arquivo CSV da tabela para
fins de relatório.

Para visualizar faturas pendentes
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

3.

Selecione a guia Payments due (Pagamentos devidos) para visualizar a tabela Payments due
(Pagamentos devidos).
A tabela Payments due (Pagamentos devidos) lista todas as suas faturas pendentes.
A tabela inclui os seguintes statuses:
• Devidas – Faturas pendentes com data de vencimento próxima.
• Vencidas – Faturas pendentes quando um pagamento não foi feito até a data de vencimento.
• Programadas – Faturas com um pagamento agendado futuro.
• Em processamento – Faturas para as quais estamos agendando o pagamento, no momento.

Para visualizar fundos não aplicados
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

3.

Selecione a guia Unapplied funds para exibir a tabela Unapplied funds (Fundos não aplicados).
A tabela Unapplied funds (Fundos não aplicados) lista todos os fundos não aplicados e notas de
crédito.

Para visualizar o histórico de pagamentos
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

3.

Selecione a guia Transactions (Transações) para exibir a tabela Transactions (Transações).
A tabela Transactions (Transações) lista todas as transações concluídas com a AWS.

Gerenciar os métodos de pagamento de cartão de
crédito da AWS Europa
Use a página Payment Methods (Métodos de pagamento) do console do Billing and Cost Management
para realizar as seguintes tarefas de cartão de crédito:
• Add a credit card to your AWS Europe account
• Update your credit card
• Confirm that your credit card is up to date

Para adicionar um cartão de crédito à sua conta da AWS Europa
Use o console para adicionar um cartão de crédito à sua conta.
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1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Escolha Add a card.

4.

Nos campos de cartão de crédito, insira as informações e escolha Continue (Continuar).

5.

Nos campos de informações do cartão de crédito, insira seu endereço de faturamento.

6.

Escolha Continue (Continuar).

Para atualizar o cartão de crédito
Você pode atualizar o nome, endereço ou número de telefone associado ao cartão de crédito.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Ao lado do cartão de crédito que você deseja editar, selecione Edit (Editar).

4.

Atualize os campos que você deseja alterar.

5.

Na parte inferior da página, selecione Update (Atualizar).

Para confirmar que seu cartão de crédito está atualizado
É necessário ter um cartão de crédito válido e não vencido cadastrado para efetuar um pagamento.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Certifique-se de que a data Expires On (Válido até) do seu cartão esteja no futuro. Se o seu cartão
expirou, adicione um novo cartão ou atualize-o.

Gerenciar as verificações de pagamento de cartão de
crédito da AWS Europa
Para estar em conformidade com as regulamentações recentes da UE, seu banco pode solicitar uma
verificação sempre que você usar o cartão de crédito para pagar pelos serviços da AWS online, adicionar
ou atualizar um cartão de crédito ou registrar uma nova conta da AWS. Os bancos geralmente fazem a
verificação enviando códigos de segurança exclusivos para os titulares de cartões de crédito antes de
completarem as compras online. Caso seu banco precise verificar seu pagamento, você receberá um email da AWS. Após a verificação, você será redirecionado para o site da AWS.
Se preferir não verificar os pagamentos, registre uma conta bancária como método de pagamento. Para
obter mais informações sobre a elegibilidade para débito automático, consulte the section called “Como
gerenciar as formas de pagamento de débito direto SEPA”.
Para saber mais sobre as regulamentações da UE, consulte o site da Comissão Europeia.
• the section called “Melhores práticas para verificação”
• the section called “Verificação de pagamento”
• the section called “Solução de problemas de verificação de pagamentos”
• the section called “AWS Organizations”
• the section called “Compras de assinaturas”
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Melhores práticas para verificação
• Confirme que as informações do seu cartão de crédito estão atualizadas. Os bancos enviam códigos de
verificação somente ao titular do cartão registrado.
• Insira seu código mais atual. Se você fechar o portal de autenticação ou solicitar um novo código, talvez
haja um atraso no recebimento do novo código.
• Insira o código quando solicitado. Não insira o número de telefone do qual o código for enviado.

Verificação de pagamento
Use o console do Billing and Cost Management para confirmar se o pagamento requer verificação ou para
realizar novas tentativas de pagamentos malsucedidos.

Como verificar seu pagamento
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, selecione Orders and invoices (Pedidos e faturas).

3.

Em Payments due (Pagamentos devidos) localize a fatura a ser paga e escolha Verify and pay
(Verificar e pagar).

4.

Na página Payment Methods (Métodos de pagamento), selecione o método de pagamento da sua
preferência.

5.

Escolha Complete payment (Concluir pagamento).

6.

Caso seu pagamento precise de verificação, você será direcionado ao site do banco. Para finalizar a
verificação, siga as mensagens fornecidas.

Após o banco processar o pagamento, você será redirecionado para a página Orders and invoices
(Pedidos e faturas).

Note
Sua fatura aparecerá com o status Payment processing (Pagamento sendo processado) até que
seu banco finalize o processo de pagamento.

Solução de problemas de verificação de pagamentos
Se não conseguir fazer uma verificação, recomendamos que você tome uma das ações a seguir:
• Contate seu banco para confirmar se suas informações de contato estão atualizadas
• Contate seu banco para ver detalhes sobre a razão da falha na verificação
• Limpe o cache e os cookies, ou use outro navegador
• Navegue até a página Payment methods (Métodos de pagamento) no console do Billing and Cost
Management e atualize suas informações de contato para faturamento.

AWS Organizations
Se você tem uma conta-membro na AWS Organizations, seus serviços adquiridos que requerem
pagamentos adiantados podem não estar ativos até que o usuário da conta de gerenciamento verifique
o pagamento. Se a verificação for necessária, a AWS notificará o contato para faturamento da conta de
gerenciamento por e-mail.
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Estabeleça um processo de comunicação entre as contas de gerenciamento e as contas-membro. Para
alterar seu método de pagamento, consulte the section called “Gerenciar os métodos de pagamento de
cartão de crédito da AWS Europa”.

Compras de assinaturas
Se você fez a compra de várias assinaturas de uma vez (ou em massa), e o banco solicita verificação, o
banco pode pedir para verificar cada compra individualmente.
As assinaturas podem incluir compras imediatas como instâncias reservadas, plano de suporte comercial e
domínios do Route 53. As assinaturas não incluem cobranças do AWS Marketplace.
Verifique se você fez a validação de todas as compras ou registrou a conta bancária como método de
pagamento. Para obter mais informações sobre a elegibilidade para débito automático, consulte the section
called “Como gerenciar as formas de pagamento de débito direto SEPA”.

Como gerenciar as formas de pagamento de débito
direto SEPA
Se você atender aos requisitos de qualificação, poderá adicionar uma conta bancária da UE como um
débito direto SEPA aos seus métodos de pagamento. Para atender a esses requisitos, sua conta deve:
• Seja um cliente da AWS Europa
• Estar de acordo com os termos e condições da SEPA
• Ter pago, pelo menos, uma fatura completos nos últimos 12 meses
• Ter pago, pelo menos, 100 USD cumulativos nos últimos 12 meses
• Usar o euro como moeda de preferência
Se você pagar por débito direto SEPA, a AWS fornecerá a você a fatura e iniciará a cobrança segundo seu
método de pagamento no dia seguinte ou na data de vencimento da fatura, o que for mais tardio. Pode
demorar até 5 dias úteis para o pagamento ser concluído com êxito, mesmo que o pagamento apareça
como Succeeded (Bem-sucedido) no console do Billing and Cost Management.
Use a página Payment Methods (Métodos de pagamento) do console do Billing and Cost Management
para realizar as seguintes tarefas de débito direto SEPA:
• Add a direct debit account to your AWS Europe payment methods
• Update your linked debit account

Para adicionar uma conta de débito direto aos seus métodos de pagamento da AWS Europa
Você pode usar o console do Billing and Cost Management para adicionar uma conta de débito direto aos
seus métodos de pagamento da AWS Europa. É possível usar qualquer conta bancária ou de negócios
pessoais, desde que a conta esteja localizada em um país que ofereça suporte à SEPA.
Para adicionar uma conta de débito direto SEPA, você deve ter as seguintes informações prontas:
• Código identificador bancário (BIC)
• Número internacional de conta bancária (IBAN)
• O endereço que o banco associa com a conta
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
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2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Escolha Add a bank account (Adicionar uma conta bancária).

4.

Em Account Holder Name (Nome do dono da conta), insira o nome do dono da conta principal.

5.

Em BIC (Swift Code) (BIC – código Swift), insira o código de 8 ou 11 dígitos.
Os números de roteamento têm sempre entre 8 e 11 dígitos.

6.

Em Confirm BIC (Swift Code) (Confirmar BIC – código Swift), insira o BIC novamente. Não copie e
cole.

7.

Em IBAN, digite o IBAN.

8.

Em Confirm IBAN (Confirmar IBAN), insira o IBAN novamente. Não copie e cole.

9.

Em Make Default (Tornar padrão), selecione se você deseja que essa conta de débito direto seja o
método de pagamento padrão.

10. Em Billing Address Information (Informações do endereço de faturamento), insira o endereço de
faturamento do dono da conta.
11. Escolha Create (Criar) para concordar com os Termos e condições e adicionar sua conta de débito
direto.

Para atualizar sua conta de débito direto
Você pode atualizar o nome, endereço ou número de telefone associado à conta de débito direta.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).

3.

Próximo da conta de débito direto que deseja editar, escolha Edit (Editar).

4.

Atualize os campos que você deseja alterar.

5.

Na parte inferior da caixa de diálogo, escolha Update (Atualizar).

Se você tiver dúvidas sobre os métodos de pagamento, consulte Como receber ajuda com o AWS Billing
and Cost Management (p. 8).

Gerenciar o Advance Pay
O pagamento antecipado está em pré-visualização pública para o AWS Billing and Cost
Management e está sujeito a alterações. Esse recurso está disponível para um grupo selecionado
de clientes. Seu uso do pagamento antecipado está sujeito aos termos de Pré-visualização e
Betas dos Termos de serviço da AWS (Seção 2).
Use o Advance Pay para pagar o uso da AWS antecipadamente. A AWS usa os fundos para pagar suas
faturas automaticamente no vencimento.
Você pode se inscrever no Advance Pay no console do AWS Billing and Cost Management. Você pode
adicionar fundos ao Advance Pay usando transferência eletrônica de fundos ou usando qualquer conta
bancária pessoal ou comercial. Se você estiver adicionando fundos usando uma conta bancária, a agência
bancária deverá estar localizada nos EUA.
Para obter uma lista completa de restrições de serviço para o Advance Pay, consulte Pagamento
antecipado (p. 166) na página Cotas e restrições.
Tópicos
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• Registrar seu Advance Pay (p. 54)
• Adicionar fundos ao Advance Pay (p. 54)

Registrar seu Advance Pay
Você pode usar o console do AWS Billing and Cost Management para se inscrever no Advance Pay.

Para se inscrever no Advance Pay
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

3.

Escolha a guia Advance Pay.

4.

Aceite os Termos e condições do Advance Pay.

5.

Escolha Register.

Adicionar fundos ao Advance Pay
Você pode adicionar fundos ao Advance Pay usando transferência eletrônica de fundos ou uma conta
bancária pessoal ou comercial.

Para adicionar fundos ao Advance Pay usando transferência eletrônica de fundos
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

3.

Escolha a guia Advance Pay.

4.

Escolha Add funds (Adicionar fundos).

5.

Em Amount (Valor), insira o valor que você quer adicionar.
O valor deve ser inserido em dólares americanos.

6.

Em Payment method (Método de pagamento), escolha Choose payment method (Escolher método de
pagamento).

7.

Escolha Wire transfer (Transferência eletrônica).

8.

Escolha Use this payment method (Usar este método de pagamento).

9.

Revise os detalhes de pagamento e escolha Verify (Verificar).

10. Conclua sua transferência eletrônica de fundos usando as instruções indicadas na seção Payment
summary (Resumo do pagamento).

Para adicionar fundos ao Advance Pay usando uma conta bancária
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

3.

Escolha a guia Advance Pay.

4.

Escolha Add funds (Adicionar fundos).

5.

Em Amount (Valor), insira o valor que você quer adicionar.
O valor deve ser inserido em dólares americanos.

6.

Em Payment method (Método de pagamento), escolha Choose payment method (Escolher método de
pagamento).
Versão 2.0
54

Faturamento da AWS Guia do usuário
Como gerenciar os perfis de pagamento

7.

Escolha Bank account (Conta bancária).

8.

Escolha Use this payment method (Usar este método de pagamento).

9.

Revise os detalhes de pagamento e escolha Add funds (Adicionar fundos).

Sua conta bancária será automaticamente descontada do valor que você inseriu.
Faça download do documento de resumo de movimentação de fundos na página Advance pay summary
(Resumo de pagamentos antecipados).

Como gerenciar os perfis de pagamento
Você pode usar perfis de pagamento para atribuir métodos de pagamento diferentes do padrão para
pagar suas faturas automaticamente. Se você recebe faturas de mais de um AWSprovedor de serviços
(“vendedor registrado”), use perfis de pagamento para atribuir um método de pagamento exclusivo para
cada um deles. Depois de criar um perfil de pagamento para um provedor de serviços, seu perfil de
pagamento paga suas faturas da AWS automaticamente. Isso é feito usando a moeda e o método de
pagamento que você especifica.
Perfis de pagamento são úteis para evitar situações como pagamentos incompletos, pedidos de assinatura
com falha ou renovações de contrato não processadas mesmo tendo um método de pagamento padrão
válido. Ao usar perfis de pagamento, você pode fazer o seguinte:
• Usar diferentes métodos de pagamento para diferentes prestadores de serviços da AWS.
• Personalizar suas preferências de pagamento para suas contas-membro da AWS Organizations que
usam provedores de serviços diferentes.
• Sempre ter métodos de pagamento válidos para seus pagamentos de fatura automáticos.
• Evitar interrupções de serviço e saldos incompletos.

Note
Por conta de algumas limitações tecnológicas e nacionais, nem todos os métodos de pagamento
estão disponíveis para todos os provedores. Se o seu método de pagamento padrão não for
válido para diferentes provedores de serviços, crie perfis de pagamento usando métodos de
pagamento aceitos pelo seu provedor de serviços. Para mais informações, consulte Criar seus
perfis de pagamento (p. 55).
Tópicos
• Criar seus perfis de pagamento (p. 55)
• Editar perfis de pagamento (p. 58)
• Excluir seus perfis de pagamento (p. 58)

Criar seus perfis de pagamento
É possível configurar um novo perfil personalizado seguindo as etapas no console do Billing and Cost
Management.

Para criar perfis de pagamento
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
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2.

No painel de navegação, em Preferences (Preferências), escolha Payment methods (Métodos de
pagamento).

3.

Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Visit payment profiles (Visitar perfis de
pagamento).

4.

Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Create payment profiles (Criar perfis de
pagamento).

5.

Selecione um provedor de serviços que corresponda à sua fatura.

6.

Escolha uma moeda de pagamento que corresponda à fatura do seu provedor de serviços.

7.

(Opcional) Insira um nome para os perfis de pagamento.

8.

Em Payment method (Método de pagamento), escolha o método de pagamento e a moeda com os
quais pagar o provedor de serviços especificado.
•

9.

Para adicionar um novo método de pagamento
a.

Escolha Add a new payment method (Adicionar um novo método de pagamento) para abrir
uma nova guia.

b.

Adicione um novo método de pagamento à conta. Para mais informações, consulte Managing
Your Payments (p. 35).

c.

Retornar à guia Create payment profile (Criar perfil de pagamento).

d.

Na seção Payment method (Método de pagamento), escolha o ícone Atualizar.

e.

Escolha o novo método de pagamento criado.

Escolha Create payment profile (Criar perfil de pagamento).

Note
Confira se a moeda do seu perfil de pagamento corresponde à moeda da fatura do mesmo
provedor de serviços.

Exemplo: criar um perfil de pagamento para faturas da AWS Inc.
Esta seção mostra um exemplo de como criar um perfil de pagamento para faturas recebidas do provedor
de serviços AWS Inc. Neste exemplo, sua conta de gerenciamento da AWS Organizations é com a AWS
Europe (mostrada como ”AWS EMEA SARL” como provedor de serviços). Sua moeda de pagamento
padrão é o Euro (EUR).
Se você tiver um método de pagamento padrão válido registrado, poderá pagar as faturas da AWS Europe
automaticamente. Exemplos de métodos de pagamento válido incluem cartão de crédito e conta de débito
direto SEPA. Para mais informações, consulte Gerenciar os pagamentos na AWS Europa (p. 46).
Para as faturas da AWS Inc., é possível criar um perfil para pagamento usando um cartão de crédito em
EUR qualificado para a AWS Inc.

Para criar um perfil de pagamento para o exemplo da AWS Inc.
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, em Preferences (Preferências), escolha Payment methods (Métodos de
pagamento).

3.

Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Visit payment profiles (Visitar perfis de
pagamento).

4.

Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Create payment profiles (Criar perfis de
pagamento).

5.

Para Service provider (Provedor de serviços), escolha AWS Inc.

6.

Para Currency (Moeda), escolha EUR - Euro.
Versão 2.0
56

Faturamento da AWS Guia do usuário
Criar seus perfis de pagamento

7.

(Opcional) Insira um nome para os perfis de pagamento (por exemplo, My AWS Inc. payment
profile).

8.

Em Payment method (Método de pagamento), escolha o método de pagamento e a moeda com os
quais pagar o provedor de serviços especificado.

9.

Escolha Create payment profile (Criar perfil de pagamento).

Depois que esse perfil de pagamento for criado, as faturas da AWS Inc. serão pagas automaticamente
usando a moeda EUR e o método de pagamento especificado.

Exemplo: criar um perfil de pagamento para faturas da AWS Europa
Esta seção mostra um exemplo de como criar um perfil de pagamento para faturas recebidas do provedor
de serviços AWS Europa ("AWS EMEA SARL"). Neste exemplo, sua conta de gerenciamento da AWS
Organizations é com a AWS Inc. Sua moeda de pagamento padrão é Dólares americanos (USD).
Se você tiver um método de pagamento padrão válido registrado, poderá pagar as faturas da AWS Inc.
automaticamente. Exemplos de métodos de pagamento válido incluem cartão de crédito e uma conta
bancária americana para pagamentos por débito direto ACH. Para mais informações, consulte Como
gerenciar os pagamentos da AWS (p. 35).
Para as faturas da AWS Europa, é possível criar um perfil para pagamento usando um cartão de crédito
em USD qualificado para a AWS Europa.

Para criar um perfil de pagamento para o exemplo da AWS Europa
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, em Preferences (Preferências), escolha Payment methods (Métodos de
pagamento).

3.

Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Visit payment profiles (Visitar perfis de
pagamento).

4.

Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Create payment profiles (Criar perfis de
pagamento).

5.

Para Service provider (Provedor de serviços), escolha AWS EMEA SARL.

6.

Para Currency (Moeda), escolha USD - US dollar.

7.

(Opcional) Insira um nome para os perfis de pagamento (por exemplo, My AWS Europe payment
profile).

8.

Em Payment method (Método de pagamento), escolha o método de pagamento e a moeda com os
quais pagar o provedor de serviços especificado.

9.

Escolha Create payment profile (Criar perfil de pagamento).

Exemplo: criar um perfil de pagamento para faturas da AWS Brasil
Esta seção mostra um exemplo de como criar um perfil de pagamento para faturas recebidas do
provedor de serviços AWS Brasil ("Amazon AWS Serviços Brasil Ltda."). Neste exemplo, sua conta de
gerenciamento da AWS Organizations é com a AWS Inc. Sua moeda de pagamento padrão é Dólares
americanos (USD).
Se você tiver um método de pagamento padrão válido registrado, poderá pagar as faturas da AWS Inc.
automaticamente. Exemplos de métodos de pagamento válido incluem cartão de crédito e uma conta
bancária americana para pagamentos por débito direto ACH. Para mais informações, consulte Como
gerenciar os pagamentos da AWS (p. 35).
Para as faturas da AWS Brasil, é possível criar um perfil para pagamento usando um cartão de crédito em
Real (BRL) qualificado para a AWS Brasil.
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Para criar um perfil de pagamento para o exemplo da AWS Brasil
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, em Preferences (Preferências), escolha Payment methods (Métodos de
pagamento).

3.

Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Visit payment profiles (Visitar perfis de
pagamento).
Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Create payment profiles (Criar perfis de
pagamento).

4.
5.

Para Service provider (Provedor de serviços), escolha Amazon AWS Serviços Brasil Ltda..

6.

Para Currency (Moeda), escolha BRL - Brazilian real.

7.

(Opcional) Insira um nome para os perfis de pagamento (por exemplo, My AWS Brazil payment
profile).

8.

Em Payment method (Método de pagamento), escolha o método de pagamento e a moeda com os
quais pagar o provedor de serviços especificado.

9.

Escolha Create payment profile (Criar perfil de pagamento).

Editar perfis de pagamento
Depois de criar um perfil de pagamento, é possível editar os detalhes dele usando o console do Billing and
Cost Management a qualquer momento.

Para editar um perfil de pagamento
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, em Preferences (Preferências), escolha Payment methods (Métodos de
pagamento).

3.

Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Visit payment profiles (Visitar perfis de
pagamento).
Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha um perfil de pagamento e depois Edit
(Editar).
Atualize seu perfil de pagamento e escolha Save changes (Salvar alterações).

4.
5.

Excluir seus perfis de pagamento
É possível excluir perfis de pagamento usando o console do Billing and Cost Management a qualquer
momento.

Para editar um perfil de pagamento
1.
2.
3.
4.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.
No painel de navegação, em Preferences (Preferências), escolha Payment methods (Métodos de
pagamento).
Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Visit payment profiles (Visitar perfis de
pagamento).
Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha um perfil de pagamento e depois Delete
(Excluir).
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Informações básicas da ferramenta
de pegada de carbono do cliente
Você pode usar a ferramenta de pegada de carbono do cliente para visualizar estimativas das emissões de
carbono associadas aos seus produtos e serviços da AWS.
Tópicos
• Conceitos básicos da ferramenta de pegada de carbono do cliente (p. 59)
• Informações básicas da visão geral da ferramenta de pegada de carbono do cliente (p. 60)
• Understanding your carbon emission estimations (Noções básicas de suas estimativas de emissão de
carbono) (p. 60)

Conceitos básicos da ferramenta de pegada de
carbono do cliente
A ferramenta de pegada de carbono do cliente está disponível para todas as contas. Se um relatório não
estiver disponível para sua conta, sua conta pode ser nova demais para mostrar dados. Depois de cada
mês, você pode ter um atraso de até três meses para a AWS mostrar suas estimativas de emissão de
carbono.

Para visualizar a ferramenta de pegada de carbono do cliente
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Cost & Usage Reports (Relatórios de custo e uso).

3.

No intervalo de datas, escolha o mês inicial e o mês final.

Políticas do IAM
Você deve ter a permissão do IAM sustainability:GetCarbonFootprintSummary para acessar
a ferramenta e os dados da pegada de carbono do cliente. Para obter mais informações sobre as
permissões do IAM, consulte AWS Identity and Access Management para AWS Billing (p. 131).

Usuários do AWS Organizations
Se você estiver conectado como uma conta de gerenciamento da AWS Organizations, a ferramenta de
pegada de carbono do cliente relata os dados da conta do membro durante a duração em que essas
contas faziam parte de sua conta de gerenciamento. Se você for uma conta-membro, a ferramenta de
pegada de carbono do cliente relata dados de emissões para todos os períodos. Isso não depende
de quaisquer alterações que possam ter ocorrido na associação ligada à sua conta em uma dasAWS
Organizations.
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Informações básicas da visão geral da ferramenta
de pegada de carbono do cliente
A página da ferramenta de pegada de carbono do cliente contém as seguintes seções. Esta página define
cada seção do console, para que você possa entender as informações fornecidas em profundidade.
A unidade de medida para emissões de carbono é de toneladas métricas de dióxido de carbono
equivalente (MTCO2e), uma medida padrão da indústria. Essa medição considera vários gases de efeito
estufa, incluindo dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Todas as emissões de gases de efeito estufa
são convertidas na quantidade de dióxido de carbono que resultaria em aquecimento equivalente.
Os dados de emissões de carbono estão disponíveis a partir de janeiro de 2020. Novos dados estão
disponíveis mensalmente, com um atraso de três meses conforme a AWS reúne e processa os dados
necessários para fornecer suas estimativas de emissões de carbono. Todos os valores na ferramenta de
pegada de carbono do cliente são arredondados para a décima tonelada mais próxima. Se as emissões
não forem arredondadas até uma décimo de tonelada, o relatório será exibido como 0.
Your carbon emissions summary (Seu resumo de emissões de carbono)
Esta seção mostra a estimativa de emissões e economia estimada de emissões da AWS, em relação
a uma workload on-premises equivalente. Isso é resumido em duas categorias:
• Economia de emissões de eficiências da infraestrutura de nuvem da AWS
• Economia de emissões de compra de energia renovável da AWS
Your emissions by geography (Suas emissões por geografia)
Esta seção mostra as emissões de carbono associadas a cada região geográfica aplicável. Essas
informações mostram agrupamentos geográficos de alto nível, como AMER, EMEA e não por Regiões
da AWS.
Your emissions by service (Suas emissões por serviço)
Esta seção mostra as emissões de carbono resultantes do uso do Amazon Elastic Compute Cloud
(EC2), do Amazon Simple Storage Service (S3) e qualquer outro produto e serviço da AWS.
Your carbon emissions statistics (Suas estatísticas de emissões de carbono)
Esta seção mostra tendências em suas emissões de carbono ao longo do tempo. Você pode escolher
entre uma visualização mensal, trimestral ou anual.
Path to 100% renewable energy (Caminho para 100% de energia renovável)
Este gráfico mostra como suas emissões de carbono mudarão ao longo do tempo, conforme a AWS
avança em direção ao objetivo de alimentar suas operações com 100% de energia renovável. Esses
números são baseados em seu perfil de uso atual da AWS.
O gráfico Path to 100% renewable energy (Caminho para 100% de energia renovável) não é afetado
pelo sua seleção de intervalo de datas.

Understanding your carbon emission estimations
(Noções básicas de suas estimativas de emissão
de carbono)
Dados de emissões de carbono na ferramenta de pegada de carbono do cliente aderem ao Protocolo de
gás estufa e ISO. Estimativas de pegada de carbono para a AWS incluem dados do Escopo 1 (emissões
Versão 2.0
60

Faturamento da AWS Guia do usuário
Fatores de dados de regiões, uso e faturamento

de operações diretas) e Escopo 2 (emissões provenientes da produção de eletricidade). Para obter mais
informações sobre emissões de carbono, consulte a EPA Scope 1 and Scope 2 Inventory Guidance
(Orientação de inventário do escopo 1 e escopo 2 da EPA).
A parte do Escopo 2 da estimativa é calculada usando o método baseado no mercado GHGP. Isso
significa que o cálculo considera os projetos renováveis da Amazon nas grades em que a pegada do
cliente está sendo estimada. Como usamos o método baseado no mercado para calcular as emissões
do Escopo 2, apenas as energias renováveis compradas na grade onde suas cargas de trabalho estão
funcionando estão incluídas nas estimativas de pegada de carbono. Estimativas fatoram a mistura de
grade da Regiões da AWS onde você executa suas cargas de trabalho, seguindo as orientações do
GHGP. Estimativas de emissão de carbono também contam para a eficiência de uso de energia (PUE) da
AWS em nossos data centers.
Para estimar sua economia de emissões em comparação com uma workload on-premises equivalente,
usamos dados da 451 Research, que faz parte da S&P Global Market Intelligence. Esta pesquisa
descobriu que a AWS pode reduzir a pegada de carbono de uma carga de trabalho em 88% para os data
centers empresariais dos EUA entrevistados medianos e comparados aos data centers europeus, até 96%
assim que a AWS seja abastecida com 100% de energia renovável. Essa meta está em andamento, com
previsão de cumprimento até o ano de 2025. Para obter mais informações, consulte Reduzir o carbono ao
migrar para a AWS.

Fatores de dados de regiões, uso e faturamento
As redes elétricas em diferentes partes do mundo usam várias fontes de energia. Alguns usam
combustíveis que fazem uso intenso de carbono (por exemplo, carvão), e alguns são principalmente
hidrelétricos de baixo carbono ou outras energias renováveis. Os locais dos projetos de energia
renovável da Amazon também desempenham um papel, porque a energia produzida por esses projetos é
contabilizada contra nossas emissões de regiões na mesma rede. Como resultado, nem todas as Regiões
da AWS têm a mesma intensidade de carbono.
Existem algumas regiões em que o alto uso resulta em emissões relativamente baixas. Há outras em
que o baixo uso resulta em emissões mais altas. Para relatórios de carbono, as Regiões da EMEA são
frequentemente mostradas como subrepresentadas nas estimativas, uma vez que há mais energias
renováveis na rede. As regiões APAC são frequentemente mostradas representadas em estimativas. Isso
ocorre porque o fornecimento de energia renovável é difícil. As estimativas de carbono são baseadas
apenas no uso, e as cobranças únicas, como compras antecipadas do Savings Plan, não resultarão em
aumentos semelhantes nas emissões de carbono.

Ferramenta de pegada de carbono do cliente e
relatório de pegada de carbono da Amazon
O relatório de pegada de carbono da Amazon faz parte do nosso relatório anual de sustentabilidade. Isso
abrange as emissões do escopo 1 a 3 para todas as operações da Amazon, incluindo a Amazon Web
Services. O relatório de pegada de carbono do cliente fornece as emissões que atribuem às seu próprio
uso da AWS. Para obter mais informações, consulte Sustentabilidade da Amazon.
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Gerenciar suas ordens de compra
Você pode usar o console do Billing and Cost Management para gerenciar suas ordens de compra e
configurar como elas refletem nas suas faturas. Você tem a opção de adicionar várias ordens de compra
com vários itens de linha. Com base nas suas configurações, selecionamos a ordem de compra que
melhor corresponde à sua fatura. Você pode gerenciar ordens de compra se estiver usando uma conta
regular da AWS ou uma conta de gerenciamento da AWS Organizations. Para obter mais informações
sobre o acesso ao recurso, consulte Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso (p. 133).
Cada ordem de compra pode ter vários itens de linha, e cada item de linha é usado para corresponder às
faturas. Os seguintes tipos de itens de linha estão disponíveis:
• TUDO – Todas as cobranças da sua conta da AWS.
• Uso mensal da AWS – A cobrança da fatura mensal da AWS.
• Compra de assinaturas da AWS – A cobrança de fatura de assinatura; por exemplo, cobranças
adiantadas para Instâncias Reservadas (RI) e cobranças de AWS Support.
• Transação do AWS Marketplace: seu item de linha da ordem de compra para cobranças de fatura de
uma assinatura por contrato do AWS Marketplace. Isso só está disponível para a entidade da AWS
Inc. AWS EMEA SARL porque todas as faturas do AWS Marketplace são geradas da AWS Inc e da
AWS EMEA SARL. No momento, esse item de linha só é compatível com faturas fora do seu ciclo de
faturamento mensal normal.
• Uso geral do AWS Marketplace: sua ordem de compra padrão para cobranças de fatura do AWS
Marketplace. Isso só está disponível para a entidade da AWS Inc. and EMEA SARL porque todas as
faturas do AWS Marketplace são geradas da AWS Inc e da AWS EMEA SARL. Todas as faturas com as
assinaturas do AWS Marketplace contêm um item de linha AWS Marketplace Blanket Usage (Uso geral
do AWS Marketplace), exceto quando assinatura tem uma ordem de compra específica da transação.
Se a assinatura tiver uma ordem de compra específica da transação, sua fatura terá um item de linha
Transação do AWS Marketplace.
Muitos critérios e parâmetros são usados para determinar a ordem de compra ideal para suas faturas.
Você pode criar até 100 ordens de compra ativas com até 100 itens de linha para cada conta regular ou
conta de gerenciamento do AWS Organizations.
Quando uma fatura é gerada, todas as ordens de compra que são adicionadas à sua conta de
gerenciamento são consideradas para associação. Em seguida, as ordens de compra vencidas ou
suspensas são filtradas, deixando apenas as ordens de compra ativas. A entidade de faturamento
da fatura corresponde à entidade “Faturar de” na sua ordem de compra, filtrando aquelas que não
correspondem. Por exemplo, se você tiver uma ordem de compra adicionada para a entidade AWS Inc.
(PO_1), e outra para a entidade AWS EMEA SARL (PO_2). Se você comprar uma instância reservada da
AWS Europa, apenas a PO_2 será considerada para associação de faturas.
Em seguida, avaliamos configurações de itens de linha para determinar a melhor opção para sua fatura.
Para corresponder a um item de linha, o período de cobrança da fatura deve estar entre o mês inicial e
o final do item de linha e também deve corresponder ao tipo de item de linha. Se vários itens de linha
correspondem, usamos o item de linha com o tipo mais específico para a associação de fatura. Por
exemplo, se você tiver uma fatura de RI, usaremos o item de linha de assinatura em vez de TODOS, se
ambos estiverem configurados.
Por último, os itens de linha com saldo suficiente para cobrir o valor da fatura são selecionados acima dos
itens de linha fora do saldo. Se itens de linha que pertencem a várias ordens de compra corresponderem a
todos os critérios com precisão, usaremos a ordem de compra que foi atualizada mais recentemente para
corresponder à fatura.
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Tópicos
• Definir configurações de ordens de compra (p. 63)
• Adicionar uma ordem de compra (p. 65)
• Editar suas ordens de compra (p. 66)
• Excluir suas ordens de compra (p. 68)
• Visualizar suas ordens de compra (p. 68)
• Ler a página de detalhes da ordem de compra (p. 68)
• Ativar notificações da ordem de compra (p. 70)

Definir configurações de ordens de compra
Você pode usar ordens de compra e os atributos dos seus itens de linha para definir com flexibilidade
uma configuração que melhor se adapte às suas necessidades. Veja a seguir exemplos de situações de
configuração de ordem de compra que você pode usar.
Você pode configurar ordens de compra separadas para diferentes períodos ao escolher diferentes meses
em vigor e de validade.

Note
Para corresponder a um item de linha, o período de cobrança da fatura deve estar entre o mês
inicial e o final do item de linha e também deve corresponder ao tipo de item de linha.

Example Exemplo 1
Se você usar ordens de compra mensais, poderá definir uma ordem de compra para cada mês
selecionando o mesmo mês vigente e de validade para cada ordem de compra. A ordem de compra só se
aplicará às faturas geradas durante esse mês.
Veja algumas configurações de ordem de compra que você pode usar para essa definição:
• PO #M1_2021 com o mês vigente definido como janeiro de 2021 e mês de validade como janeiro de
2021.
• PO #M2_2021 com o mês vigente definido como fevereiro de 2021 e mês de validade como fevereiro de
2021.
• PO #M3_2021 com o mês vigente definido como março de 2021 e mês de validade como março de
2021.
Veja um exemplo de como você também pode definir uma ordem de compra para um trimestre específico,
para o semestre ou o ano inteiro:
• PO #Q4_2021 com o mês vigente definido como abril de 2021 e mês de validade como junho de 2021.
• PO #2H_2021 com o mês vigente definido como julho de 2021 e mês de validade como dezembro de
2021.
• PO #2022Y com o mês vigente definido como janeiro de 2022 e mês de validade como dezembro de
2022.

Example Exemplo 2
Você pode configurar ordens de compra separadas para diferentes tipos de faturas por meio de
configurações de itens de linha.
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• PO #Anniversary_Q4_2021 com o mês vigente definido como abril de 2021 e mês de validade como
junho de 2021, Line item type = AWS monthly usage.
• PO #Subscriptions_Q4_2021 com o mês vigente definido como abril de 2021 e mês de validade
como junho de 2021, Line item type = AWS Subscription Purchase.
• PO #Marketplace_Q4_2021 com o mês vigente definido como abril de 2021 e mês de validade como
junho de 2021, Line item type = AWS Marketplace Purchase.
Você pode rastrear o saldo de uma determinada ordem de compra para diferentes períodos ao configurar
os meses inicial e final de itens de linha detalhados.

Example Exemplo 3
Considerar PO #Q4_2021 do Exemplo 1 com um mês vigente de abril de 2021 e um mês de validade de
junho de 2021. Você pode rastrear o saldo dessa OC mensalmente configurando os seguintes itens de
linha:
• Line item #1 com o mês de início de abril de 2021, mês final de abril de 2021, Line item type =
ALL.
• Line item #2 com o mês de início de maio de 2021, mês final de maio de 2021, Line item type =
ALL.
• Line item #3 com o mês de início de junho de 2021, mês final de junho de 2021, Line item type
= ALL.
Como alternativa, você pode rastrear o saldo de cada tipo de item de linha separadamente para a mesma
ordem de compra e o mesmo período.

Example Exemplo 4
O mesmo PO #Q4_2021 do Exemplo 1 pode ser configurado usando a seguinte definição para rastrear o
saldo de diferentes tipos de item de linha separadamente.
• Line item #1 com o mês de início de abril de 2021, mês de término de junho de 2021, Line item
type = AWS monthly usage.
• Line item #1.2 com o mês de início de abril de 2021, mês de término de junho de 2021, Line item
type = AWS Subscription Purchase.
• Line item #1.3 com o mês de início de abril de 2021, mês de término de junho de 2021, Line item
type = AWS Marketplace Purchase.
Continue essa configuração para maio e junho.

Example Exemplo 5
Você também pode combinar as duas configurações anteriores para rastrear saldos de diferentes períodos
e tipos de item de linha separadamente.
• Line item #1.1 com o mês de início de abril de 2021, mês final de abril de 2021, Line item type
= AWS monthly usage.
• Line item #1.2 com o mês de início de abril de 2021, mês final de abril de 2021, Line item type
= AWS Subscription Purchase.
• Line item #1.3 com o mês de início de abril de 2021, mês final de abril de 2021, Line item type
= AWS Marketplace Purchase.
Continue essa configuração para maio e junho.
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Adicionar uma ordem de compra
Você pode usar o console do Billing and Cost Management para adicionar ordens de compra a serem
usadas em suas faturas. Adicionar uma ordem de compra é um processo de duas etapas envolvendo
ordens de compra e configurações de itens de linha. Primeiramente, você insere os detalhes da ordem de
compra (por exemplo, ID da ordem de compra, endereço de entrega, mês vigente e validade). Em seguida,
você define as configurações dos itens de linha da ordem de compra que são usadas para corresponder
à ordem de compra com uma fatura. Se você adicionar várias ordens de compra, usaremos a ordem de
compra que tem o item de linha que melhor corresponde à fatura que está sendo gerada.

Para adicionar uma ordem de compra
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).

3.

Escolha Add purchase order (Adicionar ordem de compra).

4.

Em Purchase order ID (ID da ordem de compra), insira um identificador exclusivo para a ID da sua
ordem de compra. Os IDs de ordens de compra devem ser exclusivos na sua conta. Para obter
detalhes sobre restrições de caracteres para seu ID de ordem de compra, consulte Ordens de
compra (p. 165).

5.

(Opcional) Em Description (Descrição), descreva sua ordem de compra, incluindo quaisquer
observações para sua referência.
Em Bill from (Fatura de), escolha a entidade de faturamento da AWS que enviará a fatura para você.

6.

Note
Os detalhes da remessa são diferentes para cada local Bill from (Fatura de). Verifique sua
seleção de Bill from (Fatura de). Você deve fazer os pagamentos para a entidade legal que
lhe faturou. Não recomendamos configurar mais de um local Bill from (Fatura de) para uma
ordem de compra.
7.

(Opcional) Se sua ordem de compra for faturada pela entidade de faturamento Amazon Web Services
EMEA SARL: em Tax registration number (Número de registro fiscal), selecione os números de
registro fiscal que você quer associar à ordem de compra. Sua ordem de compra está associada
somente às faturas geradas para os números de registro fiscal selecionados.

Note

8.

A seleção do Tax registration number (Número de registro fiscal) está disponível apenas para
a entidade de faturamento Amazon Web Services EMEA SARL. Para obter mais informações
sobre as configurações de número de registro fiscal, consulte Como gerenciar a conta do
(p. 13).
Em Ship to (Enviar para), insira seu endereço de envio.

(Opcional) Selecione Copy Bill to address (Copiar endereço de Faturar para) para copiar e editar o
endereço preenchido no campo Bill to (Faturar para).
9. Em Effective month (Mês vigente), escolha o mês a partir do qual você quer que sua ordem de compra
comece. Sua ordem de compra é elegível para associações de faturas a partir deste mês.
10. Em Expiration month (Mês de validade), escolha o mês em que você quer que sua ordem de compra
termine. Sua ordem de compra expirará no final deste mês e não será usada para associações de
faturas futuras.
11. (Opcional) Em Purchase order contacts (Contatos da ordem de compra), insira o nome do contato, o
endereço de e-mail e o número de telefone. Você pode adicionar até 10 contatos.
12. Escolha Configure line items (Configurar itens de linha).
13. Em Line item number (Número do item de linha), insira um identificador exclusivo para o número de
item de linha.
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14. (Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição para seu item de linha.
15. Em Line item type (Tipo de item de linha), escolha o tipo de item de linha preferencial. Para obter uma
descrição detalhada de cada tipo de item de linha, consulte Managing your purchase orders (p. 62).
16. Em Start month (Mês de início), escolha o mês em que você quer que o item de linha comece. Essa
data não pode ser anterior ao Effective month (Mês vigente) da sua ordem de compra.
17. Em End month (Mês de término), escolha o mês em que você quer que o item de linha termine. Essa
data não pode ser posterior ao Expiration month (Mês de validade) da sua ordem de compra.
18. (Opcional) Escolha Enable balance tracking (Habilitar rastreamento de saldo) para rastrear o saldo do
item de linha.
19. Em Amount (Valor), insira o valor total do item de linha da ordem de compra.
20. Em Quantity (Quantidade), insira a quantidade.
21. (Opcional) Em Tax (Imposto), insira o valor do imposto. Pode ser um valor absoluto ou uma
porcentagem do valor do item de linha.
Em Tax type (Tipo de imposto), escolha % of amount (% do valor) para inserir a porcentagem, ou
amount in $ (valor em USD) para inserir o valor absoluto do imposto.
22. Para adicionar outros itens de linha, escolha Add new line item (Adicionar novo item de linha). Você
pode adicionar até 100 itens de linha.
23. Escolha Submit purchase order (Enviar ordem de compra).
Alguns campos são preenchidos automaticamente e não podem ser editados. Veja a seguir uma lista de
onde os campos automatizados são referenciados.
• Faturar para – O endereço de Faturamento da sua fatura. Esse campo é incluído como referência, pois o
endereço de faturamento da ordem de compra deve corresponder ao endereço de cobrança da fatura.
• Condições de pagamento – Suas condições de pagamento negociadas.
• Moeda – Sua moeda preferencial para a fatura.

Editar suas ordens de compra
É possível editar a ordem de compra, as informações sobre os itens de linha e o status, usando o console
do Billing and Cost Management. Você não pode alterar o ID da ordem de compra nesse processo.

Para editar uma ordem de compra
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).

3.

Selecione a ordem de compra que você quer editar.

4.

Escolha Edit purchase order (Editar ordem de compra).

5.

Altere qualquer parâmetro de sua escolha. Os IDs das ordens de compra não podem ser alterados.

6.

Escolha Configure line items (Configurar itens de linha).

7.

Escolha Submit purchase order (Enviar ordem de compra).

Para atualizar contatos
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).

3.

Escolha a ordem de compra que você quer editar.
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4.

Escolha Manage contacts (Gerenciar contatos).

5.

Altere as informações de contatos, conforme necessário.

6.

Selecione Save changes.

Para alterar o status da sua ordem de compra
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).

3.

Escolha a ordem de compra que você quer editar.

4.

Escolha Change status (Alterar status).

5.

Escolha um status:
• Suspensa – Sua ordem de compra não será mais usada para associação de faturas.
• Ativa – Sua ordem de compra será usada para associação de faturas.

6.

Escolha Change status (Alterar status).

Note
Você pode usar uma ordem de compra suspensa para associação de faturas quando ela
ultrapassar a data de validade e definir como status de Suspended-Expired (Suspensa-Expirada).
Para isso, você deve alterar o status para Expired (Expirada) e atualizar o mês de validade para
torná-la Active (Ativa). Atualize os meses finais dos itens de linha de acordo.

Para adicionar um item de linha
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).

3.

Escolha a ordem de compra que você quer editar.

4.

Na seção Line items (Itens de linha), escolha Add line item (Adicionar item de linha).

5.

Altere as informações conforme necessário.

6.

Escolha Save line item (Salvar item de linha).

Para editar um item de linha
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).

3.

Escolha a ordem de compra que você quer editar.

4.

Na seção Line items (Itens de linha), escolha Edit (Editar).

5.

Altere as informações dos itens de linha, conforme necessário.

6.

Escolha Save line item (Salvar item de linha).

Para excluir um item de linha
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).

3.

Escolha a ordem de compra que você quer editar.

4.

Selecione todos os itens de linha a serem excluídos na seção Line items (Itens de linha).

5.

Escolha Delete (Excluir).
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6.

Selecione a opção Confirm (Confirmar).

Excluir suas ordens de compra
Você pode usar o console do Billing and Cost Management para excluir sua ordem de compra a qualquer
momento, juntamente com todas as notificações e contatos associados. Uma ordem de compra excluída
não pode ser recuperada.

Para excluir uma ordem de compra
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).

3.

Selecione todas as ordens de compra que você quer excluir.

4.

Escolha Delete purchase order (Excluir ordem de compra).

5.

Selecione a opção Confirm (Confirmar).

Visualizar suas ordens de compra
O painel de ordens de compra do console do Billing and Cost Management mostra uma visão rápida
do estado das ordens de compra. As ordens de compra estão listadas no painel, juntamente com as
informações a seguir.
• (ID da ordem de compra) – Identificador exclusivo da ordem de compra.
• Valor – O valor da ordem de compra. É a soma de todos os valores dos itens de linha.
• Saldo – Soma de todos os saldos dos itens de linha. Essa soma é atualizada sempre que uma fatura é
associada.
• Vigente e Validade – O início e o fim do ID da ordem de compra.
• Status – O status atual da ordem de compra.
• Atualizada em – A data mais recente em que você atualizou a ordem de compra.

Para visualizar as ordens de compra
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).

3.

Escolha uma ordem de compra para ver a página Purchase order details (Detalhes da ordem de
compra).

Ler a página de detalhes da ordem de compra
É possível consultar o conteúdo de cada ordem de compra na página Purchase order details (Detalhes da
ordem de compra) do console do Billing and Cost Management.
Para alterar sua ordem de compra ou itens de linha, consulte Editar suas ordens de compra (p. 66).
• Faturar para – O endereço refletido na fatura. Para alterar seu endereço de faturamento, atualize as
informações dos seus Payment methods (Métodos de pagamento).
• Enviar para – Endereço de entrega da ordem de compra.
Versão 2.0
68

Faturamento da AWS Guia do usuário
Ler a página de detalhes da ordem de compra

• Fatura de – Entidade legal da AWS da qual você é cobrado.
• Números de registro fiscal – Os números de registro fiscal que você selecionou para a ordem de
compra. Sua ordem de compra está associada às faturas geradas para os números de registro fiscal
selecionados.

Note
A seleção do Tax registration number (Número de registro fiscal) está disponível apenas para
a entidade de faturamento Amazon Web Services EMEA SARL. Para obter mais informações
sobre as configurações de número de registro fiscal, consulte Como gerenciar a conta do
(p. 13).
• Condições de pagamento – Condições de pagamento negociadas da AWS.
• Moeda – Moeda de pagamento preferencial da fatura.
• Mês vigente – Mês a partir do qual a ordem de compra entra em vigor. Sua ordem de compra é usada
para faturas geradas a partir desse mês.
• Mês de validade – Mês em que a ordem de compra expira. A ordem de compra não é usada para faturas
geradas depois desse mês.
• Contatos – Lista de todos os contatos para essa ordem de compra. Escolha Manage contacts (Gerenciar
contatos) para ver todos os listados.
• Status – O status atual da ordem de compra.
• Ativa – Elegível para associação de faturas.
• Suspensa – Não é elegível para associação de faturas. Você pode suspender uma ordem de compra
ativa ou expirada.
• Expirada – Ordem de compra que ultrapassou a data de validade e não é mais elegível para
associação de faturas.
• Suspensa-expirada – Ordem de compra suspensa que também ultrapassou a data de validade.
• Valor do saldo – Saldo remanescente da ordem de compra. Esse é o valor total do saldo de todos os
itens de linha configurados na ordem de compra.
• Valor total – Soma dos valores totais de todos os itens de linha configurados na ordem de compra.
• Itens de linha – Detalhes do item de linha que você usou ao adicionar a ordem de compra.
• Número – Identificador exclusivo do item de linha.
• Tipo – Tipo do item de linha.
• Mês de início – Mês a partir do qual a linha entra em vigor. O item de linha é elegível para associação
de faturas a partir desse mês.
• Mês final – Mês em que o item de linha expira. O item de linha não é elegível para associação de
faturas no final desse mês.
• Valor – Valor do preço unitário.
• Quantidade – Número de unidades.
• Imposto – Valor do imposto.
• Valor total – Valor total do item de linha específico.
• Saldo atual – Saldo remanescente após a subtração do valor total de todas as faturas
correspondentes a esse item de linha. Para ver detalhes de todas as faturas correspondentes a esse
item de linha, consulte a tabela de faturas.
• Faturas – Todas as faturas associadas à ordem de compra.
• Data de emissão – Data em que a fatura foi emitida.
• Tipo – Tipo de fatura. Por exemplo, fatura e nota de crédito.
• ID – Identificador exclusivo da fatura.
• Número do item de linha – Número do item de linha da ordem de compra, associado à fatura.
• Valor – Valor da fatura.
• Data de vencimento – Data de vencimento do pagamento da fatura.
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Ativar notificações da ordem de compra
É possível habilitar notificações por e-mail no console do Billing and Cost Management ao adicionar
contatos às ordens de compra. Você precisa de pelo menos um contato da ordem de compra adicionado
para receber notificações.
As notificações são benéficas para a tomada de medidas proativas relativas às ordens de compra que
estão expirando ou que estão sem saldo. Isso ajuda você a fazer pagamentos sem atraso. Para atualizar
suas informações de contatos, consulte Editar suas ordens de compra (p. 66).
Notificações de ordens de compra são enviadas aos seus contatos nas seguintes situações:
• Rastreamento de saldo – Quando o saldo do item de linha da ordem de compra cai abaixo do limite de
75%. O saldo da ordem de compra é rastreado no nível do item de linha e deve ser ativado em cada
nível.
• Rastreamento de validade – Quando a ordem de compra está se aproximando do fim da validade. Seus
contatos recebem notificações até a data de validade. Se o prazo de validade da sua ordem de compra
for inferior a um mês, as notificações serão enviadas uma semana antes e na data de validade. Se a
data de validade for de um a três meses, uma notificação será enviada um mês antes do fim da data de
validade. Se a data de validade for superior a três meses, uma notificação será enviada um mês antes
do fim da data de validade.
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Como gerenciar custos com o AWS
Cost and Usage Reports
O AWS Cost and Usage Reports (AWS CUR) contém o mais abrangente conjunto de dados de custos
e uso disponíveis. É possível usar o AWS Cost and Usage Reports para publicar seus relatórios de
faturamento da AWS em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) de sua propriedade.
Para mais informações, consulte What are AWS Cost and Usage Reports (O que são os AWS Cost and
Usage Reports) no Guia do usuário do AWS Cost and Usage Reports.
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Gerenciar custos com o AWS Cost
Categories
É possível usar o AWS Cost Categories para mapear os custos e o uso na AWS em categorias
significativas. Com as categorias de custo, é possível organizar seus custos usando um mecanismo
baseado em regras. As regras que você configurar organizarão seus custos em categorias. Você pode
usar essas categorias em vários produtos do console do AWS Billing and Cost Management. Isso inclui o
Cost Explorer, o AWS Budgets, o AWS Cost and Usage Reports (AWS CUR) e a Detecção de anomalias
de custo.
Você pode criar agrupamentos de custos usando as categorias de custos. Por exemplo, imagine que seu
negócio seja organizado por equipes e cada uma delas contém várias contas. Para criar essa estrutura
em categorias de custo, crie uma categoria de custo denominada Team (Equipe). Em seguida, você pode
mapear custos para um valor de categoria de custo denominado Team 1.
As empresas geralmente têm muitas perspectivas de seus negócios. Elas podem incluir projetos, centros
de custo e aplicações. É possível criar categorias de custo para corresponder a essas perspectivas. Os
valores da categoria de custo são grupos dentro das categorias de custo. Eles são semelhantes a Team
1 ou Team 2 do exemplo anterior. Ao criar categorias de custo, é possível visualizar seu negócio de
várias perspectivas correspondentes. Além disso, você pode criar relacionamentos hierárquicos de vários
níveis entre as categorias de custo para replicar sua estrutura organizacional. Por exemplo, você pode
criar uma categoria de custo denominada Business Unit que inclua agrupamentos de várias equipes.
Em seguida, você pode definir um valor de categoria de custo denominado BU1 com Team 1 e Team 2
selecionados da categoria de custo Teams e o valor de uma categoria de custo BU2 com Team 3 e Team
4 selecionados da categoria de custo Teams.
Você pode começar a usar as categorias de custo ao criar um nome de categoria exclusivo. Em seguida,
mapeie custos nos valores de categoria de custo dentro das categorias de custo. Em cada valor de
categoria de custo, mapeie o tipo de custos que pertence a este valor. Por exemplo, se o Team 1 consistir
em várias contas, você poderá gravar essa expressão ao escolher a dimensão das contas (opção is) e
ao selecionar as contas aplicáveis. Depois de criar o valor da categoria de custo, você poderá continuar a
criar outras equipes adicionando valores.

Note
Para criar relacionamentos hierárquicos entre suas categorias de custo, selecione a dimensão
da categoria de custo na categoria de custo pai. Ela era Business Unit no exemplo anterior. A
categoria de custo filho é o nome da categoria de custo. Ela era Teams no exemplo anterior. Em
seguida, você pode selecionar valores pertencentes à categoria de custo filho, como Team 1 e
Team 2, no valor da categoria de custo pai. Ela era BU 1 no exemplo anterior.
Depois de criar as categorias de custo, elas aparecem no Cost Explorer, no AWS Budgets, no AWS CUR e
na Detecção de anomalias de custo. No Cost Explorer e no AWS Budgets, uma categoria de custo aparece
como uma dimensão de faturamento adicional. Você pode usar isso para filtrar o valor da categoria de
custo específica ou agrupar pela categoria de custo. No CUR da AWS, categoria de custo aparece como
uma nova coluna com o valor da categoria de custo em cada linha. Ne Detecção de anomalias de custo,
você pode usar a categoria de custo como um tipo de monitor para monitorar seus custos totais entre
valores especificados de categoria de custo.

Note
As categorias de custo entram em vigor no início do mês atual. Se você criar ou atualizar a
categoria de custo no meio do mês, ela será aplicada retroativamente para custo e uso desde o
início do mês.
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Esse é um recurso administrativo e só pode ser personalizado pelas contas de gerenciamento ou contas
comuns no AWS Organizations.
Tópicos
• Dimensões suportadas (p. 73)
• Operações compatíveis (p. 74)
• Tipos de regras suportadas (p. 74)
• Valor padrão (p. 74)
• Status (p. 75)
• Cotas (p. 75)
• Comparações de termos (p. 75)
• Criar cost categories (p. 76)
• Marcar categorias de custo (p. 77)
• Visualizar categorias de custos (p. 78)
• Criar categorias de custo (p. 79)
• Excluir categorias de custo (p. 79)
• Separar encargos em categorias de custo (p. 80)

Dimensões suportadas
Você pode selecionar em uma lista de dimensões de faturamento para criar suas regras de categoria de
custo. Essas dimensões de faturamento são usadas para agrupar seus dados. Por exemplo, suponha que
você queira agrupar um conjunto de contas para formar uma equipe. É necessário escolher a dimensão de
faturamento da conta e, em seguida, escolher a lista de contas que você quer incluir na equipe.
As seguintes dimensões de faturamento são suportadas.
Conta
Esse pode ser o nome da conta da AWS ou o ID da conta, dependendo da operação. Se você estiver
usando uma operação de correspondência exata (is ou is not), conta refere-se ao ID da conta. Se
você estiver usando uma operação de correspondência aproximada (starts with, ends with ou
contains), conta refere-se ao nome da conta.
Serviço
Serviços da AWS, como o Amazon EC2, o Amazon RDS e o Amazon S3.
Tipo de despesa
O tipo de despesas basado nos detalhes dos itens de linha. Também conhecido como o
RECORD_TYPE na API do Cost Explorer. Para mais informações, consulte Comparações de
termos (p. 75).
Chave de tag
As chaves de tag de alocação de custo especificadas no recurso. Para mais informações, consulte
Usar tags de alocação de custos da AWS (p. 82).
Categoria de custo
Uma dimensão de outra categoria de custo. O uso de categorias de custo como uma dimensão ajuda
a organizar os níveis das categorias.
Versão 2.0
73

Faturamento da AWS Guia do usuário
Operações compatíveis

Operações compatíveis
Você pode usar essas operações para criar a expressão de filtro ao criar uma regra de categoria de custo.
Há suporte para as seguintes operações do .
É
A operação de correspondência exata usada para filtrar o valor exato especificado.
Não é
A operação de correspondência exata usada para filtrar o valor exato que não é especificado.
Está ausente
A operação de correspondência exata usada para excluir a chave de tag que corresponde a esse
valor.
Contains
A correspondência aproximada usada para filtrar uma string de texto contendo esse valor. Esse valor
diferencia maiúsculas de minúsculas.
Inicia com
A correspondência aproximada usada para filtrar uma string de texto que começa com esse valor.
Esse valor diferencia maiúsculas de minúsculas.
Termina com
A correspondência aproximada usada para filtrar uma string de texto que termina com esse valor.
Esse valor diferencia maiúsculas de minúsculas.

Tipos de regras suportadas
Use o tipo de regra para definir quais valores de categoria de custo usar para categorizar seus custos.
Os seguintes tipos de regras são suportados.
Regra regular
Esse tipo de regra adiciona valores de categoria de custo definidos estaticamente que categorizam os
custos com base nas regras de dimensão definidas.
Valor herdado
Esse tipo de regra adiciona a flexibilidade de definir uma regra que herda dinamicamente o valor da
categoria de custo do valor de dimensão definido. Por exemplo, suponha que você queira agrupar
dinamicamente os custos com base no valor de uma chave de tag específica. Você precisa escolher
o tipo de regra de valor herdado e, em seguida, escolher a dimensão da Tag e especificar a chave
de tag a ser usada. Opcionalmente, você pode usar uma chave de tag, teams, para marcar seus
recursos. Elas podem marcá-los com valores como alpha, beta e gamma. Em seguida, com uma
regra de valor herdado, você pode selecionar Tag como a dimensão e usar teams como a chave de
tag. Isso gera valores dinâmicos de categoria de custo de alpha, beta e gamma.

Valor padrão
Opcionalmente, se nenhuma regra for correspondida para a categoria de custo, você poderá,
alternativamente definir esse valor a ser usado.
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Status
Você pode usar o console para confirmar o status se suas categorias de custo concluíram o
processamento das informações de custo e de uso. Depois de criar ou editar uma categoria de custo, ela
pode levar até 24 horas para categorizar suas informações de custo e de uso no Relatório de uso e de
custo da AWS, no Cost Explorer e em outros produtos de gerenciamento de custos.
Existem dois estados de status.
Aplicado
As categorias de custo concluíram o processamento e as informações no Relatório de uso e de custo
da AWS, no Cost Explorer e em outros produtos de gerenciamento de custos estão atualizados com
as novas regras.
Processamento
As atualizações da categoria de custo ainda estão em andamento.

Cotas
Para obter mais informações sobre cotas de categorias de custo, consulte Cotas e restrições (p. 165).

Comparações de termos
CHARGE_TYPE é uma dimensão compatível com expressões de categoria de custo. É o valor
RECORD_TYPE na API do Cost Explorer. Essa dimensão usa termos diferentes, dependendo se você está
usando o console ou o editor de API/JSON. A tabela a seguir compara a terminologia usada para ambos
os cenários.

Comparação de termos
Valor no editor de API ou JSON

Nome usado no console

Crédito

Crédito

DiscountedUsage

Uso aplicado da reserva

Taxa

Taxa

Reembolso

Reembolso

RIFee

Taxa de reserva recorrente

SavingsPlanCoveredUsage

Uso abrangido pelo Savings Plan

SavingsPlanNegation

Negação do Savings Plan

SavingsPlanRecurringFee

Taxa recorrente do Savings Plan

SavingsPlanUpfrontFee

Taxa antecipada do Savings Plan

Imposto

Imposto

Uso

Uso
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Criar cost categories
Você pode criar cost categories para organizar suas informações de custo e de uso. Contas regulares e
a conta de gerenciamento no AWS Organizations têm acesso padrão para criar categorias de custo. As
regras não são mutuamente excludentes, e você pode controlar a ordem em que elas se aplicam. Aguarde
até 24 horas depois de criar uma categoria de custo, para que os registros de uso sejam atualizados com
os valores.
Existem cinco etapas principais na criação de categorias de custo.
1. Defina um nome para sua categoria de custo (por exemplo, business units, Teams).
2. (Opcional) Adicione uma etiqueta à sua categoria de custo. Para obter mais informações sobre
etiquetas, consulte Marcar recursos da AWS no Guia de referência geral da AWS.
3. (Opcional) Defina o período de análise para suas regras de categoria de custo. O padrão será definido
para o mês atual.
4. Escreva as regras para categorizar seus custos em valores de categoria de custo (por exemplo, TeamA,Team-B, Team-C).
5. (Opcional) Defina regras para dividir encargos entre os valores da categoria de custo.
Para obter mais informações sobre encargos divididos, consulte Separar encargos em categorias de
custo (p. 80).
Use o procedimento a seguir para criar uma categoria de custo.

Para criar uma categoria de custo
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha AWS Cost Categories.

3.

Na parte superior da página, escolha Create policy (Criar política).

4.

Em Cost category details (Detalhes da categoria de custo), insira o nome da categoria. O nome da
categoria de custo deve ser exclusivo dentro da conta.

5.

(Opcional) Para adicionar uma etiqueta, escolha Add new resource tag (Adicionar nova etiqueta de
recurso) e insira a chave e o valor.

6.

(Opcional) Para adicionar um período de análise às regras da categoria de custo, escolha o botão de
opção Apply cost category rules starting any specified month from the previous 12 months (Aplicar
regras de categoria de custo a partir de qualquer mês especificado a partir dos 12 meses anteriores) e
selecione o mês em que você deseja aplicar retroativamente as regras.

7.

Escolha Next (Próximo).

8.

Selecione Define category values (Definir valores de categoria).
Use o Rule Builder (Criador de regras) ou o JSON editor (Editor JSON) para definir as categorias de
custo.
Para obter mais informações sobre a sintaxe de solicitação JSON, consulte a Referência de API do
AWS Billing and Cost Management.

9.

Em Value (Valor), insira o nome do valor da categoria de custo.

10. Selecione um Rule Type (Tipo de regra), Regular (Comum) ou Inherited value (Valor herdado).
11. Selecione uma Dimension (Dimensão) de faturamento na lista suspensa. Para um tipo de regra
comum, você pode escolher Accounts (Contas), Service (Serviço), Charge Type (Tipo de encargo)
(por exemplo, taxa de reserva recorrente), Tag key(Chave de tag) ou Cost Category (Categoria
de custo). (Você pode escolher Cost Category (Categoria de custo) para criar relacionamentos
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hierárquicos entre suas categorias de custo.) Para um tipo de regra de valor herdado, você pode
escolher Account (Conta) ou Tag key (Chave de tag) (chave da tag de alocação de custos).
12. Para um tipo de regra comum, escolha Operator (Operador) na lista suspensa. Suas opções são Is
(É), Contains (Contém), Starts with (Começa com) e Ends with (Termina com).

Note
Contains (Contém), Starts with (Começa com) e Ends with (Termina com) são compatíveis
somente com as dimensões Accounts (Contas) e Tag. Se você usar esses operadores com
Accounts (Contas), o mecanismo fará a avaliação com relação ao nome da conta e não ao ID
da conta.
Escolha um valor filtrado para a Dimension (Dimensão) no seletor de atributos.
13. Para um tipo de regra de valor herdado, escolha Account(Conta) ou Tag em Dimension (Dimensão).
Se Tag for a Dimensão, escolha a opção Tag key (Chave de tag) de onde herdar o valor da categoria
de custo.

Note
A dimensão Conta usa nomes de conta, não IDs de conta para o valor de categoria de custo
herdado.
14. (Opcional) Adicione um valor padrão. Ele categoriza todos os custos não correspondentes com esse
valor.
15. (Opcional) Para reorganizar a ordem de regras, use as setas ou altere o número no canto superior
direito de cada regra.
16. (Opcional) Para excluir uma regra, escolha Remove (Remover) no canto superior direito de cada
regra.
17. (Opcional) Em Define split charges (Definir encargos divididos), escolha Next (Próximo).
Para obter mais informações sobre regras de encargos divididos, consulte Separar encargos em
categorias de custo (p. 80).
a.
b.

c.
d.

Escolha Add a split charge (Adicionar um encargo dividido).
Em Source value (Valor de origem), escolha o valor da categoria de custo.
Custo sem categoria não é uma opção no momento, mas é uma origem disponível se você editar
sua categoria de custo. Para mais informações, consulte Criar categorias de custo (p. 79).
Em Target values (Valores de destino), escolha um ou mais valores de categoria de custo para os
quais você deseja alocar encargos divididos.
Em Charge allocation method (Método de alocação de encargo), escolha como deseja alocar
seus custos. Suas opções são proporcional, fixo e equitativo.
Para a alocação de encargo fixo, insira o valor da porcentagem para alocar cada valor de
categoria de custo de destino.

e.
f.

Escolha Create split charge (Criar encargo dividido).
Selecione Add a split charge (Adicionar um encargo dividido) e repita as etapas para definir mais
encargos divididos.
18. Escolha Create cost category (Criar categoria de custo).

Marcar categorias de custo
Marcar categorias de custo é benéfico para controlar o acesso às categorias de custo. Para obter mais
informações, consulte Controlar o acesso aos recursos da AWS usando tags no Guia do usuário do IAM.
Você pode editar as suas categorias de custo existentes usando o procedimento a seguir:
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Para marcar uma categoria de custo
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha AWS Cost Categories.

3.

Escolha a categoria de custo que deseja marcar.

4.

Navegue até a seção Etiquetas de recursos.

5.

Selecione Manage resource tags (Gerenciar etiquetas de recursos).

6.

Selecione Add new resource tag (Adicionar nova etiqueta de recurso).

7.

Insira uma chave e valor.

8.

Depois de configurar as etiquetas, escolha Save changes (Salve as alterações).

Visualizar categorias de custos
No painel de categorias de custo no AWS Billing and Cost Management, você vai para a página de
detalhes. Há informações abrangentes sobre os detalhes e os valores da sua categoria que são exibidas.
Tópicos
• Navegar até a página de detalhes da categoria de custo (p. 78)
• Entender a página de detalhes da categoria de custo (p. 78)
• Categorizações das suas categorias de custo acumuladas no mês (p. 79)
• Faça download dos valores da categoria de custo (p. 79)

Navegar até a página de detalhes da categoria de
custo
Você pode escolher qualquer nome de categoria de custo no console do Billing and Cost Management
para abrir uma página de detalhes. A página de detalhes também é mostrada quando você adiciona ou
edita uma categoria de custo.

Para navegar até a página de detalhes da categoria de custo
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Cost categories (Categorias de custo).

3.

Na coluna Cost category (Categoria de custo), escolha um nome de categoria de custo.

Entender a página de detalhes da categoria de custo
A página de detalhes da categoria de custo detalha as alocações de custo acumuladas no mês usando as
seções Detalhes da Categoria e Valores da categoria.
• Use o month selector (seletor de mês) no canto superior direito da página para alterar o mês que você
está visualizando. Você pode ver um detalhamento das alocações de custo do valor da categoria de
custo na sua categoria de custo.
• Na seção Detalhes da categoria, você pode visualizar seu status (p. 75) atual, o valor
padrão (p. 74), a contagem de valores e seus custos líquidos amortizados totais acumulados no mês.
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• O gráfico em Categorized costs (Custos categorizados) mostra a alocação dos valores da categoria de
custo no seu gasto mensal. Todos os custos não categorizados são mostrados como Uncategorized
(Não categorizados).

Categorizações das suas categorias de custo
acumuladas no mês
Na seção Valores de categoria, você pode ver o gasto acumulado do mês para cada valor de categoria de
custo configurado. Os valores mostrados são os custos líquidos amortizados.
Para explorar ainda mais seus custos, abra o Cost Explorer escolhendo View in AWS Cost Explorer
(Visualizar no AWS Cost Explorer).

Faça download dos valores da categoria de custo
Você pode fazer download de uma cópia off-line dos gastos da categoria de custo acumulados no mês.

Para fazer download da página de detalhes da categoria de custo
1.

Abra o Console de Faturamento da AWS em https://console.aws.amazon.com/billing/.

2.
3.

No painel de navegação, escolha Cost categories (Categorias de custo).
Na coluna Cost category (Categoria de custo), escolha um nome de categoria de custo.

4.

Selecione Download CSV (Fazer download de CSV) para fazer download de um arquivo de valores
separados por vírgula.

Criar categorias de custo
Você pode editar as AWS Cost Categories usando o procedimento a seguir Não é possível editar os
nomes das categorias de custo. Se estiver usando encargos divididos, você poderá escolher custo
Uncategorized (Sem categoria) como seu valor de origem neste momento.

Para editar uma categoria de custo
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.
3.
4.

No painel de navegação, escolha costa categories (categorias de custo).
Selecione a categoria de custo a ser editada.
Selecione Edit cost category (Editar categoria de custo).

5.

Se você quiser que as alterações sejam aplicadas retroativamente de uma data anterior, escolha o
mês a partir do qual você deseja que as alterações de parâmetros sejam aplicadas.

6.

Faça as alterações nos parâmetros e selecione Confirm cost category (Confirmar categoria de custo).

Excluir categorias de custo
Você pode excluir suas categorias de custo usando o procedimento a seguir.

Para excluir uma categoria de custo
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
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2.

No painel de navegação, escolha Cost categories (Categorias de custo).

3.
4.

Selecione a categoria de custo a ser excluída.
Selecione Delete cost category (Excluir categoria de custo).

Separar encargos em categorias de custo
Você pode usar regras de encargos divididos para alocar encargos entre os valores da categoria de
custo. A divisão de encargos é útil quando você tem custos que não são diretamente atribuídos a um
único proprietário. Portanto, os custos não podem ser categorizados em um único valor de categoria
de custo. Por exemplo, sua organização tem um conjunto de custos compartilhados por várias equipes,
unidades de negócios e proprietários financeiros que incorrem em custos de transferência de dados,
suporte corporativo e custos operacionais. Você pode definir regras de encargos divididos ao criar ou
editar suas categorias de custo. Para obter mais informações sobre esses processos, consulte Criar cost
categories (p. 76) eCriar categorias de custo (p. 79).
Esta é uma lista de termos que você verá ao configurar seus encargos divididos.
Origem
O grupo de custos compartilhados que você deseja dividir. As origens podem ser qualquer um dos
seus valores de categoria de custo existentes.
Destinos
Os valores da categoria de custo em que você deseja dividir seus custos, definidos pela origem.
Método de alocação
Como você quer que os custos de origem sejam divididos entre seus destinos. Você pode escolher
entre os seguintes métodos:
Proporcional: aloca custos entre seus destinos com base no custo ponderado proporcional de cada
destino.
Fixo: aloca custos entre seus destinos com base na sua porcentagem de alocação definida.
Equitativo: aloca custos de forma equitativa em todos os destinos.

Pré-requisitos
Antes de definir suas regras de encargos divididos, você deve categorizar seus custos nos valores de
categoria de custo apropriados.

Example Exemplo
Você define uma exibição de unidade de negócios da sua organização usando uma categoria de custo
Business unit, com valores engineering, marketing e FinOps. Sua organização também está
operando uma plataforma de infraestrutura compartilhada que oferece suporte a unidades de negócio de
engenharia e marketing.
Para alocar custos dessa plataforma de infraestrutura compartilhada para a unidade de negócios de
destino, categorize seus custos em um novo valor de categoria de custo, a Infrastructure Platform
usando as dimensões (p. 73) apropriadas.
Recomendamos que você mova seus valores de categoria de custo contendo custos compartilhados para
o topo da lista de regras. Como as regras de categoria de custo são avaliadas em uma ordem de cima
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para baixo, seus custos compartilhados são categorizados antes que as unidades de negócios individuais
sejam categorizadas. Depois que esses custos compartilhados forem categorizados, eles poderão ser
divididos entre suas unidades de negócios.

Compreender as práticas recomendadas de encargos
Para obter instruções sobre como configurar seus encargos divididos, consulte a etapa 15 Criar cost
categories (p. 76). Depois de definir as regras de encargos divididos, você pode exibir os custos
divididos e alocados na página de detalhes das categorias de custo no console. A página de detalhes
fornece uma visão geral de seus custos para cada valor de categoria de custo. Isso inclui os custos para
antes e depois do cálculo dos encargos divididos. Você também pode baixar um relatório CSV na página
de detalhes.
Observe os seguintes cenários ao configurar seus encargos divididos:
• Um valor de categoria de custo pode ser usado como origem apenas uma vez em todas as regras de
encargos divididos. Isso significa que, se um valor for usado como origem, ele não poderá ser usado
como destino. Se o valor for usado como destino, ele não poderá ser usado como origem. Um valor
pode ser usado como destino em várias regras de encargos divididos.
• Se você quiser usar valores de categoria de custo como uma origem ou destino de encargos divididos
quando o valor foi criado das regras de valores herdados (p. 74), você deve esperar até o status de
categoria de custo (p. 75) alterar para Applied (Aplicado).
• As regras de encargos divididos e os custos totais alocados são apresentados apenas na página de
detalhes das categorias de custo. Esses custos não aparecem e não afetam seus AWS Cost and Usage
Reports, o Cost Explorer e outras ferramentas de gerenciamento de custos da AWS.
• É possível definir até dez regras de encargos divididos para uma categoria de custo
Para obter mais informações sobre cotas de categorias de custo, consulte AWS Cost
Categories (p. 165).
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Uma tag é um rótulo que você ou a AWS atribui a um recurso da AWS. Cada tag consiste em uma chave
e um valor. Em todos os recursos, cada chave de etiqueta deve ser exclusiva e pode ter apenas um valor.
Você pode usar tags para organizar os seus recursos e tags de alocação de custos para acompanhar os
custos da AWS em um nível detalhado. Depois de ativar as tags de alocação de custos, a AWS as utiliza
para organizar seus custos de recursos no relatório de alocação de custos para facilitar a categorização
e o controle dos seus custos na AWS. A AWS fornece dois tipos de tags de alocação de custos, tags
geradas pela AWS e tags definidas pelo usuário. A AWS ou um ISV do AWS Marketplace define, cria e
aplica as tags geradas pela AWS para você e você define, cria e aplica as tags definidas pelo usuário. É
necessário ativar os dois tipos de tags separadamente para que elas possam ser exibidas no Cost Explorer
ou em um relatório de alocação de custos.
O seguinte diagrama ilustra o conceito. No exemplo, você atribuiu e ativou tags em duas instâncias do
Amazon EC2: uma tag denominada Centro de custo e outra tag denominada Pilha. Cada uma das tags
tem um valor associado. Você também ativou tags geradas pela AWS, createdBy antes de criar esses
recursos. A tag createdBy controla quem criou um recurso. As tags definidas pelo usuário usam o prefixo
user e a tag gerada pela AWS usa o prefixo aws:.

Depois que você ou a AWS aplica tags aos seus recursos da AWS (como instâncias do Amazon EC2 ou
buckets do Amazon S3) e você ativa as tags no console do Billing and Cost Management, a AWS gerará
um relatório de alocação de custos como valores separados por vírgulas (arquivo CSV) com seu uso e
custos agrupados por tags ativas. É possível aplicar tags que representem categorias de negócios (como
centros de custos, nomes de aplicações ou proprietários) para organizar seus custos de vários serviços.
O relatório de alocação de custos inclui todos os seus custos da AWS para cada período de faturamento.
O relatório inclui recursos com e sem tags, para que você possa organizar claramente as cobranças de
cada um deles. Por exemplo, se você marcar recursos com tags com um nome de aplicativo, poderá
controlar o custo total de um único aplicativo que utiliza esses recursos. A captura de tela a seguir mostra
um relatório parcial com colunas para cada tag.
Versão 2.0
82

Faturamento da AWS Guia do usuário
Tags de alocação de custos geradas pela AWS

No fim do ciclo de faturamento, o total de cobranças (com ou sem tag) no relatório de faturamento com
tags de alocação de custos são reconciliadas com o total de cobranças no total da página Bills (Faturas) e
com outros relatórios de faturamento para o mesmo período.
Também é possível usar tags para filtrar visualizações no Cost Explorer. Para obter mais informações,
consulte Analisar os custos com o AWS Cost Explorer.
Para obter mais informações sobre como ativar as tags geradas pela AWS, consulte Como ativar as tags
de alocação de custos geradas pela AWS (p. 86). Para obter mais informações sobre como aplicar e
ativar tags definidas pelo usuário, consulte Tags de alocação de custos definidas pelo usuário (p. 87).
Pode levar até 24 horas para que todas as tags apareçam no console do Billing and Cost Management.

Note
• Como uma melhor prática, não inclua informações confidenciais nas tags.
• Somente contas de gerenciamento em uma organização e contas individuais que não são
membros de uma organização têm acesso ao gerenciador de cost allocation tags (tags de
alocação de custos) no console de faturamento.
Tópicos
• Tags de alocação de custos geradas pela AWS (p. 83)
• Tags de alocação de custos definidas pelo usuário (p. 87)
• Relatório de alocação de custos mensal (p. 89)

Tags de alocação de custos geradas pela AWS
As tags geradas pela AWS createdBy são tags que a AWS define e aplica a recursos da AWS
compatíveis para fins de alocação de custos. Para usar as tags geradas pela AWS, um proprietário
da conta de gerenciamento deve ativá-las no console do Billing and Cost Management. Quando o
proprietário de uma conta de gerenciamento ativar a tag, ela também será ativada para todas as contasmembro. Depois de ativar a tag, a AWS começa a aplicá-la a recursos criados após a ativação das tags
geradas pela AWS. As tags geradas pela AWS estão disponíveis somente no console do Billing and Cost
Management e em relatórios, e não aparecem em qualquer outro lugar no console da AWS, nem no AWS
Tag Editor. A tag createdBy não é considerada para o limite de tags por cota de recurso.
A tag createdBy usa a seguinte definição de valor-chave:
key = aws:createdBy

value = account-type:account-ID or access-key:user-name or role session name
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Nem todos os valores incluem todos os parâmetros de valor. Por exemplo, o valor de uma tag gerada pela
AWS para uma conta raiz nem sempre tem um nome de usuário.
Os valores válidos para account-type são Root, IAMUser, AssumedRole e FederatedUser.
Se a tag tiver um ID de conta, o account-id controlará o número da conta raiz ou o usuário federado que
criou o recurso. Se a tag tiver uma chave de acesso, a access-key rastreará a chave de acesso do IAM
usada e, se aplicável, o nome da função da sessão.
O user-name é o nome de usuário, se houver.
Veja alguns exemplos de valores de tag:
Root:1234567890
Root: 111122223333 :exampleUser
IAMUser: AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE :exampleUser
AssumedRole: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE :exampleRole
FederatedUser:1234567890:exampleUser

Para obter mais informações sobre usuários do IAM, funções e federação, consulte o Manual do usuário
do IAM.
Tags de alocação de custos geradas pela AWS são aplicadas com base no melhor esforço. Problemas
com serviços dos quais as tags geradas pela AWS dependem, como o CloudTrail, podem causar uma
lacuna na marcação.
A tag createdBy é aplicada somente aos seguintes serviços e recursos depois dos seguintes eventos.
Produto da AWS

Evento da API ou do console

Tipo de recurso

AWS CloudFormation (AWS
CloudFormation)

CreateStack

Stack

AWS Data Pipeline (AWS Data
Pipeline)

CreatePipeline

Pipeline

Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2)

CreateCustomerGateway

Gateway do cliente

CreateDhcpOptions

Opções do DHCP

CreateImage

Imagem

CreateInternetGateway

Gateway da Internet

CreateNetworkAcl

Conexão ACL

CreateNetworkInterface

Interface de rede

CreateRouteTable

Tabela de rotas

CreateSecurityGroup

Grupo de segurança

CreateSnapshot

Snapshot

CreateSubnet

Sub-rede

CreateVolume

Volume

CreateVpc

VPC
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Produto da AWS

Evento da API ou do console

Tipo de recurso

CreateVpcPeeringConnection Conexão de emparelhamento de
VPC
CreateVpnConnection

Conexão VPN

CreateVpnGateway

gateway VPN

Instância reservada
PurchaseReservedInstancesOffering
RequestSpotInstances

Solicitação de instância Spot

RunInstances

Instância

CreateSnapshot

Snapshot

CreateCacheCluster

Cluster

CreateEnvironment

Ambiente

CreateApplication

Aplicação

Elastic Load Balancing (Elastic
Load Balancing)

CreateLoadBalancer

Loadbalancer

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)

CreateVault

Cofre

Amazon Kinesis (Kinesis)

CreateStream

Fluxo

Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)

CreateDBInstanceReadReplicaBanco de dados

Amazon ElastiCache
(ElastiCache)

AWS Elastic Beanstalk (Elastic
Beanstalk)

CreateDBParameterGroup

ParameterGroup

CreateDBSnapshot

Snapshot

CreateDBSubnetGroup

SubnetGroup

CreateEventSubscription

EventSubscription

CreateOptionGroup

OptionGroup

ReservedDBInstance
PurchaseReservedDBInstancesOffering
CreateDBInstance
Amazon Redshift (Amazon
Redshift)

Amazon Route 53 (Route 53)

Banco de dados

CreateClusterParameterGroupParameterGroup
CreateClusterSnapshot

Snapshot

CreateClusterSubnetGroup

SubnetGroup

CreateCluster

Cluster

CreateHealthCheck

HealthCheck

CreatedHostedZone

HostedZone
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Produto da AWS

Evento da API ou do console

Tipo de recurso

Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3)

CreateBucket

Bucket

AWS Storage Gateway (Storage
Gateway)

ActivateGateway

Gateway

Note
A tag CreateDBSnapshot não é aplicada ao armazenamento de backup de snapshots.

Tags fornecidas por fornecedor do AWS Marketplace
Certos fornecedores do AWS Marketplace podem criar tags e associá-las ao uso do software. Essas tags
terão o prefixo aws:marketplace:isv:. Para usar as tags, um proprietário de conta de gerenciamento
deve ativá-las no console do Billing and Cost Management. Quando o proprietário de uma conta de
gerenciamento ativar a tag, ela também será ativada para todas as contas-membro. De forma semelhante
às tags aws:createdBy, essas tags só aparecerão no console do Billing and Cost Management e não
serão consideradas para o limite de tags por cota de recurso. Você pode encontrar as chaves de tag que
se aplicam ao produto nas páginas de produto do AWS Marketplace.

Como ativar as tags de alocação de custos geradas
pela AWS
Proprietários de contas de gerenciamento podem ativar as tags geradas pela AWS no console do Billing
and Cost Management. Quando o proprietário de uma conta de gerenciamento ativar a tag, ela também
será ativada para todas as contas-membro. Essa tag é visível apenas no console do Billing and Cost
Management e nos relatórios.

Para ativar as tags geradas pela AWS
Você pode ativar a tag createdBy no console do Billing and Cost Management.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Cost Allocation Tags (Tags de alocação de custo).

3.

Em AWS-generated cost allocation tags (Tags de alocação de custos geradas pela AWS), selecione a
tag createdBy.

4.

Selecione Ativar.

Pode levar até 24 horas para as tags serem ativadas.

Como desativar as tags de alocação de custos
geradas pela AWS
Proprietários de contas de gerenciamento podem desativar as tags geradas pela AWS no console do
Billing and Cost Management. Quando o proprietário de uma conta de gerenciamento desativar a tag, ela
também será desativada para todas as contas-membro. Depois de desativar as tags geradas pela AWS,
a AWS não aplicará mais a tag a novos recursos. Os recursos com marcados anteriormente com tags
permanecem marcados.
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Para desativar as tags geradas pela AWS
1.
2.
3.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
No painel de navegação, escolha Cost allocation tags (Tags de alocação de custo).
Em AWS-generated cost allocation tags (Tags de alocação de custos geradas pela AWS), escolha
Deactivate (Desativar).

Pode levar até 24 horas para as tags serem desativadas.

Restrições de tags de alocação de custos geradas
pela AWS
As seguintes restrições se aplicam às tags geradas pela AWS:
• Somente uma conta de gerenciamento pode ativar tags geradas pela AWS.
• Não é possível atualizar, editar ou excluir tags geradas pela AWS.
• Tags de alocação de custos geradas pela AWS não são aplicadas a recursos criados antes da ativação
delas.
• O máximo de chaves de tags ativas para relatórios do Billing and Cost Management é 500.
• As tags geradas pela AWS são criadas usando logs do CloudTrail. Logs do CloudTrail acima de um
tamanho específico causam falhas na criação de tags geradas pela AWS.
• O prefixo reservado é aws:.
Nomes e valores de tags geradas pela AWS recebem automaticamente o prefixo aws:, que não pode
ser atribuído por você. Nomes de tags geradas pela AWS não contam para o limite de cota de tags de
recurso definido pelo usuário, que é 50. Nomes de tags definidas pelo usuário têm o prefixo user: no
relatório de alocação de custos.
• Valores de tag nulos não aparecerão no Cost Explorer e no AWSBudgets. Se houver apenas um
valor de tag que também seja nulo, a chave de tag tampouco aparecerá no Cost Explorer ou no AWS
Budgets..

Tags de alocação de custos definidas pelo usuário
Tags definidas pelo usuário são tags que você define, cria e aplica a recursos. Depois de criar e aplicar as
tags definidas pelo usuário, é possível ativá-las usando o console do Billing and Cost Management para
o rastreamento da alocação de custos. As tags de alocação de custos aparecem no console depois que
você habilitou o Cost Explorer, o Budgets, Relatórios de uso e de custo da AWS ou relatórios legados.
Depois de ativar os serviços da AWS, eles aparecerão no seu relatório de alocação de custos. Em
seguida, é possível usar as tags no seu relatório de alocação de custos para rastrear seus custos da AWS.
As tags não são aplicadas a recursos criados antes da criação das tags.

Note
• Como prática recomendada, reative suas tags de alocação de custos ao mover organizações.
Quando uma conta se move para outra organização como membro, as tags de alocação
de custos ativadas anteriormente para esta conta perdem seu status “ativo” e precisam ser
reativadas pela nova conta de gerenciamento.
• Como uma melhor prática, não inclua informações confidenciais nas tags.
• Somente contas de gerenciamento em uma organização e contas individuais que não são
membros de uma organização têm acesso ao gerenciador de cost allocation tags (tags de
alocação de custos) no console do Billing and Cost Management.
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Como aplicar tags de alocação de custos definidas
pelo usuário
Para facilitar uso e obter os melhores resultados, use o AWS Tag Editor para criar e aplicar tags definidas
pelo usuário. O Tag Editor proporciona uma forma central unificada para criar e gerenciar suas tags
definidas pelo usuário. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com o Tag Editor no Guia do
usuário do AWS Resource Groups.
Para serviços compatíveis, também é possível aplicar tags aos recursos usando a API ou o AWS
Management Console. Cada serviço da AWS tem sua própria implementação de tags. É possível trabalhar
com essas implementações individualmente ou usar o Tag Editor para simplificar o processo. Para ver
uma lista completa de serviços que são compatíveis com tags, consulte Recursos compatíveis com grupos
baseados em tags e Referência da API de tags do Resource Groups.

Note
O comportamento das tags de alocação de custos varia entre os serviços da AWS. Para saber
mais sobre o comportamento da tag de alocação de custos para um serviço compatível, consulte
a documentação do serviço. Por exemplo, para saber mais sobre o uso de tags de alocação
de custo com o Amazon ECS, consulte Marcar seus recursos do Amazon ECS no Guia do
desenvolvedor do Amazon Elastic Container Service.
Depois de criar e aplicar tags definidas pelo usuário, é possível ativá-las (p. 88) para alocação de
custos. Se você ativar as tags para alocação de custos, é recomendável elaborar um conjunto de chaves
de tag que represente como você deseja organizar seus custos. Seu relatório de alocação de custos exibe
as chaves de tag como colunas adicionais com os valores aplicáveis a cada linha. Por isso, é mais fácil
rastrear seus custos se você usar um conjunto consistente de chaves de tag.
Alguns serviços ativam outros recursos da AWS usados pelo serviço, como o Amazon EMR que ativa uma
instância do EC2. Se o serviço de suporte (EC2) for compatível com o uso de tags, é possível marcar os
recursos de suporte (como a instância associada do Amazon EC2) para seu relatório. Para obter uma
lista completa dos recursos que podem ser marcados, use o Tag Editor para pesquisar. Para obter mais
informações sobre como pesquisar recursos usando o Tag Editor, consulte Como pesquisar recursos a
serem marcados com tags.

Note
Os itens de linha do AWS Marketplace são marcados com a tag de instância do Amazon EC2
associada.

Como ativar tags de alocação de custos definidas pelo
usuário
Para que as tags sejam exibidas nos seus relatórios de faturamento, é necessário ativar suas tags
aplicadas no console do Billing and Cost Management.

Para ativar suas tags
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, escolha Cost allocation tags (Tags de alocação de custo).

3.

Selecione as tags que você deseja ativar.

4.

Selecione Ativar.
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Depois de criar e aplicar tags definidas pelo usuário aos recursos, pode levar até 24 horas para que as
tags apareçam na página de tags de alocação de custos para ativação. Depois de selecionar as tags para
ativação, pode levar até 24 horas para as tags serem ativadas.
Para obter um exemplo de como as tags são exibidas no seu relatório de faturamento com tags de
alocação de custos, consulte Como visualizar um relatório de alocação de custos (p. 91).

Restrições de tags definidas pelo usuário
Para consultar as restrições básicas da tag, consulte Restrições de tag no Manual do usuário do Amazon
EC2.
As seguintes restrições se aplicam às tags de alocação de custos definidas pelo usuário:
• O prefixo reservado é aws:.
Os nomes e valores de tags geradas pela AWS recebem automaticamente o prefixo aws:, que não
pode ser atribuído por você. Nomes de tags definidas pelo usuário têm o prefixo user: no relatório de
alocação de custos.
• Use cada chave somente uma vez para cada recurso. Se você tentar usar a mesma chave duas vezes
no mesmo recurso, seu pedido será recusado.
• Em alguns serviços, você pode marcar um recurso ao criá-lo. Para obter mais informações, consulte a
documentação do serviço no qual você deseja marcar recursos.
• Não é possível colocar uma data retroativa na aplicação de uma tag. Isso significa que as tags só
começarão a aparecer no seu relatório de alocação de custos depois que você aplicá-las e não são
exibidas em relatórios anteriores.
• Se você precisar de outros caracteres além dos listados em Tag Restrictions (Restrições de tag), poderá
aplicar a codificação base 64 padrão à tag. O Billing and Cost Management não codifica nem decodifica
a tag para você.
• As tags definidas pelo usuário em serviços não calculados podem ser ativadas (por exemplo, Marcação
de conta). No entanto, essas tags não serão preenchidas no conjunto de Gerenciamento de custos
porque esses serviços não são calculados.

Relatório de alocação de custos mensal
O relatório mensal de alocação de custos indica o uso da AWS da sua conta por categoria de produto
e usuário de conta vinculado. O relatório contém os mesmos itens de linha do relatório de faturamento
detalhado (consulte o Guia dos Relatórios de uso e de custo ) e colunas adicionais para suas chaves de
tag. Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.
Tópicos
• Como configurar um relatório mensal de alocação de custos (p. 89)
• Como obter um relatório de alocação de custos por hora (p. 90)
• Como visualizar um relatório de alocação de custos (p. 91)

Como configurar um relatório mensal de alocação de
custos
Por padrão, novas chaves de tag adicionadas usando a API ou o AWS Management Console são
automaticamente excluídas do relatório de alocação de custos. É possível adicioná-las usando os
procedimentos descritos neste tópico.
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Ao selecionar chaves de tag a serem incluídas no relatório de alocação de custos, cada chave se torna
uma coluna adicional e indica o valor de cada item de linha correspondente. Como é possível usar tags
em outras situações além do relatório de alocação de custos (por exemplo, tags por motivos de segurança
ou operacionais), é possível incluir ou excluir chaves de tag individuais para o relatório. Isso assegura
que sejam mostradas informações importantes de faturamento que ajudam a organizar seus custos. Um
pequeno número de chaves de tags consistentes facilita rastrear seus custos. Para mais informações,
consulte Como visualizar um relatório de alocação de custos (p. 91).

Note
A AWS armazena relatórios de faturamento em um bucket do Amazon S3 criado por você e de
sua propriedade. É possível recuperar esses relatórios do bucket usando a API do Amazon S3, o
AWS Management Console do Amazon S3; ou a interface de linha de comando (CLI) do Amazon
S3. Não é possível fazer download do relatório de alocação de custos da página Account Activity
(Atividade da conta) do console do Billing and Cost Management.

Para configurar o relatório de alocação de custos e ativar tags
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

Em Preferences (Preferências) no painel de navegação, selecione Billing preferences (Preferências de
faturamento)

3.

Em Detailed Billing Reports [Legacy] (Relatórios de cobrança detalhados [herdados]), marque a caixa
de seleção Turn on the legacy Detailed Billing Reports feature to receive ongoing reports of your AWS
charges (Ativar o recurso herdado de Relatórios de faturamento detalhados para receber relatórios em
contínuos para suas cobranças da AWS).
Em Save to S3 Bucket (Salvar no bucket do S3), insira um nome válido de bucket do Amazon S3 e
escolha Verify (Verificar).
Na lista Report (Relatório), marque a caixa de seleção do Cost allocation report (Relatório de alocação
de custo).
Escolha Manage report tags (Gerenciar tags de relatório), conforme mostrado na captura de tela a
seguir.

4.
5.
6.

A página exibe uma lista de tags que você criou usando a API ou o console para o serviço da AWS
aplicável. As chaves de tag que atualmente aparecem no relatório estarão selecionadas, enquanto as
caixas de verificação para chaves de tag excluídas não estarão.
7.

Em Filter (Filtrar), escolha Inactive tags (Tags inativas) na lista suspensa e selecione as tags que você
deseja ativar para o seu relatório.

8.

Selecione Ativar.

Se você for proprietário da conta de gerenciamento em uma organização, seu relatório de alocação de
custos incluirá todo o uso, os custos e as etiquetas das contas-membro. Por padrão, todas as chaves
registradas por contas-membro estão disponíveis para você incluir ou excluir de seu relatório. O relatório
de faturamento detalhado com recursos e tags também inclui todas as chaves de tag de alocação de
custos selecionadas por meio das etapas anteriores.

Como obter um relatório de alocação de custos por
hora
O relatório de alocação de custos é um dos vários relatórios que a AWS publica para um bucket do
Amazon S3 várias vezes por dia.

Note
Durante o período de faturamento atual (mensal), a AWS gera um relatório de alocação de custos
estimado. O arquivo do mês corrente vai sendo substituído durante o período de faturamento até
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um relatório final ser gerado no fim do período de faturamento. Então, um novo arquivo é criado
para o próximo período de faturamento. Os relatórios dos meses anteriores continuam no bucket
do Amazon S3 designado.

Como visualizar um relatório de alocação de custos
O seguinte exemplo rastreia as cobranças de vários centros de custo e aplicativos. Os recursos (como as
instâncias do Amazon EC2 e os buckets do Amazon S3) recebem tags, como "Cost Center"="78925" e
"Application"="Widget1". No relatório de alocação de custos, as chaves de tag definidas pelo usuário têm
o prefixo user, como user:Cost Center e user:Application. As chaves de tag geradas pela AWS
têm o prefixo aws. As chaves são cabeçalhos de coluna que identificam cada valor do item de linha com
tag, tais como "78925".

Escolha suas chaves cuidadosamente para que você tenha uma hierarquia consistente de valores. De
outro modo, seu relatório não agrupará custos de modo eficaz, e você terá muitos itens de linha.

Note
Se você adicionar ou alterar as tags em uma parte do recurso durante um período de faturamento,
os custos serão divididos em duas linhas separadas no seu relatório de alocação de custos. A
primeira linha mostrará os custos antes da atualização, e a segunda linha mostrará os custos
após a atualização.

Recursos não alocados no relatório
Todas as cobranças que não puderem ser agrupadas por tags no seu relatório de alocação de custos
retornarão à agregação de faturamento padrão (organizada por conta/produto/item de linha) e serão
incluídas no seu relatório. Algumas situações em que você pode ter custos não alocados são:
• Você se cadastrou no relatório de alocação de custos no meio do mês.
• Alguns recursos não estão identificados com tags em uma parte ou em todo o período de faturamento.
• Você está usando serviços que atualmente não oferecem suporte à marcação com tags.
• Cobranças baseadas em assinatura, como as tarifas mensais do Premium Support e do AWS
Marketplace, não podem ser alocadas.
• Taxas únicas, como as cobranças iniciais de instância reservada do Amazon EC2, não podem ser
alocadas.

Custos inesperados associados a recursos marcados
Você pode usar tags de alocação de custos para ver quais recursos estão contribuindo para seu uso e
custos, mas a exclusão ou a desativação de recursos nem sempre reduz seus custos. Para obter mais
informações sobre a redução de custos inesperados, consulte Como evitar cobranças inesperadas (p. 9).
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Como usar o nível gratuito AWS
Ao criar uma conta da AWS, você é automaticamente cadastrado no nível gratuito da AWS por 12 meses.
O Nível gratuito da AWS deixa você testar alguns serviços gratuitos da AWS dentro de certos limites de
uso.
Para ver a lista de serviços que oferecem benefícios do nível gratuito da AWS e seus limites de uso de
nível gratuito, consulte Nível gratuito da AWS.
Para obter mais informações sobre como evitar cobranças enquanto você estiver qualificado para o Nível
gratuito da AWS, consulte os seguintes recursos:
• Como rastrear o uso do nível gratuito da AWS (p. 93)
• Como evitar cobranças inesperadas após o Nível gratuito da AWS (p. 92)

Qualificação para o nível gratuito da AWS
Seu uso da AWS permanecerá dentro dos limites do Nível gratuito da AWS quando todas essas condições
forem atendidas:
• Você está dentro dos primeiros 12 meses após a criação da sua conta da AWS.
• Você usa somente os Serviços da AWS que oferecem benefícios do Nível gratuito da AWS.
• Seu uso permanece dentro dos limites do Nível gratuito da AWS nesses serviços.
Se você usar os serviços da AWS além de uma ou mais dessas condições, esse uso está excedendo
os limites do Nível Gratuito. Você é cobrado no padrão das taxas de cobrança da AWS para uso que
excedem os limites do Nível Gratuito.
Para saber mais sobre os limites do Nível gratuito da AWS, consulte Nível gratuito da AWS.

Note
Para o AWS Organizations, a qualificação para o Nível gratuito AWS em todas as contas
de membros começará no dia em que a conta de gerenciamento for criada. Para obter mais
informações, consulte o Guia do usuário do AWS Organizations.

Como evitar cobranças inesperadas após o Nível
gratuito da AWS
Sua elegibilidade para o Nível gratuito da AWS expira 12 meses após a data da criação da sua conta.
Você não pode estender sua elegibilidade para o Nível Gratuito após esse período.

Note
Você pode continuar a usar as ofertas Sempre gratuitas, mesmo depois que sua elegibilidade ao
Nível Gratuito expirar. Para saber mais sobre as ofertas sempre gratuitas disponíveis, consulte
Nível gratuito da AWS.
Como a data de expiração da qualificação para o nível gratuito da AWS está se aproximando,
recomendamos que você encerre todos os recursos que não forem mais necessários. Depois que sua
elegibilidade expirar, serão cobradas taxas da AWS pelo uso.
Versão 2.0
92

Faturamento da AWS Guia do usuário
Como rastrear o uso do nível gratuito da AWS

Mesmo que você não esteja fazendo login regularmente na sua conta, talvez tenha recursos ativos em
execução. Use o procedimento a seguir para identificar os recursos ativos da sua conta.

Para identificar os recursos ativos da sua conta
1.
2.
3.

Faça login no AWS Management Console e abra o console de cobranças em https://
console.aws.amazon.com/billing/.
Ao lado de Details (Detalhes), escolha Expand All (Expandir tudo).
Revise a lista em AWS Service Charges (Taxas de serviços da AWS). Esta lista mostra os serviços
com recursos ativos por região da AWS.

Anote os serviços e regiões da AWS com recursos que você não precisa mais. Para obter instruções sobre
como encerrar esses recursos, consulte a documentação do serviço.
Você pode decidir fechar sua conta da AWS. Para evitar gerar cobranças futuras, recomendamos que você
recupere o conteúdo que deseja manter e encerre os recursos restantes antes de fechar sua conta. Fechar
sua conta pode não encerrar automaticamente todos os seus recursos ativos e você pode continuar a
incorrer tarifas. Revise o conteúdo e os recursos em diferentes regiões da AWS. Para obter informações e
considerações importantes, consulte close your account (p. 22).

Como rastrear o uso do nível gratuito da AWS
Você pode monitorar seu uso do Nível gratuito da AWS das seguintes maneiras:
• Configure os alertas de uso de Nível gratuito usando o AWS Budgets. Por padrão, o AWS Budgets o
avisará automaticamente por e-mail quando você exceder 85% do limite do nível gratuito para cada
serviço. Você também pode configurar o AWS Budgets para monitorar o uso de até 100% do limite do
Nível gratuito.
• Revise o uso do Nível gratuito da AWS usando a tabela de Principais serviços do Nível gratuito por uso
no console de cobrança.
Tópicos
• Alertas de uso de nível gratuito da AWS usando o AWS Budgets (p. 93)
• Tabela dos principais serviços de Nível gratuito da AWS (p. 94)
• Serviços rastreáveis do nível gratuito da AWS (p. 95)

Alertas de uso de nível gratuito da AWS usando o
AWS Budgets
É possível usar o AWS Budgets para rastrear e executar ações relativas ao uso e aos custos. Para obter
mais informações sobre esse recurso, consulte Gerenciar os custos com o AWS Budgets.
O AWS Budgets o avisará automaticamente por e-mail quando você exceder 85% do limite do nível
gratuito para cada serviço. Para monitoramento adicional, você pode configurar o AWS Budgets para
monitorar seu uso até 100% do limite do Nível Gratuito para cada serviço. Por exemplo, você pode
configurar um orçamento para enviar um alerta quando estiver previsto para você exceder 100% do limite
do Nível gratuito para o Amazon Elastic Block Store. Para obter instruções sobre como configurar um
orçamento de uso, consulteCriar um orçamento de uso.
Os alertas de uso do nível gratuito da AWS abrangem ofertas do nível gratuito sem expiração, como os
primeiros 25 GB de armazenamento do Amazon DynamoDB ou as primeiras 10 métricas personalizadas
do Amazon CloudWatch. Os alertas também cobrem ofertas do Nível gratuito da AWS que expiram após
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12 meses, como as 750 horas por mês de uso da instância t2.micro do Amazon EC2 Windows e os
primeiros 5 GB de armazenamento padrão do Amazon S3. Os alertas não cobrem ofertas do Nível gratuito
que expiram em menos de 12 meses, como os primeiros 30 dias de uso do Amazon Lightsail.
Quando você exceder o limite do Nível gratuito, a AWS enviará um alerta para o e-mail que você usou para
criar sua conta. Use o procedimento a seguir para alterar o e-mail para alertas de uso de Nível gratuito da
AWS.

Para alterar o e-mail para alertas de uso de nível gratuito da AWS
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console de cobranças em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

Em Preferences (Preferências) no painel de navegação, selecione Billing preferences (Preferências de
faturamento).

3.

Em Cost Management Preferences (Preferências de gerenciamento de custos), em Receive AWS
Free Tier Usage Alerts (Receber alertas de uso do Nível gratuito da AWS), na caixa de diálogo Email
Address (Endereço de e-mail), insira o endereço de e-mail no qual deseja receber alertas de uso.

4.

Role até o final da página e escolha o botão Save preferences (Salvar preferências).

Os alertas de uso do AWS Budgets para 85% do limite do nível gratuito são ativados automaticamente
para todas contas individuais da AWS, mas não para uma conta de gerenciamento em um AWS
Organizations. Se você possui uma conta de gerenciamento, você deve optar por aceitar os alertas de uso
do nível gratuito da AWS. Use o procedimento a seguir para aceitar ou cancelar alertas de uso do Nível
gratuito.

Para aceitar ou cancelar alertas de uso de nível gratuito da AWS
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console de cobranças em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

Em Preferences (Preferências) no painel de navegação, selecione Billing preferences (Preferências de
faturamento).
Em Cost Management Preferences (Preferências de gerenciamento de custos), selecione Receive
AWS Free Tier Usage Alerts (Receber alertas de uso do Nível gratuito da AWS) para aceitar alertas
de uso de nível gratuito. Para cancelar, desmarque a caixa de seleção Receive AWS Free Tier Usage
Alerts (Receber alertas de uso do Nível gratuito da AWS).

3.

Tabela dos principais serviços de Nível gratuito da
AWS
Se você estiver qualificado para o Nível gratuito da AWS e usar uma oferta do Nível gratuito da AWS,
poderá acompanhar seu uso com a tabela Top AWS Free Tier Services by Usage (Principais serviços
do Nível gratuito da AWS por uso) no painel do Console de cobrança da AWS. O painel mostra as cinco
principais medidas dos serviços do nível gratuito da AWS.
Para ver mais detalhes sobre o uso do Nível gratuito da AWS, incluindo todos os seus serviços de
nível gratuito ativos, escolha View All (Visualizar tudo) na tabela Top AWS Free Tier Services by Usage
(Principais serviços do Nível gratuito da AWS por uso). A tabela detalhada inclui informações adicionais
sobre o uso previsto para cada medida do serviço do Nível gratuito.
A tabela dos Principais serviços do Nível gratuito da AWS por uso é agrupada por limite de serviço. Um
serviço pode ter várias linhas, e você pode controlar atentamente cada limite do nível gratuito da AWS. Por
exemplo, todos os meses, você tem 2.000 operações Put do Amazon S3 e 5 GB de armazenamento do
Amazon S3. A tabela de uso do nível gratuito da AWS terá duas linhas, uma para S3 - Puts e uma para
S3 - Storage.
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As seguintes condições podem limitar se você vê os dados da tabela do nível gratuito:
• Você usa um serviço da AWS que não oferece um nível gratuito da AWS.
• O nível gratuito da AWS expirou.
• Você acessa a AWS por meio de uma conta-membro do AWS Organizations.
• Você usa um serviço da AWS nas regiões AWS GovCloud (Oeste dos EUA) ou AWS GovCloud (Leste
dos EUA).

Serviços rastreáveis do nível gratuito da AWS
Com a AWS, você pode rastrear o uso dos serviços do Nível gratuito da AWS e que tipos de uso de
serviço foram usados. Os tipos de uso são o tipo de uso específico que a AWS rastreia. Por exemplo,
o tipo de uso Global-BoxUsage:freetier.micro significa que você usou uma instância micro do
Amazon EC2.
Os alertas de uso do Nível gratuito da AWS e a tabela Top AWS Free Tier Services by Usage (Principais
serviços do nível gratuito da AWS por uso) incluem as ofertas do Nível gratuito da AWS que expiram e as
que não expiram. É possível rastrear os seguintes tipos de uso e serviços.
Serviço

Tipo de uso

Alexa Web Information Service

AlexaWebInfoService::request
AlexaWebInfoService::Requests

Amazon API Gateway

Global-ApiGatewayRequest

Amazon AppStream

Global-stream-hrs:720p:g2
Global-stream.standard.large-ib

Amazon Cloud Directory

Global-Requests-Tier1
Global-Requests-Tier2
Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon CloudFront

Global-DataTransfer-Out-Bytes
Global-Requests-Tier1
Invalidations
Execution:ExecutionsCloudFrontFunctions

Amazon CloudWatch

Global-CW:Requests
Global-TimedStorage-ByteHrs
PutLogEvents:Global-DataProcessingBytes

Amazon Cognito

Global-CognitoUserPoolMAU

Amazon Cognito Sync

Global-CognitoSyncOperation
Global-TimedStorage-ByteHrs
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Serviço

Tipo de uso

Amazon Connect

USE1-end-customer-mins

AWS CodeBuild

Global-Build-Min:Linux:g1.small

Amazon GameLift

Global-BoxUsage:c5.large

AWS Storage Gateway

Global-Uploaded-Bytes

Amazon DynamoDB

TimedStorage-ByteHrs
GetRecords:AFS1-Streams-Requests

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Global-BoxUsage:freetier.micro
Global-BoxUsage:freetier.micro
Global-DataProcessing-Bytes
Global-EBS:SnapshotUsage
Global-EBS:VolumeIOUsage
Global-EBS:VolumeUsage
Global-LCUUsage
Global-LoadBalancerUsage

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon Elastic File System

Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon OpenSearch Service

Global-ES:freetier-Storage
Global-ESInstance:freetier.micro

Amazon Elastic Transcoder

global-ets-audio-success
Global-ets-hd-success
Global-ets-sd-success

Amazon Forecast

Global-DataInjection
Global-TrainingHours

Amazon Fraud Detector

Global-BoxUsage:c3.large
Global-FlexMatchMatchmakingHrs
Global-FlexMatchPlayerPackages
Global-DailyActiveUser

Amazon GameLift

Global-CW:Requests
Global-DataProcessing-Bytes
Global-TimedStorage-ByteHrs
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Serviço

Tipo de uso

Amazon GameOn

API-Score-Free-Tier

Amazon GameSparks

Global-ExecutionTime-Code
Global-APIRequest-Blocks
Global-APIRequest-Code
Global-APIRequest-CodeRead
Global-APIRequest-CodeWrite
Global-APIRequest-Tune
Global-Storage-Code
Global-Storage-Content

Amazon IVS

SUM-Global-Input-Basic-Hours
SUM-Global-Output-SD-Hours

Amazon Lex

Lex-Global-Speech-Requests
Lex-Global-Text-Requests

Amazon LookoutVision

Free-Inference
Free-Training

Amazon Macie

SensitiveDataDiscovery

Amazon ECS

Global-TimedStorage-ByteHrs
Global-ReadRequestUnits
Global-WriteRequestUnits

Amazon Neptune

DataTransfer-Out-Bytes

Amazon Pinpoint

Domain-Inboxplacement
MonthlyTargetedAudience
Predictive-Tests

Amazon Personalize

Global-DataIngestion
Global-TPS-hours
Global-TrainingHour
Predictive-Tests
EventsRecorded

Amazon Polly

Global-SynthesizeSpeech-Chars
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Serviço

Tipo de uso

Amazon Relational Database Service

Global-InstanceUsage:db.t1.micro
Global-RDS:StorageIOUsage

Amazon Rekognition

Global-FaceVectorsStored
Global-ImagesProcessed
Global-inferenceminutes
Global-MinutesOfVideoProcessed
Global-minutestrained

Amazon Route 53

Health-Check-AWS

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Global-Requests-Tier1
Global-Requests-Tier2
Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon Simple Email Service

Global-Message
Global-Recipients-MailboxSim-EC2

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

DeliveryAttempts-HTTP
DeliveryAttempts-SMTP
Requests-Tier1
Notifications-Mobile

Amazon States

Global-StateTransition

Amazon Simple Workflow Service

Global-AggregateInitiatedActions
Global-AggregateInitiatedWorkflows
Global-AggregateWorkflowDays

Amazon Textract

Global-PagesforAnalyzeDocTables
Global-PagesforDocumentText

Amazon WorkLink

WorkLink-MAU

Amazon TTS

Global-SynthesizeSpeech-Chars

Amazon WorkSpaces

AutoStop-Usage
AutoStop-User

AWS Amplify

Global-BuildDuration
Global-DataStorage
'
Global-DataTransferOut
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Serviço

Tipo de uso

Orçamentos da AWS

ActionEnabledBudgetsUsage

AWS CodeArtifact

Global-Requests
Global-TimedStorage-ByteHrs

AWS CodeCommit

User-Month
Global-activePipeline

AWS Database Migration Service

Global-InstanceUsg:dms.t2.micro
Global-SynthesizeSpeechNeuralCharacters

AWS DataTransfer

Global-DataTransfer-Out-Bytes

AWS DeepRacer

TimedStorage-GigabyteHrs

AWS Glue

Global-Catalog-Request
Global-Catalog-Storage

AWS IoT

AWSIoT-messages

AWS KMS

Global-KMS-Requests

AWS Lambda

Global-Lambda-GB-Second
Global-Request

Amazon SQS

Global-Requests

AWS X-Ray

Global-XRay-TracesAccessed
Global-XRay-TracesStored

AWS Storage Gateway

Global-Uploaded-Bytes

AWS CodeBuild

Global-Build-Min:Linux:g1.small

Amazon Comprehend

Global-Comprehend-DC-Custom
Global-Comprehend
Global-Comprehend-Syntax
Global-DetectEvents
Global-DetectPiiEntities
Global-DetectTopics

Amazon Comprehend Medical

Global-CompMed-DetectEntities
Global-CompMed-DetectPHI
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Serviço

Tipo de uso

ContactCenterTelecomm

USE1-US-did-inbound-mins
USE1-US-outbound-mins
USE1-US-tollfree-inbound-mins

ContactLensAmazonConnect

ChatAnalytics:Global-ChatAnalytics
VoiceAnalytics:Global-VoiceAnalytics

AWS IoT Device Defender

global-Detect

AWS IoT Device Management

global-JobExecutions

Amazon Mobile Analytics

EventsRecorded

AWS OpsWorks

OpsWorks-Chef-Automate
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Usar a API de tabela de preços da
AWS
A AWS oferece duas APIs que você pode usar para consultar preços:
• Com a API Price List Bulk da AWS, você pode consultar os preços de serviços da AWS em massa. Essa
API retorna um arquivo JSON ou CSV. A API em massa retém todas as versões históricas da lista de
preços.
• Com a API Price List Query da AWS, é possível consultar informações específicas sobre serviços,
produtos e preços da AWS usando um AWS SDK ou a AWS CLI. Essa API é capaz de recuperar
informações sobre determinados produtos ou preços, em vez de recuperar preços em massa. Isso
permite obter informações de preços em ambientes que talvez não consigam processar uma lista de
preços em massa, como em aplicações móveis ou baseadas em navegador da Web. Por exemplo, é
possível utilizar a API de consulta para buscar informações de preços de instâncias do Amazon EC2
com 64 vCPUs, 256 GiB de memória e o SQL Server Enterprise pré-instalado na região Ásia-Pacífico
(Mumbai). A API de consulta retorna os preços atuais e não retém preços históricos.
Tópicos
• Como usar a API de consulta (p. 101)
• Como usar a API em massa (p. 102)
• Configuração de notificações (p. 113)

Como usar a API de consulta
A API Price List Query da AWS é uma maneira conveniente e centralizada de realizar consultas à AWS
de forma programática para obter informações sobre serviços, produtos e preços. A API de consulta usa
atributos de produto padronizados, como Location, Storage Class e Operating System, e fornece
preços em nível de SKU. Você pode usar a API de consulta para criar ferramentas de planejamento
de cenário e controle de custos. reconciliar dados de faturamento, prever despesas futuras para fins
orçamentários e fornecer análises de custo-benefício que comparam suas workloads internas com a AWS.
A API de consulta não é compatível com os preços dos Savings Plans.
Se você usa uma linguagem de programação para a qual a AWS fornece um SDK, recomendamos
que use o SDK. Todos os SDKs da AWS simplificam muito o processo de assinatura das solicitações e
economizam uma quantidade significativa de tempo em comparação com o uso da API de consulta. Além
disso, os SDKs integram-se facilmente com o ambiente de desenvolvimento e fornecem acesso fácil aos
comandos relacionados.

Note
A API Price List Query da AWS fornece detalhes de preços apenas em nível informativo. Se
houver uma discrepância entre o arquivo de ofertas e uma página de definição de preço do
serviço, a AWS cobrará os preços indicados na página de definição de preço do serviço. Para
obter mais informações sobre a definição de preço dos serviços da AWS, consulte Definição de
preço de serviços em nuvem.
Para mais informações sobre os SDKs disponíveis, consulte Ferramentas para a Amazon Web Services.
Para obter mais informações sobre a API Price List Query da AWS, consulte a Referência de API do AWS
Billing and Cost Management.
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Endpoint de serviço
A API Price List Query da AWS fornece os dois endpoints a seguir:
• https://api.pricing.us-east-1.amazonaws.com
• https://api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com

Conceder permissões do IAM para usar a API Price
List Query da AWS
Um usuário do IAM precisa receber permissão explícita para consultar a API Price List Query da AWS.
Para consultar a política que concede as permissões necessárias para um usuário do IAM, consulte
Encontrar produtos e preços (p. 149).

Como usar a API em massa
A API Price List Bulk da AWS é, na verdade, um URL que oferece informações atualizadas de preços
sobre os produtos e ofertas atuais da AWS. Para acessar informações de preços usando a API em massa,
baixe o arquivo de ofertas:
• Arquivo de ofertas – Arquivo JSON ou CSV que lista os produtos e preços de um único serviço da AWS
em todas as regiões ou um único serviço da AWS em uma região específica. Para mais informações,
consulte Como fazer download de um arquivo de ofertas (p. 103).
Para encontrar uma lista de todos os arquivos de ofertas disponíveis, baixe o arquivo de índice de ofertas:
• Arquivo de índice de ofertas – Arquivo JSON que lista os serviços da AWS compatíveis, com uma
URL para cada arquivo de ofertas do qual é possível fazer download dos detalhes de preço. O arquivo
também inclui metadados sobre o próprio arquivo de índice de ofertas, URLs dos arquivos de ofertas de
serviços e URLs de arquivos de índice de ofertas regionais. Para mais informações, consulte Como fazer
download de um arquivo de índice de ofertas (p. 103).
Os arquivos de ofertas não incluem informações sobre o vencimento de ofertas de nível gratuito nem de
instâncias spot do Amazon EC2.

Note
A API Price List Bulk da AWS fornece detalhes de preço apenas em nível informativo. Se houver
uma discrepância entre o arquivo de ofertas e uma página de definição de preço do serviço, a
AWS cobrará os preços indicados na página de definição de preço do serviço. Para obter mais
informações sobre a definição de preço dos serviços da AWS, consulte Definição de preço de
serviços em nuvem.
Tópicos
• Como fazer download de um arquivo de índice de ofertas (p. 103)
• Como fazer download de um arquivo de ofertas (p. 103)
• Como encontrar preços de em um arquivo de ofertas (p. 104)
• Encontrar preços de Savings Plans em um arquivo de ofertas (p. 107)
• Como ler um arquivo de ofertas (p. 107)
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• Como ler o arquivo de índice de ofertas (p. 111)
Para receber notificações de SNS quando houver alteração nos preços, consulte Configuração de
notificações (p. 113).

Como fazer download de um arquivo de índice de
ofertas
Para baixar o arquivo de índice de ofertas, acesse a seguinte URL:
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/index.json

A URL abre o arquivo de índice de ofertas. No arquivo de índice de ofertas, procure o serviço desejado. É
necessário ter o código do serviço para baixar o arquivo de ofertas específico do serviço. Para baixar um
arquivo de índice de ofertas de um serviço e região específica, busque o serviço desejado e abra o arquivo
de índice de ofertas regionais.
Para mais informações, consulte Como ler o arquivo de índice de ofertas (p. 111).

Como fazer download de um arquivo de ofertas
Para baixar o arquivo de ofertas do serviço desejado, acesse a URL desse arquivo. Por exemplo, para
fazer download da versão atual do JSON do arquivo de ofertas do Amazon EC2, acesse a seguinte URL:
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/index.json

O arquivo de índice de ofertas inclui as URLs do JSON. Para baixar a versão CSV, substitua a extensão
.json na URL do arquivo de ofertas por .csv. Se você quiser baixar o arquivo de ofertas de um serviço
específico e souber o código do serviço, substitua o AmazonEC2 na URL por esse código para baixar o
arquivo. Se você não souber o código do serviço, baixe o arquivo de índice de ofertas para encontrá-lo.
Se você quiser baixar o arquivo de ofertas de um serviço específico em uma região específica e souber
o código do serviço e da região, use a URL desse arquivo de ofertas regionais. Por exemplo, para fazer
download da versão atual do JSON do arquivo de ofertas do Amazon EC2 para o Leste dos EUA (Norte da
Virgínia), use a seguinte URL:
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/us-east-1/
index.json

Para fazer download do arquivo de ofertas dos Savings Plans que se aplicam a um serviço específico,
acesse a URL dos Savings Plans para esse serviço. Por exemplo, para fazer download da versão atual
do JSON do Compute Savings Plans, acesse a URL a seguir. Você pode usar esse URL para acessar
diretamente os arquivos de ofertas regionais.
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/current/
index.json

Para fazer download da versão atual do JSON dos Savings Plans do SageMaker, acesse a URL a seguir.
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/
AWSMachineLearningSavingsPlans/current/index.json

Se você acessar os arquivos de ofertas de forma programática, use o arquivo de índice de ofertas para
encontrar as URLs atuais. Para obter mais informações sobre o arquivo de índice de ofertas, consulte
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Como encontrar preços de em um arquivo de ofertas (p. 104), Encontrar preços de Savings Plans em um
arquivo de ofertas (p. 107) e Como ler um arquivo de ofertas (p. 107).

Como encontrar preços de em um arquivo de ofertas
A API Price List Bulk da AWS fornece os preços de todos os produtos da AWS para fins de informação,
incluindo preços de instâncias reservadas e de instâncias sob demanda.
Você pode usar os arquivos de ofertas para localizar os preços e os termos de um produto específico. Por
exemplo, é possível encontrar uma lista de preços de instâncias do Amazon EC2.

Note
A API Price List Bulk da AWS não é uma fonte abrangente para níveis gratuitos por período
limitado, como preços do nível gratuito da AWS. Para obter informações completas sobre os
preços do nível gratuito, consulte Nível gratuito da AWS.
Siga os procedimentos abaixo para encontrar os preços dos produtos em que você está interessado.
Tópicos
• Como encontrar preços sob demanda para os serviços (p. 104)
• Encontrar preços por nível para os serviços (p. 104)
• Como encontrar preços por nível para os serviços com nível gratuito (p. 105)
• Como encontrar preços para serviços com instâncias reservadas (p. 106)

Como encontrar preços sob demanda para os serviços
O procedimento a seguir mostra como encontrar preços sob demanda para os serviços (por exemplo,
Amazon EC2).

Como encontrar um preço sob demanda usando um arquivo CSV
1.

Faça download do arquivo CSV do serviço.

2.

Abra o arquivo CSV com o programa da sua preferência.

3.

Na coluna TermType, filtre para exibir OnDemand.

4.

Encontre o tipo de uso e operação da sua escolha.

5.

Veja o preço correspondente na coluna PricePerUnit.

Como encontrar um preço sob demanda usando um arquivo JSON
1.

Faça download do arquivo JSON do serviço.

2.

Abra o arquivo JSON usando seu programa de preferência.

3.

Encontre o SKU em que você está interessado em Terms (Períodos de vigência) e On-demand (Sob
demanda).
Se você não souber o SKU, procure em products (produtos) pelo usage type (tipo de uso) e operation
(operação).

4.

Veja o pricePerUnit para encontrar o preço sob demanda correspondente para o SKU.

Encontrar preços por nível para os serviços
O procedimento a seguir mostra como encontrar preços por nível para serviços (por exemplo, Amazon S3).
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Como encontrar preços por nível para os serviços usando um arquivo CSV
1.

Faça download do arquivo CSV do serviço.

2.

Abra o arquivo CSV com o programa da sua preferência.

3.

Na coluna TermType, filtre para exibir OnDemand.

4.

Encontre o tipo de uso e operação da sua escolha.

5.

Na coluna PricePerUnit, você verá o preço correspondente para cada StartingRange e EndingRange.

Como encontrar preços por nível para os serviços usando um arquivo JSON
1.

Baixe o arquivo JSON.

2.

Abra o arquivo JSON usando seu programa de preferência.

3.

Encontre o SKU em que você está interessado em Terms (Períodos de vigência) e On-demand (Sob
demanda).
Se você não souber o SKU, procure em products (produtos) pelo usage type (tipo de uso) e operation
(operação).

4.

Em cada beginRange e endRange, veja o pricePerUnit para encontrar o preço por nível
correspondente.

Como encontrar preços por nível para os serviços com nível
gratuito
O procedimento a seguir mostra como encontrar serviços da AWS que publicam preços do nível gratuito
na API Price List Bulk da AWS (por exemplo, AWS Lambda).
Todos os preços do nível gratuito estão sujeitos aos períodos de vigência documentados em Nível gratuito
da AWS.

Como encontrar preços para serviços com nível gratuito usando csv
1.

Faça download do arquivo CSV do serviço.

2.

Abra o arquivo CSV com o programa da sua preferência.

3.

Na coluna TermType, filtre para exibir OnDemand.

4.

Na coluna Location (Localização), filtre para exibir Any (Qualquer).
A opção Any (Qualquer) não representa todas as regiões da AWS neste cenário. Ela é um
subconjunto de regiões definido por outros itens de linha no arquivo csv, com uma coluna RelatedTo
que corresponde ao SKU da entrada do local Any (Qualquer).

5.

Para encontrar uma lista de locais e produtos elegíveis para um determinado SKU do nível gratuito,
encontre o SKU de nível gratuito na coluna RelatedTo.

6.

Para encontrar um uso coberto pelo Nível gratuito em todos os locais elegíveis, consulte
StartingRange e EndingRange para o local Any (Qualquer).

Exemplo
Este exemplo presume que não há mais entradas no arquivo de preços, no qual RelatedTo é igual ao SKU
ABCD.
A oferta de nível gratuito com SKU ABCD é válida nas regiões Asia Pacific (Singapore) e US East
(Ohio), mas não em AWS GovCloud (US). O uso coberto pelo nível gratuito é de 400.000 segundos no
total, usado em ambas as regiões elegíveis.
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SKU

StartingRage

EndingRange

Unidade

RelatedTo

Local

ABCD

0

400000

seconds

QWER

0

Inf

seconds

ABCD

Asia
Pacific
(Singapore)

WERT

0

Inf

seconds

ABCD

US East
(Ohio)

ERTY

0

Inf

seconds

Any

AWS
GovCloud
(US)

Como encontrar preços por nível para serviços com nível gratuito usando o arquivo JSON
1.
2.

Faça download do arquivo JSON do serviço.
Abra o arquivo JSON usando seu programa de preferência.

3.

Em products (produtos), encontre o usageType com o prefixo da região Global.

4.

Anote o SKU e procure pelo mesmo código em terms (Períodos de vigência) e OnDemand (Sob
demanda).
Para ver o uso do valor no nível gratuito, consulte BeginRange e EndRange.

5.

Para obter uma lista de produtos e regiões cobertos pelo nível gratuito, consulte appliesTo.

Como encontrar preços para serviços com instâncias reservadas
O procedimento a seguir mostra como encontrar preços para serviços com instâncias reservadas (por
exemplo, Amazon RDS).

Como encontrar uma instância reservada usando o arquivo CSV
1.

Faça download do arquivo CSV do EC2 para o serviço.

2.
3.

Abra o arquivo CSV com o programa da sua preferência.
Na coluna TermType, filtre para exibir reserved (reservadas).

4.
5.

Encontre o tipo de uso e operação da sua escolha.
Para cada LeaseContractLength, PurchaseOption e OfferingClass, consulte a coluna PricePerUnit
para encontrar o preço correspondente.

Como encontrar uma instância reservada usando o arquivo JSON
1.
2.
3.

Faça download do arquivo JSON do serviço.
Abra o arquivo JSON usando seu programa de preferência.
Encontre o SKU em que você está interessado em Terms (Períodos de vigência) e Reserved
(Reservadas).
Se você não souber o SKU, procure em products (produtos) pelo usage type (tipo de uso) e operation
(operação).

Você pode encontrar os preços de LeaseContractLength, PurchaseOption e OfferingClass de um mesmo
produto.
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Encontrar preços de Savings Plans em um arquivo de
ofertas
Você pode usar os arquivos de ofertas para encontrar preços e descontos quando os Savings Plans são
aplicados ao seu uso.
Os procedimentos a seguir mostram como encontrar produtos participantes do Savings Plans por meio do
download de um arquivo CSV ou JSON dos Savings Plans.

Para encontrar Savings Plans para um serviço
1.

Faça download do arquivo de índice dos .

2.

Navegue até o serviço em questão.

3.

Procure savingsPlanVersionIndexUrl para encontrar as tarifas dos Savings Plans aplicáveis ao
serviço.

Note
Alguns serviços podem não ter Savings Plans aplicáveis.

Para encontrar tarifas de Savings Plans para um serviço
1.

Faça download do arquivo de índice dos Savings Plans

2.

Encontre os regionalIndexURLs relacionados às regiões.
Os Compute Savings Plans aplicáveis em várias regiões estarão na região global.

3.

Faça download do arquivo de ofertas dos Savings Plans.

• Terms (Períodos de vigência) incluem a duração do contrato e as tarifas para todos os Savings Plans
aplicáveis.
• Rates (Tarifas) listam todos os SKUs cobertos pelos Savings Plans junto com as tarifas aplicáveis. Os
detalhes desses SKUs estão disponíveis os arquivos de serviços individuais. Por exemplo, Amazon EC2,
Fargate e AWS Lambda.
Os arquivos estão disponíveis nos formatos CSV e JSON.

Como ler um arquivo de ofertas
Um arquivo de ofertas indica os produtos e preços de um único serviço da AWS em todas as regiões
ou de um único serviço da AWS em uma região específica. Os arquivos de ofertas estão disponíveis
como arquivos JSON ou CSV. É possível ler os arquivos de várias formas, como usando um programa de
planilha para ler e classificar o arquivo CSV, um programa de texto para ler o arquivo ou um programa que
analisa JSON.
Os arquivos de ofertas incluem os seguintes tipos de informações:
• Detalhes do arquivo de ofertas: metadados sobre o próprio arquivo de ofertas, como a versão do formato
e a data de publicação.
• Detalhes do produto: metadados que listam os produtos de um arquivo de ofertas com informações
deles.
• Detalhes de preço (termos): preços de todos os produtos do arquivo de ofertas.
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Note
Em um arquivo CSV, o produto e os detalhes de preço são combinados em uma seção. Em um
arquivo JSON, os detalhes do produto e de preço ficam em seções separadas.
Tópicos
• Arquivo CSV (p. 108)
• Arquivo JSON (p. 108)
• Definições do arquivo de ofertas (p. 109)

Arquivo CSV
As primeiras cinco linhas do CSV são os metadados do arquivo de ofertas. A sexta linha tem todos os
nomes de colunas dos produtos e seus atributos, como o SKU, OfferTermCode, RateCode, TermType e
muito mais. O número de colunas varia de acordo com o serviço. As primeiras 12 colunas contêm todos os
detalhes de preço, e as outras os detalhes dos produtos de um serviço.

Arquivo JSON
Em arquivos JSON, os detalhes do produto e de preço ficam em seções separadas. O mesmo produto
pode ser oferecido em vários termos, e um termo pode se aplicar a vários produtos. Por exemplo, uma
instância do EC2 está disponível por um termo Hourly ou Reserved. Use o SKU de um produto para
identificar os termos de disponibilidade dele.
Um arquivo de ofertas JSON é mais ou menos assim:
{

"formatVersion":"The version of the file format",
"disclaimer":"The disclaimers for the offer file",
"offerCode":"The code for the service",
"version":"The version of the offer file",
"publicationDate":"The publication date of the offer file",
"Products (p. 109)": {
"sku": {
"sku":"The SKU of the product",
"productFamily":"The product family of the product",
"attributes": {
"attributeName":"attributeValue",
}
}
},
"Terms (p. 110)": {
"termType": {
"sku": {
"sku": {
"offerTermCode":"The term code of the product",
"sku":"The SKU of the product",
"effectiveDate":"The effective date of the pricing details",
"termAttributesType":"The attribute type of the terms",
"termAttributes": {
"attributeName":"attributeValue",
},
"priceDimensions": {
"rateCode": {
"rateCode":"The rate code of the price",
"description":"The description of the term",
"unit":"The usage measurement unit for the price",
"startingRange":"The start range for the term",
"endingRange":"The end range for the term",
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}

}

}

}

}

}

}

"pricePerUnit": {
"currencyCode":"currencyRate",
}

Definições do arquivo de ofertas
Cada uma das seções de um arquivo de ofertas inclui detalhes específicos sobre um produto:
• Detalhes do arquivo de ofertas: metadados sobre o próprio arquivo de ofertas, como a versão do formato
e a data de publicação.
• Detalhes do produto: metadados que listam os produtos de um arquivo de ofertas com informações
deles.
• Detalhes de preço (termos): preços de todos os produtos do arquivo de ofertas.

Note
Em um arquivo CSV, o produto e os detalhes de preço são combinados em uma seção. Em um
arquivo JSON, os detalhes do produto e de preço ficam em seções separadas.
As listas a seguir fornecem definições para todos os detalhes.

Detalhes do arquivo de ofertas
Esta seção fornece metadados sobre o próprio arquivo de ofertas.
Versão do formato
Um atributo que rastreia a versão do formato do arquivo de ofertas. O formatVersion do arquivo é
atualizado quando a estrutura é alterada. Por exemplo, a versão mudará de v1 para v2.
Isenção de responsabilidade
Quaisquer isenções de responsabilidade que se aplicam ao arquivo de oferta.
Código da oferta
Código exclusivo do produto de um serviço da AWS. Por exemplo, AmazonEC2 para Amazon EC2 ou
AmazonS3 para Amazon S3.
Versão
Um atributo que rastreia a versão do arquivo de ofertas. Cada vez que um novo arquivo é publicado,
ele contém um novo número de versão. Por exemplo, 20150409T022205 e 20150910T182105.
Data de publicação
A data e a hora (UTC) em que um arquivo de ofertas foi publicado. Por exemplo,
2015-04-09T02:22:05Z, 2015-09-10T18:21:05Z.

Detalhes do produto
Essa seção fornece informações sobre produtos em um arquivo de ofertas de serviços da AWS. Os
produtos são indexados por SKU.
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Detalhes do produto:SKU
Código exclusivo de um produto. Use o código SKU para correlacionar os detalhes e os preços do
produto. Por exemplo, um produto com um SKU HCNSHWWAJSGVAHMH só está disponível por um preço
que também lista HCNSHWWAJSGVAHMH como um SKU.
Detalhes do produto:SKU:Família de produtos
A categoria do tipo do produto. Por exemplo, compute para Amazon EC2 ou storage para Amazon
S3.
Detalhes do produto:SKU:Atributos
Uma lista de todos os atributos do produto.
Detalhes do produto:SKU:Atributos:Nome do atributo
O nome de um atributo do produto. Por exemplo, Instance Type, Processor ou OS.
Detalhes do produto:SKU:Atributos:Valor do atributo
O valor de um atributo do produto. Por exemplo, m1.small (um tipo de instância), xen (um tipo de
processador) ou Linux (um tipo de sistema operacional).

Detalhes de preço (termos)
Essa seção fornece informações sobre os preços dos produtos em um arquivo de ofertas de serviços da
AWS. Os preços são indexados primeiro pelos termos (onDemand e reserved) e, em seguida, por SKU.
Detalhes de preço:Tipo de termo
O tipo específico de termo que uma definição de termo descreve. Os tipos de termo válidos são
reserved e onDemand.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU
Código exclusivo de um produto. Use o código SKU para correlacionar os detalhes e os preços do
produto. Por exemplo, um produto com um SKU HCNSHWWAJSGVAHMH só está disponível por um preço
que também lista HCNSHWWAJSGVAHMH como um SKU.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Código do termo de oferta
Código exclusivo de um tipo específico de período de vigência. Por exemplo, KCAKZHGHG. As
combinações de produto e preço são referenciadas pelo código SKU seguido pelo código do período
de vigência, separado por um ponto. Por exemplo, U7ADXS4BEK5XXHRU.KCAKZHGHG.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Data efetiva
A data em que um arquivo de ofertas entra em vigor. Por exemplo, se um período de vigência tiver
uma EffectiveDate de 1.º de novembro de 2017, o preço não será válido antes de 1.º de novembro
de 2017.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Tipo de atributos de termo
Um código exclusivo para identificar que produto e oferta de produto são cobertos por um período de
vigência. Por exemplo, um tipo de atributo reservado do EC2 significa que um período de vigência
está disponível para hosts reservados do EC2.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Atributos de termo
Uma lista de todos os atributos que são aplicáveis a um tipo de período de vigência, no formato
attribute-name: attribute-value. Por exemplo, duração do período de vigência e tipo de
compra cobertos pelo período de vigência.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Atributos de termo:Nome do atributo
O nome de um TermAttribute. Você pode usá-lo para procurar atributos específicos. Por exemplo,
você pode procurar períodos de vigência por length ou PurchaseOption.
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Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Atributos de termo:Valor do atributo
O valor de um TermAttribute. Por exemplo, os períodos de vigência podem ter uma duração de um
ano e uma opção de compra de All Upfront.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Dimensões de preço
Os detalhes de preço para o arquivo de ofertas, como a forma como o uso é medido, a moeda que
você pode usar para pagar e as limitações da camada de preço.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Dimensões de preço:Código da taxa
Código exclusivo de uma combinação de produto/oferta/nível de preço. As combinações de produtos e
períodos de vigência podem ter várias dimensões de preço, como um nível gratuito, um nível de baixo
uso e um nível de uso alto.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Dimensões de preço:Código da taxa:Descrição
A descrição de um preço ou tarifa.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Dimensões de preço:Código da taxa:Unidade
O tipo de unidade que cada serviço utiliza para medir o uso para faturamento. Por exemplo, o EC2 usa
horas como unidade de medida e o S3 usa GB como unidade de medida.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Dimensões de preço:Código da taxa:Intervalo inicial
O limite inferior do nível de preços abrangido por este preço. Por exemplo, 0 GB ou 1.001 chamadas
de API.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Dimensões de preço:Código da taxa:Intervalo final
O limite superior do nível de preços abrangido por este preço. Por exemplo, 1.000 GB ou 10.000
chamadas de API.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Dimensões de preço:Código da taxa:Preço por unidade
Um cálculo de quanto custa uma única unidade medida para um serviço.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Dimensões de preço:Código da taxa:Preço por unidade:Código da
moeda
Um código que indica a moeda dos preços de um produto específico.
Detalhes de preço:Tipo de termo:SKU:Dimensões de preço:Código da taxa:Preço por unidade:Taxa da
moeda
A tarifa de um produto em várias moedas suportadas. Por exemplo, USD 1,2536 por unidade.

Como ler o arquivo de índice de ofertas
Quando você tiver o arquivo de índice de ofertas, poderá usá-lo para encontrar um arquivo de ofertas.
Tópicos
• Arquivo de índice de ofertas (p. 111)
• Definições do índice de ofertas (p. 112)

Arquivo de índice de ofertas
O arquivo de índice de ofertas está disponível no formato JSON. É possível ler o arquivo de várias
maneiras, como usando um programa de texto para ler o arquivo JSON ou um programa que analisa
JSON.
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O arquivo de índice de ofertas consiste em duas seções principais: metadados sobre o próprio arquivo e
uma lista dos serviços que a AWS oferece (para esse arquivo) ou uma lista de regiões em que um serviço
é oferecido (para o arquivo de índice de ofertas regionais). As informações sobre um arquivo de ofertas
incluem a URL na qual é possível baixar os preços e a URL de um arquivo de índice de ofertas regionais
desse serviço.
O arquivo de índice de ofertas é mais ou menos assim:
{

"formatVersion":"The version number for the offer index format",
"disclaimer":"The disclaimers for this offer index",
"publicationDate":"The publication date of this offer index",
"offers":{
"firstService":{
"offerCode":"The service that this price list is for",
"currentVersionUrl":"The URL for this offer file",
"currentRegionIndexUrl":"The URL for the regional offer index file",
"savingsPlanVersionIndexUrl":"The URL for the Savings Plan index file (if
applicable)"
},
"secondService":{
"offerCode": ...,
"currentVersionUrl": ...,
"currentRegionIndexUrl": ...,
"savingsPlanVersionIndexUrl":...
},
...
},

}

Definições do índice de ofertas
A seguinte lista define os termos usados no arquivo de índice de ofertas:
FormatVersion
Um atributo que rastreia a versão do formato em que o arquivo de índice de ofertas está. O
formatVersion do arquivo é atualizado quando a estrutura é alterada. Por exemplo, a versão
mudará de v1 para v2.
Isenção de responsabilidade
Quaisquer isenções de responsabilidade que se aplicam ao arquivo de ofertas.
PublicationDate
A data e a hora (UTC) em que um arquivo de índice de ofertas foi publicado. Por exemplo,
2015-04-09T02:22:05Z, 2015-09-10T18:21:05Z.
Ofertas
Uma lista de arquivos de ofertas disponíveis.
Ofertas:OfferCode
Código exclusivo do produto de um serviço da AWS. Por exemplo, o AmazonEC2 ou o AmazonS3. O
OfferCode é usado como a chave de pesquisa para o índice.
Ofertas:CurrentVersionUrl
A URL de onde você pode fazer download do arquivo de ofertas mais atualizado.
Ofertas:currentRegionIndexUrl
Uma lista de arquivos de ofertas regionais disponíveis.
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Offers:savingsPlanVersionIndexUrl
A lista de ofertas de Savings Plan aplicáveis.

Configuração de notificações
É possível se cadastrar para receber notificações quando houver alterações nos preços da AWS, como
quando a própria AWS reduzir os preços, novos tipos de instância forem lançados ou novos serviços forem
apresentados. É possível se cadastrar para ser notificado sempre que houver uma alteração de preço ou
uma vez por dia. Se você se cadastrar para ser notificado uma vez por dia, a notificação incluirá todas as
alterações de preço aplicadas durante o dia.
É possível usar o console para se cadastrar para notificações do Amazon SNS.

Para se cadastrar para receber notificações sobre atualizações de preço
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon SNS em https://
console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2.

Se você for novo no Amazon SNS, escolha Get Started (Conceitos básicos)

3.

Se necessário, altere a região para US East (N. Virginia) (Leste dos EUA (Norte da Virgínia)), na barra
de navegação.

4.
5.

No painel de navegação, escolha Subscriptions (Assinaturas).
Escolha Create Subscription (Criar assinatura).

6.

Para obter o Topic ARN (ARN do tópico), faça o seguinte, conforme apropriado:
• Para preço de serviços – Se você quiser ser notificado sempre que houver uma alteração de
preço, insira arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:price-list-api. Se você quiser
receber notificações sobre mudanças de preços uma vez por dia, digite arn:aws:sns:useast-1:278350005181:daily-aggregated-price-list-api.
• Para os preços dos Savings Plans – Insira arn:aws:sns:useast-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications.

7.

Para Protocol (Protocolo), use a configuração HTTP padrão.

8.

Para Endpoint, escolha o formato em que você quer receber a notificação, como Amazon SQS,
Lambda ou e-mail.

9.

Escolha Create Subscription (Criar assinatura).

Important
Se você receber uma mensagem de erro Couldn't create subscription (Não foi possível criar uma
assinatura). Error code: InvalidParameter - Error message: Invalid parameter: TopicArn (Não foi
possível criar a assinatura. Código de erro: InvalidParameter - mensagem de erro: parâmetro
inválido: TopicArn), é provável que sua região não esteja definida como Leste dos EUA (Norte
da Virgínia) Os dados de métrica de faturamento são armazenados nessa região, mesmo para
recursos em outras regiões. Repita o processo com uma atenção especial à etapa 3.
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Faturamento consolidado para o
AWS Organizations
Você pode usar o recurso de faturamento consolidado no AWS Organizations para consolidar o
faturamento e o pagamento de várias contas da Contas da AWS ou da Amazon Internet Services Pvt.
Ltd. (AISPL). Toda organização no AWS Organizations tem uma conta de gerenciamento que paga as
despesas de todas as contas-membro. Para obter mais informações sobre organizações, consulte o Guia
do usuário do AWS Organizations.
O faturamento consolidado tem os seguintes benefícios:
• Uma fatura – Você recebe uma fatura para várias contas.
• Fácil rastreamento – Você pode rastrear as despesas em várias contas e fazer download dos dados
combinados de custos e uso.
• Uso combinado – É possível combinar o uso em todas as contas da organização para compartilhar os
descontos de preços por volume, os descontos de instância reservada e os Savings Plans. Isso pode
resultar em um custo mais baixo para o seu projeto, departamento ou empresa do que com contas
independentes individuais. Para mais informações, consulte Descontos por volume (p. 116).
• Sem taxa extra – O faturamento consolidado é oferecido sem qualquer custo adicional.

Note
As faturas das contas-membro são apenas para fins informativos. A conta de gerenciamento
pode realocar os descontos adicionais de volume, os descontos de instâncias reservadas ou de
Savings Plans recebidos pela sua conta.
Se você tiver acesso à conta de gerenciamento, poderá visualizar uma combinação das despesas da AWS
em que as contas-membro incorrem. Também é possível obter um relatório de custos para cada contamembro.
As contas da AWS e da AISPL não podem ser consolidadas. Se seu endereço de contato for na Índia,
você poderá usar o AWS Organizations para consolidar as contas da AISPL na sua organização.

Important
Quando uma conta-membro deixa de fazer parte de uma organização, essa conta não pode mais
acessar os dados do Cost Explorer que foram gerados quando a conta estava na organização. Os
dados não são excluídos, e a conta de gerenciamento da organização ainda poderá acessá-los.
Se reentrar na organização, a conta de membro poderá acessar esses dados novamente.
Tópicos
• Processo de faturamento consolidado (p. 115)
• Faturamento consolidado na Índia (p. 115)
• Data de faturamento efetiva (p. 116)
• Atividade de conta e faturamento (p. 116)
• Descontos por volume (p. 116)
• Créditos da AWS (p. 117)
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• Instâncias reservadas (p. 119)
• Compreensão de faturas consolidadas (p. 123)
• Cobranças do AWS Support para contas em um AWS Organizations (p. 129)

Processo de faturamento consolidado
O AWS Organizations fornece o faturamento consolidado para que você possa acompanhar os custos
combinados de todas as contas-membro em sua organização. As etapas a seguir fornecem uma visão
geral do processo de criação de uma organização e a exibição da fatura consolidada.
1.

Abra o console do AWS Organizations ou o console do AWS Billing and Cost Management. Se você
abrir o console do AWS Billing and Cost Management, escolha Consolidated Billing (Faturamento
consolidado) e Get started (Começar a usar). O sistema redireciona você para o console do AWS
Organizations.

2.

Escolha Criar organização no console do AWS Organizations.

3.

Crie uma organização da conta que você deseja que seja a conta de gerenciamento da sua
nova organização. Para obter mais detalhes, consulte Criação de uma organização. A conta de
gerenciamento é responsável por pagar as despesas de todas as contas-membro.

4.

(Opcional) Crie contas que sejam automaticamente membros para a organização. Para obter mais
detalhes, consulte Criar uma conta da Conta da AWS na sua organização.

5.

(Opcional) Convide contas existentes para participar da sua organização. Para obter mais detalhes,
consulte Convidar uma conta da Conta da AWS para se juntar à sua organização.

6.

Todos os meses, a AWS cobra as contas de gerenciamento de todas as contas-membro em uma
fatura consolidada.

A conta de gerenciamento é faturada com todas as cobranças das contas-membro. No entanto, a menos
que a organização seja alterada para oferecer suporte a todos os recursos na organização (não apenas
aos recursos de faturamento consolidado) e as contas de membro sejam explicitamente restritas por
políticas, cada conta de membro é independente das demais. Por exemplo, o proprietário de uma contamembro pode se cadastrar nos serviços da AWS, acessar recursos e usar o AWS Premium Support, a
menos que a conta de gerenciamento restrinja essas ações. Cada proprietário de conta continua a usar
seu próprio nome de usuário e senha do IAM, com as permissões de conta atribuídas, independentemente
de outras contas da organização.
Proteger a conta de gerenciamento de faturamento consolidado
O proprietário da conta de gerenciamento de uma organização deve proteger a conta usando a
Autenticação multifator da AWS e uma senha forte que tenha no mínimo oito caracteres, com letras
maiúsculas e minúsculas, pelo menos um dígito e, pelo menos, um caractere especial. É possível alterar
sua senha na página Credenciais de segurança da AWS.

Faturamento consolidado na Índia
Se você se cadastrar em uma nova conta e escolher a Índia como seu endereço de contato, seu contrato
de usuário será com a Amazon Internet Services Pvt. Ltd (AISPL), vendedora local da AWS na Índia. A
AISPL gerencia seu faturamento e o total da fatura é listado em rúpias, em vez de dólares. Depois que
você criar uma conta com a AISPL, não será possível alterar o país nas suas informações de contato.
Se você tiver uma conta existente com um endereço na Índia, sua conta será com a AWS ou AISPL,
dependendo de quando a abriu. Para saber se sua conta é da AWS ou da AISPL, consulte o procedimento
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Determinar em que empresa sua conta está registrada. Se você já for um cliente existente da AWS, poderá
continuar a usar sua conta da Conta da AWS. Você também pode optar por ter uma conta da AWS e uma
conta da AISPL, embora elas não possam ser consolidadas na mesma organização. No momento, você
não pode migrar uma conta existente da AWS para o AISPL. Se você estiver em uma organização da
AISPL, a conta de gerenciamento poderá editar os números de PAN de todas as contas-membro.
Se você criar uma organização de uma conta de gerenciamento da AISPL, poderá convidar apenas outras
contas da AISPL para se juntar à sua organização. Você não pode convidar as contas da AWS.
Se você criar uma organização de uma conta de gerenciamento da AWS, poderá convidar apenas outras
contas da Contas da AWS para se juntar à sua organização. Você não pode convidar contas da AISPL.

Data de faturamento efetiva
Quando o proprietário da conta-membro aceita sua solicitação para se juntar à organização, você
imediatamente se torna responsável pelas cobranças da conta-membro. Se a conta-membro se juntar no
meio do mês, a conta de gerenciamento será cobrada apenas pela última parte do mês.
Por exemplo, se uma conta-membro ingressar em uma organização em 10 de março, a AWS cobrará à
conta de gerenciamento o período de uso da conta-membro a partir de 10 de março. O proprietário original
da conta-membro ainda será cobrado pela primeira parte do mês.

Atividade de conta e faturamento
Todos os meses, a AWS cobra o proprietário da conta de gerenciamento, não os proprietários das contasmembro. Para ver o uso total e as cobranças em todas as contas de uma organização, consulte a página
Bills (Faturas) da conta de gerenciamento. A AWS atualiza a página diversas vezes por dia. Além disso, a
AWS disponibiliza um relatório de custos para download todo dia.
Embora não sejam cobrados, os proprietários das contas-membro ainda podem ver o uso e as cobranças
indo até as páginas AWS Bills. Eles não podem ver ou obter dados da conta de gerenciamento ou das
contas-membro na fatura.

Descontos por volume
Para fins de faturamento, a AWS trata todas as contas na organização como se fossem uma única conta.
Alguns serviços, como a Transferência de dados da AWS e o Amazon S3, têm níveis de preço por volume
em determinadas dimensões de uso que proporcionam preços mais baixos quanto mais o serviço for
usado. Com o faturamento consolidado, AWS combina o uso de todas as contas para determinar quais
níveis de definição de preço por volume serão aplicados, proporcionado a você um preço geral reduzido
sempre que possível. Em seguida, AWS aloca uma parte do desconto por volume geral para cada contamembro com base no uso da conta.
Por exemplo, suponhamos que o faturamento consolidado de Pedro inclui a própria conta de Pedro e a
conta de Ana. A conta de Bob é a conta de gerenciamento. Portanto, ele paga as despesas dele mesmo e
as de Susan.
Bob transfere 8 TB de dados durante o mês e Susan transfere 4 TB.
Para fins deste exemplo, a AWS cobra 0,17 USD por GB para os primeiros 10 TB de dados transferidos
e 0,13 USD para os próximos 40 TB usados. Isso resulta em 174,08 USD por TB (= 0,17*1024) para os
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primeiros 10 TB e em 133,12 USD por TB (= 0,13*1024) para os próximos 40 TB. Lembre-se de que 1 TB
= 1.024 GB.
Para os 12 TB que Bob e Susan usaram, a conta de gerenciamento de Bob é cobrada (USD 174,08 * 10
TB) + (USD 133,12 * 2 TB) = USD 1.740,80 + USD 266,24 = USD 2.007,04.
Sem o benefício de nivelamento em toda a fatura consolidada, a AWS cobraria de Bob e Susan US$
174,08 cada por TB pelo uso, somando um total de US$ 2.088,96.
Para saber mais sobre a definição de preço, consulte Definição de preço da AWS.

Nível gratuito da AWS para o AWS Organizations
Para serviços, como o Amazon EC2, que oferecem suporte a um nível gratuito, a AWS aplica o nível
gratuito ao uso total em todas as contas de uma organização da AWS. A AWS não aplica o nível gratuito
para cada conta individualmente.
A AWS fornece orçamentos que controlam se os limites de nível gratuito são excedidos ou se há previsão
nesse sentido. Os orçamentos de nível gratuito não estão habilitados para as organizações por padrão.
A conta de gerenciamento pode aceitar os alertas de uso de nível gratuito por meio do console do Billing
and Cost Management. Os alertas de uso de nível gratuito não estão disponíveis para contas-membro
individuais.
Para obter mais informações sobre níveis gratuitos, consulte Perguntas frequentes de nível de uso gratuito
da AWS. Para obter mais informações sobre os alertas de uso de nível gratuito da AWS por meio do AWS
Budgets e como ativar o recebimento deles, consulte Alertas de uso de nível gratuito da AWS usando o
AWS Budgets (p. 93).

Créditos da AWS
Os créditos AWS são automaticamente aplicados a faturas para ajudar a cobrir os custos que são
associados a serviços qualificados. Para obter mais informações sobre serviços qualificados, consulte
Resgatar o crédito promocional da AWS. Os créditos são aplicados até que sejam esgotados ou expirem.
• Como aplicar créditos da AWS (p. 117)
• Como aplicar créditos da AWS entre contas individuais e múltiplas (p. 118)
• Como compartilhar créditos da AWS (p. 119)

Como aplicar créditos da AWS
Os créditos são aplicados por meio do seguinte processo:
1. the section called “selecionar-créditos-que-serão-aplicados” (p. 117)
2. the section called “Selecionar onde aplicar os créditos” (p. 118)

Selecionar os créditos que serão aplicados
Ao selecionar os créditos que serão aplicados, a AWS prioriza os créditos com base nos seguintes
parâmetros:
1. Expirará em breve
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2. Menor número de produtos aplicáveis
3. Crédito mais antigo
Por exemplo, Jorge tem dois créditos disponíveis para ele. O crédito um é de 10 dólares, expira em janeiro
de 2019 e pode ser usado para o Amazon S3 ou o Amazon EC2. O crédito dois é de 5 dólares, expira em
dezembro de 2019 e só pode ser usado para o Amazon EC2. Jorge tem suficiente cobranças da AWS para
aplicar todos os créditos. A AWS seleciona o crédito um para aplicar primeiro porque ele expira antes do
crédito dois.

Note
Os créditos não exigem que a seleção do cliente seja aplicada durante o processo de cobrança. A
AWS aplicará automaticamente créditos qualificados aos serviços aplicáveis.

Selecionar onde aplicar os créditos
Ao selecionar o uso em que os créditos serão aplicados, a AWS prioriza os créditos com base no seguinte:
1. Conta que possui o crédito
2. Conta com o gasto mais alto
3. Serviço com o gasto mais alto dentro dessa conta
4. SKU com o gasto mais alto dentro desse serviço
A AWS repete esse processo até que os créditos aplicáveis estejam esgotados.
A AWS aplica o crédito à maior despesa disponível em todos os vendedores de registro qualificados. Isso
significa que a AWS tenta aplicar seus créditos antes que eles expirem. Para que possa ser usado um
crédito genérico para um serviço específico.
Por exemplo, Jorge tem dois créditos disponíveis para ele. O crédito um é de 10 dólares, expira em janeiro
de 2019 e pode ser usado para o Amazon S3 ou o Amazon EC2. O crédito dois é de 5 dólares, expira em
dezembro de 2019 e só pode ser usado para o Amazon EC2. Jorge tem duas cobranças da AWS: 100
dólares para o Amazon EC2 e 50 dólares para o Amazon S3. A AWS aplica o crédito um, que expira em
janeiro, à cobrança do Amazon EC2, ficando com uma cobrança de 90 dólares para o Amazon EC2 e uma
cobrança de 50 dólares para o Amazon S3. A AWS aplica o crédito dois ao restante dos 90 dólares de uso
do Amazon EC2, e Jorge tem de pagar 85 dólares pelo Amazon EC2 e 50 dólares pelo Amazon S3. Agora,
ele usou todos os créditos.

Como aplicar créditos da AWS entre contas individuais
e múltiplas
As regras a seguir especificam como a AWS aplica créditos a faturas de contas individuais e de
organizações, por padrão (compartilhamento de crédito ativado):
• O ciclo de faturamento começa no primeiro dia de cada mês.
• Se no primeiro dia do mês uma conta é de propriedade de alguém que não faz parte de uma
organização, mas que mais tarde, durante o mês, ingressa na organização, a AWS aplica os créditos
desse indivíduo à fatura dele pelo uso por esse mês. No mês seguinte, a AWS aplica créditos à
organização na qual o indivíduo ingressou.
• Se uma conta for de propriedade de uma organização no início do mês, a AWS aplica créditos
resgatados pela conta pagante ou por qualquer conta vinculada à fatura da organização, mesmo que a
conta saia da organização no mesmo mês. O início do mês começa um segundo após 0:00 UTC+0. Por
exemplo, suponha que uma conta saia de uma organização em 1.º de agosto. A AWS ainda aplica os
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créditos de agosto que a conta resgatou à fatura da organização porque a conta pertencia à organização
durante o mês.
• Se um indivíduo sai de uma organização durante o mês, a AWS começa a aplicar os créditos à conta do
indivíduo no primeiro dia do mês seguinte.
• Os créditos são compartilhados com todas as contas que ingressam em uma organização em qualquer
momento do mês. No entanto, o grupo de crédito compartilhado da organização consiste em apenas
créditos de contas que fizeram parte da organização desde o primeiro dia do mês.
Por exemplo, imagine que Ana possui uma conta individual no primeiro dia do mês e, depois, ingressa em
uma organização durante o mês. Suponha também que ela resgata seus créditos em qualquer dia depois
do dia em que ela se juntou à organização. A AWS aplica os créditos à conta dela pelo uso incorrido do
primeiro dia do mês até o dia em que ela se juntou à organização. No entanto, a partir do primeiro dia do
mês seguinte, a AWS aplica os créditos à fatura da organização. Se a Ana sair da organização, todos os
créditos que resgatar também serão aplicados à fatura da organização até o primeiro dia do mês seguinte
à sua saída. A partir do mês seguinte à partida da Susan, a AWS aplicará os créditos à fatura dela e não a
fatura da organização.
Em outro exemplo, suponha que Susan possua uma conta individual em 1.º de janeiro e ingresse em
uma organização em 11 de janeiro. Se Susan resgatar USD 100 em créditos em 18 de janeiro, a AWS
os aplicará à conta dela pelo uso incorrido no mês de janeiro. A partir 1.º de fevereiro, os créditos de
Susan serão aplicados à fatura consolidada da organização. Se Ana tiver USD 50 em créditos e sair da
organização em 16 de abril, os créditos dela serão aplicados à fatura consolidada da organização para
abril. A partir de maio, os créditos da Ana serão aplicados à conta dela.

Como compartilhar créditos da AWS
É possível desativar o compartilhamento de crédito na página Billing Preferences (Preferências de
faturamento) no Console de Faturamento. As regras a seguir especificam como os créditos são aplicados a
faturas de contas individuais e de organizações quando o compartilhamento de crédito é desativado:
• O ciclo de faturamento começa no primeiro dia de cada mês.
• Os créditos são aplicadas apenas à conta que recebeu os créditos.
• As faturas são calculadas usando a preferência de compartilhamento de crédito que está ativa no último
dia do mês.
• Em uma organização, apenas a conta pagante pode ativar ou desativar o compartilhamento de crédito. A
preferência de compartilhamento de crédito se aplica a todas as contas em uma organização.

Para desativar o compartilhamento de crédito
Você pode desativar o compartilhamento de crédito por meio do Console de Faturamento.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.

3.

Selecione Desabilitar compartilhamento de crédito.

4.

Escolha Save preferences (Salvar preferências).

Instâncias reservadas
Para fins de faturamento, o recurso de faturamento consolidado do AWS Organizations trata todas as
contas na organização como uma única conta. Isso significa que todas as contas na organização podem
Versão 2.0
119

Faturamento da AWS Guia do usuário
Exemplos de faturamento para serviços específicos

receber o custo-benefício por hora das Instâncias reservadas que são compradas por qualquer outra
conta.
Você pode desativar o compartilhamento de descontos da instância reservada na página Preferences
(Preferências) do console do Billing and Cost Management. Para mais informações, consulte the
section called “Desativar o compartilhamento de descontos de instâncias reservadas e de Savings
Plans.” (p. 121).
Tópicos
• Exemplos de faturamento para serviços específicos (p. 120)
• Desativar o compartilhamento de descontos de instâncias reservadas e de Savings Plans. (p. 121)

Exemplos de faturamento para serviços específicos
Ainda existem mais algumas coisas que você precisa saber sobre como o faturamento consolidado
funciona com serviços específicos da AWS.

Instâncias reservadas do Amazon EC2
Como exemplo de instâncias reservadas do Amazon EC2, suponha que Bob e Susan tenham, cada um,
uma conta em uma organização. A Ana tem cinco Instâncias reservadas do mesmo tipo e o Pedro não
tem nenhuma. Durante uma hora específica, a Ana usa três instâncias e o Pedro usa seis de um total de
nove instâncias no faturamento consolidado da organização. AWS fatura cinco instâncias como Instâncias
reservadas e as quatro instâncias restantes como instâncias regulares.
Pedro recebe o custo-benefício das Instâncias reservadas de Ana somente se ele iniciar as instâncias dele
na mesma Zona de disponibilidade onde Ana comprou as Instâncias reservadas dela. Por exemplo, se
Ana especificar us-west-2a quando comprar as Instâncias reservadas dela, Pedro também precisará
especificar us-west-2a quando ele iniciar as instâncias dele para conseguir o custo-benefício no
faturamento consolidado da organização. Entretanto, os locais atuais das Zonas de disponibilidade são
independentes de uma conta para outra. Por exemplo, a zona de disponibilidade us-west-2a da conta de
Pedro pode estar em um local diferente do local da conta de Ana.

Instâncias de banco de dados reservadas do Amazon RDS
Como exemplo de instâncias de banco de dados reservadas do Amazon RDS, suponha que Bob e Susan
tenham, cada um, uma conta em uma organização. A Ana tem cinco instâncias de banco de dados
reservadas e o Pedro não tem nenhuma. Durante um horário específico, Susan usa três instâncias de
banco de dados e Bob usa seis, com um total de nove instâncias de banco de dados no faturamento
consolidado. A AWS fatura cinco instâncias de banco de dados reservadas e as quatro restantes como
Instâncias de banco de dados sob demanda (para cobranças de Instâncias de banco de dados reservadas
do Amazon RDS, consulte a página de preços). Pedro recebe o custo-benefício das Instâncias de banco
de dados reservadas de Ana somente se ele iniciar as Instâncias de banco de dados dele na mesma
região onde Ana comprou as Instâncias de banco de dados reservadas dela.
Do mesmo modo, todos os atributos relevantes das Instâncias de banco de dados reservadas de Ana
devem corresponder aos atributos das Instâncias de banco de dados iniciadas por Pedro, conforme
descrito em Instâncias de banco de dados reservadas. Por exemplo, suponhamos que Ana comprou uma
Instância de banco de dados reservada em us-west-2 com os seguintes atributos:
• Mecanismo de banco de dados: Oracle
• Classe da instância de banco de dados: m1.xlarge
• Tipo de implantação: Multi-AZ
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Isso significa que Pedro precisa iniciar suas Instâncias de banco de dados em us-west-2 com os
mesmos atributos para obter um custo-benefício no faturamento consolidado da organização.

Instâncias de nó reservadas do Amazon ElastiCache
Como exemplo de nós reservados do Amazon Elasticache, suponha que Bob e Susan, cada um, tenham
uma conta em uma organização. A Ana tem cinco Nós reservados e o Pedro não tem nenhum. Durante
uma horário específico, Ana usa três nós e Pedro usa seis. Isso leva a um total de nove nós usados na
fatura consolidada.
AWS fatura cinco como Nós reservados. AWS fatura os quatro restantes como nós sob demanda. (Para
obter informações sobre as cobranças de nós reservados do Amazon ElastiCache, consulte Preço do
Amazon ElastiCache.) O Pedro receberá o custo-benefício dos Nós reservados da Ana apenas se ele
iniciar os nós sob demanda dele na mesma região onde a Ana comprou seus Nós reservados.
Além disso, para receber o custo-benefício dos Nós reservadas da Ana, todos os atributos dos nós do
Pedro devem corresponder aos atributos dos nós iniciados pela Ana. Por exemplo, suponhamos que Ana
comprou nós reservados em us-west-2 com os seguintes atributos:
• Mecanismo de cache: Redis
• Tipo de nó: cache.r3.large
Bob deve iniciar seus nós do ElastiCache na us-west-2 com os mesmos atributos para obter o custobenefício do faturamento consolidado da organização.

Instâncias reservadas no Amazon OpenSearch Service
Como exemplo de nós reservados do Amazon OpenSearch Service, suponha que Bob e Susan, cada
um, tenham uma conta em uma organização. A Ana tem cinco instâncias reservadas e o Pedro não tem
nenhuma. Durante um horário específico, Ana usa três instâncias e Pedro usa seis. Isso leva a um total de
nove instâncias usadas na fatura consolidada.
AWS fatura cinco como Instâncias reservadas. AWS fatura os quatro restantes como Instâncias sob
demanda. Para informações sobre as cobranças de Instâncias reservadas do Amazon OpenSearch
Service, consulte a Definição de preço do Amazon OpenSearch Service. Pedro recebe o custo-benefício
das instâncias reservadas de Ana somente se ele iniciar as Instâncias de banco de dados dele na mesma
região onde Ana comprou as instâncias sob demanda reservadas dela.
Para receber o custo benefício das instâncias reservadas da Ana, o Pedro também precisa
usar o mesmo tipo de instância que a Ana reservou. Por exemplo, digamos que a Ana adquiriu
m4.large.elasticsearch instâncias em us-west-2. Bob precisa executar seus domínios do Amazon
OpenSearch Service em us-west-2 com o mesmo tipo de instância para obter o custo-benefício do
faturamento consolidado da organização.

Desativar o compartilhamento de descontos de
instâncias reservadas e de Savings Plans.
A conta de gerenciamento de uma organização pode desativar o compartilhamento de instâncias
reservadas (RI) e descontos dos Savings Plans para qualquer conta naquela organização, incluindo a
conta de gerenciamento. Isso significa que os descontos de RIs e Savings Plans não são compartilhados
entre as contas que têm o compartilhamento desativado. Para compartilhar um desconto de RI ou de
Savings Plans com uma conta, as duas contas devem ter o compartilhamento ativado. Essa preferência
não é permanente, e você pode alterá-la a qualquer momento. Cada fatura estimada é calculada usando o
último conjunto de preferências. A fatura final para o mês é calculada com base nas preferências definidas
às 23:59:59 UTC, no último dia do mês.
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Important
A desativação das RIs e o compartilhamento do desconto de Savings Plans pode resultar em uma
fatura mensal mais alta.
Tópicos
• Desativar descontos compartilhados de instâncias reservadas e Savings Plans (p. 122)
• Ativar descontos compartilhados de instâncias reservadas e Savings Plans (p. 122)

Desativar descontos compartilhados de instâncias reservadas e
Savings Plans
Você pode desativar os descontos de compartilhamento de RIs de contas-membro individuais.
Não é possível compartilhar Savings Plans com um conjunto de contas. Você pode optar por restringir o
benefício à conta que comprou os Savings Plans, mas não por fazer o compartilhamento entre um grupo
de contas.

Para desativar descontos compartilhados de instâncias reservadas e de Savings Plans
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

2.

No painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.

3.

Expanda RI and Savings Plans discount sharing (Compartilhamento de desconto de RI e Savings
Plans) selecionando o símbolo de seta.

4.

Em RI and Savings Plans discount sharing enabled (Compartilhamento de desconto de RI e Savings
Plans habilitado), selecione as contas para as quais você deseja desativar o compartilhamento do
desconto de RI.

5.

Escolha Add to list (Adicionar à lista) para adicionar as contas às contas de RI and Savings Plans
discount sharing disabled (Compartilhamento de desconto de RI e Savings Plans desativado).

6.

Escolha Save preferences (Salvar preferências).

7.

Na caixa de diálogo Manage RI Discount, Savings Plans Discount and Credit Sharing (Gerenciar
descontos de RI, descontos de Savings Plans e compartilhamento de crédito), selecione Save
(Salvar).

Ativar descontos compartilhados de instâncias reservadas e
Savings Plans
Você pode usar o console para reativar os descontos de compartilhamento de RI para uma conta.
Você pode compartilhar o Savings Plans com um conjunto de contas. Você pode optar por não
compartilhar o benefício com outras contas ou abrir a elegibilidade do item de linha para toda a família de
contas de cobrança consolidadas.

Para ativar descontos compartilhados de instâncias reservadas
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS Billing em https://
console.aws.amazon.com/billing/.

Note
Certifique-se de que você está conectado à conta de gerenciamento da AWS Organizations.
2.

No painel de navegação, selecione Billing Preferences (Preferências de faturamento).
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3.

Expanda RI and Savings Plans discount sharing (Compartilhamento de desconto de RI e Savings
Plans) selecionando o símbolo de seta.

4.

Em RI and Savings Plans discount sharing disabled (Compartilhamento de desconto de RI e Savings
Plans desativado), selecione as contas para as quais você deseja habilitar o compartilhamento do
desconto de RI.
Escolha Remove from list (Remover da lista) para remover as contas das contas de Compartilhamento
de desconto de RI e Savings Plans desativado.

5.
6.
7.

Escolha Save preferences (Salvar preferências).
Na caixa de diálogo Gerenciar compartilhamento de crédito ou descontos de RI, selecione Salvar.

Compreensão de faturas consolidadas
Se você gerenciar uma organização no AWS Organizations, poderá usar o faturamento consolidado para
visualizar os custos de uso agregados das contas na organização. O faturamento consolidado também
pode ajudar você a reduzir esses custos. Por exemplo, para garantir que você pague o menor preço
disponível pelos produtos e serviços da AWS, a AWS oferece níveis de preço que recompensam uma
maior utilização com preços mais baixos e taxas com desconto para compras antecipadas de instâncias
(conhecidas como reservas ou Instâncias Reservadas). Usando o faturamento consolidado, você pode
combinar várias contas em uma única fatura, o que permite alcançar os níveis com preços mais baixos
mais rapidamente. Você também pode aplicar reservas não utilizadas de uma conta para o uso da
instância de outra conta.
Tópicos
• Cálculo de faturamentos consolidados (p. 123)
• Níveis de preço (p. 123)
• Instâncias reservadas (p. 126)
• Savings Plans (p. 127)
• Combinação de tarifas e custos (p. 127)

Cálculo de faturamentos consolidados
Em uma organização, uma conta de gerenciamento é responsável pelo pagamento de todos os encargos
incorridos pelas contas-membro. Se você for o administrador de uma conta de gerenciamento e tiver as
permissões apropriadas, poderá visualizar os custos de uso agregados para descontos por instância
reservada e níveis por volume para todas as contas-membro. Você também poderá visualizar as despesas
incorridas pelas contas-membro individuais, porque a AWS cria uma fatura separada para cada contamembro com base no uso da conta. A AWS também inclui resumos das faturas de cada conta na fatura da
conta de gerenciamento. Durante cada período de faturamento, a AWS calcula suas cobranças estimadas
várias vezes ao dia para que você possa acompanhar seus custos à medida que sua organização utiliza
os serviços. Sua fatura será finalizada no início do mês seguinte.

Note
Como as contas-membro, uma conta de gerenciamento pode ser cobrada pelo uso. No entanto,
como prática recomendada, você não deve usar a conta de gerenciamento para executar serviços
da AWS. Exceto para serviços e recursos necessários para gerenciar a organização em si. Por
exemplo, como parte do gerenciamento do faturamento consolidado, você pode criar um bucket
do S3 na conta de gerenciamento para armazenar relatórios de uso e de custo da AWS.

Níveis de preço
Alguns serviços da AWS têm preços em níveis, que especificam custos unitários para quantias definidas
de utilização da AWS. Conforme sua utilização aumenta, você passa para novos níveis de preço que
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especifica custos unitários mais baixos para uso adicional em um mês. Seu uso da AWS é medido
mensalmente. Para medir o uso, a AWS trata todas as contas em uma organização como uma única conta.
Contas-membro não alcançam limites de nível individualmente. Em vez disso, todo uso na organização
é agrupado para cada serviço, o que garante um acesso mais rápido aos níveis de preços reduzidos. No
início de cada mês, seu uso do serviço é zerado novamente.
Cada serviço da AWS divulga suas informações de forma independente. É possível acessar todas as
páginas individuais de preços na página Preços da AWS.

Calcular custos para o armazenamento Amazon S3 Standard
A tabela a seguir mostra um exemplo de níveis de preço (seus custos podem variar). Para obter mais
informações, consulte Definição de preço do Amazon S3.
Níveis de preço do Amazon S3
Descrição do nível

Preço por GB

Preço por TB

Primeiro 1 TB/mês

0,10 USD

USD 100,00

Próximos 49 TB/mês

US$ 0,08

USD 80,00

Próximos 450 TB/mês

US$ 0,06

USD 60

A tabela a seguir mostra o uso do Amazon S3 para uma organização que inclui uma conta de
gerenciamento e três contas-membro.
Custo combinado de uso do S3 de exemplo
Conta

Nível

Quantidade
Quantidade
Tarifa não
de
de
combinada (/
armazenamentoarmazenamentoGB)
(GB)
(TB)

Tarifa não
combinada (/
TB)

Custo não
combinado

1.000

1

0,10 USD

100

USD 100,00

Próximos 49
TB/mês

49.000

49

US$ 0,08

80

USD 3.920,00

Próximos
450 TB/mês

45.000

45

US$ 0,06

60

USD 2.700,00

95.000

95

GerenciamentoPrimeiro TB/
mês

Total

USD 6.720,00

Conta

Nível

QuantidadeQuantidadeTarifa
Tarifa
Custo
Tarifa
Tarifa
Custo
de
de
não
não
não
combinadacombinadacombinado
armazenamento
armazenamento
combinadacombinadacombinado(/GB)
(/TB)
(= tarifa
(GB)
(TB)
(/GB)
(/TB)
(= US
(= US
combinada * armazena
$ 6.720/95.000)
$ 6.720/95)

Membro
1

Primeiro
TB/mês

1.000

1

0,10 USD 100
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Conta

Nível

QuantidadeQuantidadeTarifa
Tarifa
Custo
Tarifa
Tarifa
Custo
de
de
não
não
não
combinadacombinadacombinado
armazenamento
armazenamento
combinadacombinadacombinado(/GB)
(/TB)
(= tarifa
(GB)
(TB)
(/GB)
(/TB)
(= US
(= US
combinada * armazena
$ 6.720/95.000)
$ 6.720/95)

Próximos 14.000
49 TB/
mês

14

US$
0,08

80

USD 1.120,00
0.070737 70.737

USD 990,318

Próximos 15.000
450 TB/
mês

15

US$
0,06

60

USD 900,00
0.070737 70.737

USD 1.061,055

Conta

Nível

QuantidadeQuantidadeTarifa
Tarifa
Custo
Tarifa
Tarifa
Custo
de
de
não
não
não
combinadacombinadacombinado
armazenamento
armazenamento
combinadacombinadacombinado(/GB)
(/TB)
(= tarifa
(GB)
(TB)
(/GB)
(/TB)
(= US
(= US
combinada * armazena
$ 6.720/95.000)
$ 6.720/95)

Membro
2

Próximos 20.000
49 TB/
mês

20

US$
0,08

80

USD 1.600,00
0.070737 70.737

USD 1.414,74

Próximos 15.000
450 TB/
mês

15

US$
0,06

60

USD 900,00
0.070737 70.737

USD $1.061,55

Conta

Nível

QuantidadeQuantidadeTarifa
Tarifa
Custo
Tarifa
Tarifa
Custo
de
de
não
não
não
combinadacombinadacombinado
armazenamento
armazenamento
combinadacombinadacombinado(/GB)
(/TB)
(= tarifa
(GB)
(TB)
(/GB)
(/TB)
(= US
(= US
combinada * armazena
$ 6.720/95.000)
$ 6.720/95)

Membro
3

Próximos 15.000
49 TB/
mês

15

US$
0,08

80

USD 1.200,00
0.070737 70.737

USD $1.061,55

Próximos 15.000
450 TB/
mês

15

US$
0,06

60

USD 900,00
0.070737 70.737

USD $1.061,55

Os custos na tabela anterior são calculados da seguinte forma:
1. Todo o uso da organização chega a 95 TB ou 95.000 GB. Isso é totalizado na conta de gerenciamento
para fins de registro. A conta de gerenciamento não tem uso próprio. Somente as contas-membro
são cobradas pelo uso. O membro 1 usa 1 TB de armazenamento. Isso atende ao primeiro nível de
definição de preço da organização. O segundo nível de definição de preço é atendido por todas as três
contas-membro (14 TB para membro 1 + 20 TB para membro 2 + 15 TB para membro 3 = 49 TB). O
terceiro nível de definição de preço é aplicado a qualquer uso acima de 49 TB. Neste exemplo, o nível
de definição de preço é aplicado ao uso da conta-membro total de 45 TB.
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2. O custo total é calculado adicionando-se o custo dos primeiros TB (1.000 GB * 0,10 USD = 1 TB *
100,00 USD = 100,00 USD) ao custo dos próximos 49 TB (49.000 GB * 0,08 USD = 49 TB * 80,00
USD = 3.920,00 USD) e ao custo dos 45 TB restantes (45.000 GB * 0,06 USD = 45 TB * 60,00 USD =
2.700,00 USD), para um total de 6.720 USD (100,00 USD + 3.920,00 USD + 2.700,00 USD = 6.720,00
USD).
O exemplo anterior mostra como usar o faturamento consolidado no AWS Organizations pode ajudar
a diminuir o custo total mensal de armazenamento. Se você calcular o custo de cada conta-membro
separadamente, o custo total será de USD 7.660, não USD 6.720. Agrupando o uso das três contas, você
alcançará os níveis de preços reduzidos antes. O armazenamento mais caro, o primeiro TB, é cobrado ao
preço mais alto apenas uma vez, em vez de três vezes. Por exemplo, três TB de armazenamento na tarifa
mais cara de 100 USD/TB resultaria em uma cobrança de 300 USD. A cobrança desse armazenamento
como 1 TB (100 USD) e 2 TB adicionais a 80 USD (160 USD) resulta em uma cobrança total de 260 USD.

Instâncias reservadas
O AWS também oferece taxas por hora com desconto em troca de uma taxa inicial e período de contrato.

Instâncias reservadas zonais
Uma instância reservada é uma reserva que fornece uma taxa por hora com desconto em troca de uma
taxa inicial e período de contrato. Serviços, como o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e o
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), usam essa abordagem para vender capacidade
reservada para uso por hora de Instâncias reservadas. Não é uma máquina virtual. É um compromisso de
pagar antecipadamente por instâncias específicas do Amazon EC2 ou do Amazon RDS. Em troca, você
recebe uma tarifa com desconto sobre o uso de uma instância sob demanda. Sob uma perspectiva técnica,
não há diferença entre instâncias reservadas e instâncias sob demanda. Ao executar uma instância, a
AWS verifica se há uso qualificável em todas as contas de uma organização, que possa ser aplicado a
uma reserva ativa. Para obter mais informações, consulte Instâncias reservadas no Manual do usuário do
Amazon EC2 para instâncias do Linux e Trabalhar com instâncias de banco de dados reservadas no Guia
do desenvolvedor do Amazon Relational Database Service.
Quando você reserva capacidade com instâncias reservadas, seu uso por hora é calculado a uma tarifa
com desconto para as instâncias do mesmo tipo de uso na mesma zona de disponibilidade.

Instâncias reservadas regionais
As instâncias reservadas regionais não reservam capacidade. Em vez disso, elas oferecem flexibilidade de
zona de disponibilidade e, em determinados casos, flexibilidade de tamanho da instância. A flexibilidade
de zona de disponibilidade permite que você execute uma ou mais instâncias em qualquer zona de
disponibilidade em sua Região AWS reservada. O desconto da instância reservada é aplicado a qualquer
uso em qualquer zona de disponibilidade. A flexibilidade de tamanho da instância fornece o desconto de
instâncias reservadas para uso da instância, independentemente do tamanho, dentro dessa família de
instâncias. A flexibilidade de tamanho da instância é aplicável somente a instâncias reservadas regionais
na plataforma Linux/Unix com locação padrão. Para obter mais informações sobre instâncias reservadas
regionais, consulte Detalhes da reserva no Guia de relatórios de uso e de custos nesta documentação e
Aplicar instâncias reservadas no Manual do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud para instâncias do
Linux.

Calcular custos para o Amazon EC2 com instâncias reservadas
A AWS calcula as despesas para instâncias do Amazon EC2 agregando todo o uso do EC2 para um tipo
de instância específico em uma região da AWS para uma organização.

Processo de cálculo
A AWS calcula a combinação de tarifas para instâncias do Amazon EC2 usando a seguinte lógica:
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1. O AWS agrega o uso de todas as contas em uma organização no mês ou parcialmente no mês e
calcula os custos com base em tarifas não combinadas, como taxas para Instâncias reservadas e Sob
demanda. Itens de linha desses custos são criados para a conta de gerenciamento. Esse modelo de
cálculo da fatura tenta aplicar tarifas mais baixas não combinadas para as quais cada item de linha
esteja qualificado. A lógica de alocação se aplica primeiro às horas da instância reservada, depois às
horas de nível gratuito e, em seguida, às tarifas sob demanda para o uso restante. Nos relatórios de uso
e de custo da AWS, é possível ver itens de linha para esses custos agregados.
2. A AWS identifica cada tipo de uso do Amazon EC2 em cada região da AWS e aloca o custo da conta
de gerenciamento nos itens de linha da conta-membro correspondente para tipos idênticos de uso
na mesma região. Nos Relatórios de uso e de custo da AWS, a coluna Unblended Rate (Tarifa não
combinada) mostra essa taxa aplicada a cada item de linha.

Note
Quando atribui horas de instâncias reservadas às contas-membro, a AWS sempre começa com
a conta de membro que comprou a reserva. Se sobram horas da reserva de capacidade, elas
são aplicadas pela AWS às outras contas que operam tipos de uso idênticos na mesma zona
de disponibilidade.
A AWS aloca uma RI regional pelo tamanho da instância: a RI é aplicada primeiro à menor
instância da família de instâncias, depois à segunda menor e assim por diante. A AWS aplica
uma RI ou uma fração de uma RI com base no fator de normalização da instância. A ordem na
qual a AWS aplica as RIs não ocasiona diferença de preço.

Savings Plans
Os Savings Plans são um modelo de preço flexível que pode ajudar você a reduzir sua fatura de uso da
AWS. O Compute Savings Plans permite que você se comprometa com um valor para cada hora e receba
usos descontados do Amazon EC2, do Fargate e do AWS Lambda até este valor.

Calcular custos com os Savings Plans
A AWS calcula as despesas do Amazon EC2, do Fargate e do AWS Lambda agregando todo o uso que
não está coberto pelas instâncias reservadas e aplicando as taxas dos Savings Plans, a começar pelo
maior desconto.
Os Savings Plans são aplicados à conta que possui os Savings Plans. Depois, são compartilhados com
outras contas na organização da AWS. Para obter mais informações, consulte Como os Savings Plans são
aplicados ao seu uso no Manual do Usuário dos Savings Plans.

Combinação de tarifas e custos
As tarifas combinadas são uma média das tarifas de instâncias reservadas e instâncias sob demanda
que são usadas por contas-membro em uma organização em AWS Organizations. AWS calcula os custos
combinados multiplicando a tarifa combinada para cada serviço pelo uso desse serviço pela conta.

Note
• A AWS mostra as cobranças de cada conta-membro como custos não combinados. A AWS
continua aplicando todos os benefícios do faturamento consolidado, como reservas e preços
escalonados, a todas as contas-membro no AWS Organizations.
• As tarifas combinadas para o Amazon EC2 são calculadas por hora.
Esta seção inclui exemplos que mostram como a AWS calcula taxas combinadas para os seguintes
serviços.
• Calcular combinação de tarifas para o armazenamento Amazon S3 Standard
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• Cálculo de combinações de tarifas para o Amazon EC2

Calcular combinação de tarifas para o armazenamento Amazon S3 Standard
A AWS calcula a combinação de tarifas para o armazenamento Amazon S3 Standard com base no custo
total de armazenamento e na divisão pelo volume de dados armazenados por mês. Usando o exemplo de
Cálculo de faturamentos consolidados (p. 123), em que calculamos um custo de USD 6.720 para uma
conta de gerenciamento e três contas-membro, calculamos as combinações de tarifas das contas usando
a seguinte lógica:
1. A tarifa combinada em GB é calculada dividindo-se o custo total (6.720 USD) pelo volume de
armazenamento (95.000 GB) para produzir uma tarifa combinada de 0,070737 USD/GB. A tarifa
combinada em TB é calculada dividindo-se o custo total (6.720 USD) pelo volume de armazenamento
(95 TB) para produzir uma tarifa combinada de 70,737 USD/TB.
2. O custo combinado de cada conta-membro é alocado multiplicando-se a tarifa combinada (para GB ou
TB) pelo uso total, o que resulta nos valores listados na coluna de custo combinado. Por exemplo, o
membro 1 usa 14.000 GB de armazenamento a uma tarifa combinada de 0,070737 USD (ou 14 TB a
70,737 USD) por um custo combinado de 990,318 USD.

Cálculo de combinações de tarifas para o Amazon EC2
O exemplo a seguir mostra como a lógica do faturamento consolidado agrega custos do Amazon EC2 à
conta de gerenciamento e aloca esses custos às contas-membro com base no uso proporcional. Para esse
exemplo, todos os usos são do mesmo tipo, ocorrem na mesma zona de disponibilidade referem-se ao
mesmo período de vigência da instância reservada. Esse exemplo abrange instâncias reservadas com
pagamento adiantado total e parcial.
A tabela a seguir mostra os itens de linha que representam o cálculo dos itens de linha para uso do
Amazon EC2 para 720 horas (30 dias) por mês. Cada instância é do mesmo tipo de uso (t2.small)
e está sendo executada na mesma Zona de disponibilidade. A organização comprou três instâncias
reservadas para um período de um ano. A Conta-membro 1 tem três instâncias reservadas. A contamembros 2 não tem instâncias reservadas, mas usa uma instância sob demanda.
Conta
de
item de
linha

Tipo de Tipo
faturamento
de uso

Custo
Custo
adiantado mensal

Uso
Quantidade
Tarifa
Custo
Tarifa
Custo
disponívelde uso não
não
combinada
combinado
combinada
combinado

Conta
RI,
t2.small USD 274,00
USD 0,00de
tudo
gerenciamento
adiantado
RI,
t2.small USD 70,00USD 5,84adiantamento
parcial

1440

-

-

-

-

720

-

-

-

-

Conta- Aplicaçãot2.small membro de RI
1
Aplicaçãot2.small de RI

-

1440

1440

USD 0,00USD 0,00USD 0,00575
USD 8,28

-

720

720

USD 0,00USD 0,00USD 0,00575
USD 4,14

Conta- Sob
t2.small membro demanda
2

-

-

720

USD 0,023
USD 16,56
USD 0,00575
USD 4,14
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Conta
de
item de
linha
Total

Tipo de Tipo
faturamento
de uso

Custo
Custo
adiantado mensal

Uso
Quantidade
Tarifa
Custo
Tarifa
Custo
disponívelde uso não
não
combinada
combinado
combinada
combinado
2160

2880

USD 16,56

USD 16,56

Os dados na tabela anterior são calculados da seguinte forma:
• A organização adquiriu 1.440 horas de capacidade de instância reservada a uma tarifa de adiantamento
total (duas instâncias do EC2).
• A organização adquiriu 720 horas de capacidade de instância reservada a uma tarifa de adiantamento
parcial (uma instância do EC2).
• A conta-membro 1 usa por completo as duas instâncias reservadas com pagamento antecipado total
e a instância reservada com pagamento antecipado parcial em um uso total de 2.160 horas. A contamembro 2 usa 720 horas de uma instância sob demanda. O uso total da organização é de 2.880 horas
(2.160 + 720 = 2.880).
• A tarifa não combinada das três Instâncias Reservadas é de USD 0,00. O custo não combinado de um
RI é sempre USD 0,00 porque as cobranças de RI não são incluídas em cálculos de combinação de
tarifas.
• A tarifa não combinada da instância sob demanda é de US$ 0,023. As taxas não combinadas são
associadas ao preço atual do produto. Elas não podem ser verificadas com base em informações na
tabela anterior.
• A tarifa combinada é calculada dividindo o custo total (US$ 16,56) pelo volume total de uso do Amazon
EC2 (2.880 horas). Isso resulta em uma tarifa de US$ 0,005750000 por hora.

Cobranças do AWS Support para contas em um
AWS Organizations
A AWS calcula taxas do AWS Support independentemente para cada conta-membro. Normalmente, uma
assinatura do AWS Support para uma conta-membro não se aplica a toda a organização. Cada conta
assina de maneira independente. Os clientes do plano Suporte empresarial têm a opção de incluir várias
contas em um faturamento mensal agregado. As cobranças mensais dos planos Desenvolvedor, Business
e Suporte empresarial se baseiam no uso individual mensal da AWS, sujeitas a uma cobrança mensal
mínima. As taxas do AWS Support associadas a compras de instâncias reservadas e do Savings Plan
se aplicam somente às contas-membro que realizaram a compra. Para obter mais informações, consulte
Planejamento da definição de preços do AWS Support.
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Segurança em AWS Billing and Cost
Management
A segurança da nuvem na AWS é a nossa maior prioridade. Como cliente da AWS, você se contará com
um datacenter e uma arquitetura de rede criados para atender aos requisitos das organizações com as
maiores exigências de segurança.
A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e você. O modelo de responsabilidade
compartilhada descreve isso como segurança da nuvem e segurança na nuvem:
• Segurança da nuvem: a AWS é responsável pela proteção da infraestrutura que executa produtos
da AWS na Nuvem AWS. A AWS também fornece serviços que podem ser usados com segurança.
Auditores de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos
Programas de conformidade da AWS. Para saber mais sobre os programas de conformidade que se
aplicam ao AWS Billing and Cost Management, consulte Serviços da AWS em escopo por programa de
conformidade
• Segurança da nuvem: sua responsabilidade é determinada pelo serviço da AWS que você usa. Você
também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da
sua empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.
Esta documentação ajuda a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao
usar o Billing and Cost Management. Os tópicos a seguir mostram como configurar o Billing and Cost
Management para atender aos seus objetivos de segurança e compatibilidade. Saiba também como usar
outros produtos da AWS que ajudam a monitorar e proteger os recursos do Billing and Cost Management.
Tópicos
• Proteção de dados no AWS Billing and Cost Management (p. 130)
• AWS Identity and Access Management para AWS Billing (p. 131)
• Registrar em log e monitorar no AWS Billing and Cost Management (p. 157)
• Validação de conformidade do AWS Billing and Cost Management (p. 163)
• Resiliência no AWS Billing and Cost Management (p. 163)
• Segurança da infraestrutura no AWS Billing and Cost Management (p. 164)

Proteção de dados no AWS Billing and Cost
Management
O modelo de responsabilidade compartilhada da AWS se aplica à proteção de dados no AWS Billing and
Cost Management. Conforme descrito nesse modelo, a AWS é responsável por proteger a infraestrutura
global que executa toda a Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre seu conteúdo
hospedado nessa infraestrutura. Esse conteúdo inclui as tarefas de configuração e gerenciamento de
segurança dos Serviços da AWS que você usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de
dados, consulte as Perguntas frequentes sobre privacidade de dados. Para obter mais informações sobre
a proteção de dados na Europa, consulte a postagem do blog AWS Shared Responsibility Model and
GDPR no Blog de segurança da AWS.
Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja as credenciais da conta da Conta da
AWS e configure as contas de usuário individuais com o AWS Identity and Access Management (IAM).
Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações
de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:
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• Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
• Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos da AWS. Recomendamos TLS 1.2 ou posterior.
• Configure o registro em log das atividades da API e do usuário com o AWS CloudTrail.
• Use as soluções de criptografia da AWS, juntamente com todos os controles de segurança padrão nos
serviços da AWS.
• Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e
proteger dados pessoais armazenados no Amazon S3.
• Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-2 ao acessar a AWS por meio de
uma interface de linha de comando ou uma API, use um endpoint do FIPS. Para obter mais informações
sobre endpoints do FIPS, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.
É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais, como
endereços de e-mail dos seus clientes, em marcações ou campos de formato livre, como um campo Name
(Nome). Isso também vale para o uso do Billing and Cost Management ou de outros serviços da AWS que
usam o console, a API, a AWS CLI ou os SDKs da AWS. Quaisquer dados inseridos em marcações ou
campos de formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de cobrança ou diagnóstico.
Se você fornecer um URL para um servidor externo, recomendemos fortemente que não sejam incluídas
informações de credenciais no URL para validar a solicitação a esse servidor.

AWS Identity and Access Management para AWS
Billing
O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da AWS service (Serviço da AWS) que ajuda
a controlar o acesso aos recursos da AWS de forma segura. Os administradores do IAM controlam quem
pode ser autenticado (conectado) e autorizado (ter permissões) a usar os recursos do Faturamento. O IAM
é um AWS service (Serviço da AWS) que pode ser usado sem custo adicional.
Para iniciar a ativação do acesso ao console do Billing, consulte o Tutorial: Delegar acesso ao console do
Billing no Manual do usuário do IAM.
Tópicos
• Público (p. 131)
• Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso (p. 133)
• Uso de políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para o AWS Billing (p. 135)
• Exemplos de políticas do AWS Billing (p. 142)

Público
A forma como você usa o IAM varia dependendo do trabalho que faz no AWS Billing.
Usuário do serviço: se você usar o serviço AWS Billing para fazer seu trabalho, o administrador fornecerá
as credenciais e as permissões necessárias. À medida que você usar mais recursos do Billing and Cost
Management, poderá precisar de permissões adicionais. Entender como o acesso é gerenciado ajuda a
solicitar as permissões corretas ao administrador.
Administrador do serviço: se você for o responsável pelos recursos da AWS Billing, provavelmente terá
acesso total ao AWS Billing. Você é responsável por determinar a quais recursos e características do AWS
Billing os funcionários terão acesso. Você também é responsável por enviar solicitações ao administrador
do IAM para alterar as permissões dos seus usuários do serviço. Revise as informações nesta página para
entender os conceitos básicos do IAM.
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Administrador do IAM: se você for um administrador do IAM, talvez queira saber mais sobre como criar
políticas para gerenciar o acesso ao AWS Billing.
Esta tabela resume as ações padrão permitidas no AWS Billing para cada tipo de usuário de faturamento.

Tipos de usuário e permissões de faturamento
Tipo de usuário

Descrição

Permissões de faturamento

Proprietário da conta

A pessoa ou entidade na qual
sua conta está configurada.

• Tem controle total sobre todos
os recursos do Billing and Cost
Management.
• Recebe uma fatura mensal de
cobranças da AWS.

Usuário do IAM

Uma pessoa ou aplicação
definida como um usuário em
uma conta por um proprietário da
conta ou usuário administrativo.
As contas podem conter vários
usuários do IAM.

• Tem permissões
explicitamente concedidas
para o usuário ou um grupo
que inclua o usuário.
• Pode receber permissão
para visualizar as páginas
do console do Billing
and Cost Management.
Para mais informações,
consulte Visão geral do
gerenciamento de permissões
de acesso (p. 133).
• Não é possível fechar contas.

Proprietário da conta de
gerenciamento da organização

A pessoa ou entidade associada
a uma conta de gerenciamento
do AWS Organizations. A conta
de gerenciamento paga pela
utilização da AWS por parte de
uma conta de membro em uma
organização.

• Tem controle total sobre todos
os recursos do Billing and Cost
Management somente para a
conta de gerenciamento.
• Recebe uma fatura mensal
de cobranças da AWS para a
conta de gerenciamento e as
contas-membro.
• Visualiza a atividade das
contas-membro nos relatórios
de faturamento da conta de
gerenciamento.

Proprietário da conta-membro da
organização

A pessoa ou entidade associada
a uma conta de membro do
AWS Organizations. A conta
de gerenciamento paga pela
utilização da AWS por parte de
uma conta de membro em uma
organização.

• Não tem permissão para
analisar todos os relatórios
de uso ou atividade da conta,
exceto seus próprios. Não tem
acesso a relatórios de uso ou
a atividades de outras contasmembro na organização ou da
conta de gerenciamento.
• Não tem permissão para
visualizar os relatórios de
faturamento.
• Tem permissão para atualizar
as informações da conta
somente de sua própria conta.
Não pode acessar outras
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Tipo de usuário

Descrição

Permissões de faturamento
contas-membro ou a conta de
gerenciamento.

Visão geral do gerenciamento de permissões de
acesso
O AWS Billing é integrado ao serviço AWS Identity and Access Management (IAM) para que você possa
controlar quem, da sua organização, tem acesso a páginas específicas do console do AWS Billing. É
possível controlar o acesso às faturas e informações detalhadas relacionadas a cobranças e atividades da
conta, orçamentos, métodos de pagamento e créditos.
Para obter instruções sobre como ativar o acesso ao console do AWS Billing, consulte o Tutorial do IAM:
Delegar acesso ao console de faturamento no Guia do usuário do IAM.
Tópicos
• Como conceder acesso às ferramentas e informações de faturamento (p. 133)
• Como ativar o acesso ao console do AWS Billing (p. 133)

Como conceder acesso às ferramentas e informações de
faturamento
O proprietário da conta da AWS pode acessar as informações e ferramentas de faturamento fazendo login
no AWS Management Console usando a senha da conta. Não recomendamos que você use a senha da
conta para o acesso diário à conta nem compartilhe as suas credenciais da conta com outras pessoas.
Em vez disso, crie uma identidade de usuário especial denominada Usuário do IAM para qualquer
pessoa que precise ter acesso à conta. Essa abordagem fornece informações individuais de login
para cada usuário e você pode conceder a cada um deles somente as permissões de que precisam.
Mais especificamente, você pode conceder a alguns usuários acesso limitado a algumas informações
e ferramentas de faturamento. Então, conceda a outros acesso completo a todas as informações e
ferramentas. Também recomendamos que o proprietário da conta acesse a conta usando uma identidade
de usuário do IAM.
Por padrão, os usuários do IAM não têm acesso ao console do AWS Billing. Você ou o administrador
da sua conta deve conceder acesso aos usuários. Você pode fazer isso ativando o acesso de usuários
do IAM ao console do Faturamento e anexando uma política do IAM aos seus usuários. Isso pode ser
gerenciado ou personalizado. Depois, você precisa ativar o acesso de usuários do IAM para que as
políticas do IAM tenham efeito. Você só precisa ativar o acesso de usuários do IAM uma vez.

Note
O IAM é um recurso da conta da AWS. Se você já estiver cadastrado em um produto integrado
ao IAM, não precisará fazer mais nada para se cadastrar no IAM. Além disso, você não é cobrado
pelo uso do IAM.
As permissões do Cost Explorer se aplicam a todas as contas e contas de membro,
independentemente das políticas do IAM. Para obter mais informações sobre o acesso ao Cost
Explorer, consulte Controlar o acesso para o AWS Cost Explorer.

Como ativar o acesso ao console do AWS Billing
Por padrão, usuários e funções do IAM em uma conta da AWS não podem acessar as páginas do console
do Faturamento. Isso acontece mesmo que o usuário ou a função do IAM tenha políticas do IAM que
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concedam acesso a determinados recursos de Faturamento. Usando a configuração Activate IAM Access
(Ativar acesso ao IAM), o usuário raiz da conta da AWS pode permitir que os usuários e funções do IAM
acessem as páginas do console do Faturamento.
No console Billing (Faturamento), a configuração Activate IAM Access (Ativar acesso do IAM) controla o
acesso do usuário e da função do IAM às seguintes páginas:
• Início
• Cost Explorer
• Orçamentos
• Relatórios do Budgets
• Relatórios de custos e de uso da AWS
• Cost categories
• Tags de alocação de custos
• Bills (Faturas)
• Pagamentos
• Credits (Créditos)
• Ordem de compra
• Preferências de faturamento
• Métodos de pagamento
• Configurações de impostos
No console de gerenciamento de custos, a configuração Activate IAM Access (Ativar acesso do IAM)
controla o acesso do usuário e da função do IAM às seguintes páginas:
• Início
• Cost Explorer
• Relatórios
• Rightsizing recommendations (Recomendações de redimensionamento)
• Savings Plans recommendations (Recomendações dos Savings Plans)
• Savings Plans utilization report (Relatório de utilização dos Savings Plans)
• Savings Plans coverage report (Relatório de cobertura dos Savings Plans)
• Reservations overview (Visão geral de reservas)
• Reservations recommendations (Recomendações de reservas)
• Reservations utilization report (Relatório de utilização de reservas)
• Reservations coverage report (Relatório de cobertura de reservas)
• Preferences

Important
Ativar o acesso ao IAM isoladamente não concede aos usuários e funções do IAM as permissões
necessárias para essas páginas do console do Faturamento. Além de ativar o acesso ao IAM,
você também deve anexar as políticas obrigatórias do IAM a esses usuários ou funções. Para
mais informações, consulte Uso de políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para o
AWS Billing (p. 135).
A configuração Activate IAM Access (Ativar acesso ao IAM) não controla o acesso às seguintes páginas e
recursos:
• As páginas do console para Detecção de anomalias de custos da AWS, visão geral de Savings Plans,
inventário de Savings Plans e carrinho de Savings Plans
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• O modo de exibição do Cost Management no AWS Console Mobile Application
• As APIs do Kit de Desenvolvimento (SDK) de Faturamento (APIs do AWS Cost Explorer, AWS Budgets
e AWS Cost and Usage Reports)
• O widget de custo e uso no Console AWS e o AWS Systems Manager Application Manager.
Para ativar a configuração Activate IAM Access (Ativar acesso ao IAM), você deve fazer login na conta
da AWS usando as credenciais de usuário raiz e, em seguida, selecionar a configuração na página My
Account (Minha conta). Ative essa configuração em cada conta na qual deseja permitir o acesso de usuário
e função do IAM às páginas do console do Faturamento. Se você usar o AWS Organizations, ative essa
configuração em cada conta de gerenciamento ou conta de membro em que você deseja permitir o acesso
de usuário e função do IAM às páginas do console.

Note
A configuração Activate IAM Access (Ativar acesso ao IAM) não está disponível para usuários do
IAM com acesso de administrador. Essa configuração está disponível apenas para o usuário raiz
da conta.
Se a configuração Activate IAM Access (Ativar acesso ao IAM) não estiver ativada, os usuários e as
funções do IAM na conta não poderão acessar as páginas do console do Faturamento. Isso é válido
mesmo que tenham acesso de administrador ou as políticas do IAM necessárias.

Como ativar o acesso ao console do Billing and Cost Management para a função e o usuário do
IAM
1.
2.

Faça login no Console de Gerenciamento da AWS com suas credenciais de conta raiz
(especificamente, o endereço de e-mail e a senha usados para criar sua conta da AWS).
Na barra de navegação, escolha o nome da conta e, em seguida, escolha My Account (Minha conta).

3.

Próximo de IAM User and Role Access to Billing Information (Acesso do usuário e da função do IAM a
informações de faturamento), escolha Edit (Editar).

4.

Marque a caixa de seleção Activate IAM Access (Ativar acesso ao IAM) para ativar o acesso às
páginas do console do Billing and Cost Management.

5.

Escolha Update (Atualizar).

Depois de ativar o acesso ao IAM, você também deve anexar as políticas obrigatórias do IAM aos usuários
ou funções do IAM. As políticas do IAM podem conceder ou negar acesso a recursos específicos de
Faturamento. Para mais informações, consulte Uso de políticas baseadas em identidade (políticas do IAM)
para o AWS Billing (p. 135).

Uso de políticas baseadas em identidade (políticas do
IAM) para o AWS Billing
Este tópico fornece exemplos de várias políticas baseadas em identidade. Essas políticas que demonstram
como um administrador de conta pode anexar políticas de permissões a identidades do IAM (usuários,
grupos e funções) para conceder permissões para a execução de operações em recursos de Faturamento.
Para ver uma discussão completa sobre contas da AWS e usuários do IAM, consulte O que é o IAM? no
Manual do usuário do IAM.
Para obter instruções sobre como atualizar políticas gerenciadas pelo cliente, consulte Editar políticas
gerenciadas pelo cliente (console) no Manual do usuário do IAM.
Tópicos
• Políticas de ações do AWS Billing (p. 136)
• Políticas gerenciadas (p. 141)
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Políticas de ações do AWS Billing
Esta tabela resume as permissões que concedem ou negam aos usuários do IAM acesso às suas
informações e ferramentas de faturamento. Para obter exemplos de políticas que usam essas permissões,
consulte Exemplos de políticas do AWS Billing (p. 142).
Para obter uma lista das políticas de ações para o console do AWS Cost Management, consulte Políticas
de ações do AWS Cost Management no Guia do usuário do AWS Cost Management.
Nome da permissão

Descrição

aws-portal:ViewBilling

Permitir ou negar aos usuários do IAM permissões
para visualizar as seguintes páginas do console do
Billing and Cost Management.

aws-portal:ModifyBilling

Permitir ou recusar aos usuários do IAM
permissões para modificar as seguintes páginas do
console do Billing and Cost Management:
• Orçamentos
• Consolidated Billing (Faturamento consolidado)
• Preferências de cobrança
• Credits (Créditos)
• Configurações de impostos
• Métodos de pagamento
• Ordens de compra
• Tags de alocação de custos
Para permitir que os usuários do IAM modifiquem
essas páginas do console, é necessário permitir
ModifyBilling e ViewBilling. Para ver um
exemplo de política, consulte Permitir que os
usuários do IAM modifiquem as informações de
faturamento (p. 148).

aws-portal:ViewAccount

Permitir ou recusar aos usuários do IAM permissão
para visualizar as Configurações da conta.

aws-portal:ModifyAccount

Permitir ou recusar aos usuários do IAM permissão
para modificar as Configurações da conta.
Para permitir que os usuários do IAM modifiquem
as configurações da conta, é necessário permitir
ModifyAccount e ViewAccount.
Para obter um exemplo de uma política que nega
explicitamente o acesso à página do console de
Configurações da conta a um usuário do IAM,
consulte Recusar o acesso às configurações da
conta, mas permitir acesso total a todas as outras
informações de faturamento e uso (p. 148).
Permitir ou recusar aos usuários do IAM permissão
para visualizar os Métodos de pagamento.

aws-portal:ViewPaymentMethods
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Nome da permissão

Descrição

aws-portal:ModifyPaymentMethods

Permitir ou recusar aos usuários do IAM permissão
para modificar os Métodos de pagamento.
Para permitir que os usuários modifiquem
os métodos de pagamento, é necessário
permitir ModifyPaymentMethods e
ViewPaymentMethods.
Permita ou negue que os usuários obtenham
informações de cobrança para grupos de
cobrança pro forma. Isso é feito com o AWS Billing
Conductor na página Bills (Faturas) ou AWS
Cost and Usage Reports (Relatórios de custo e
utilização da AWS).

billing:ListBillingViews

Para obter mais informações sobre visualização
dos seus grupos de faturamento do, consulte
Viewing your billing group details (Visualizar os
detalhes do grupo de faturamento) no Guia do
usuário do AWS Billing Conductor.
sustainability:GetCarbonFootprintSummaryPermitir ou recusar aos usuários do IAM permissão
para visualizar a ferramenta e dados de pegada
de carbono do cliente da AWS. Isso pode ser
acessado pela página de AWS Cost and Usage
Reports (Relatórios de custo e uso da AWS) do
console do Billing and Cost Management.
Para obter um exemplo de política, consulte
Permitir que os usuários do IAM visualizem suas
informações de faturamento o relatório de pegada
de carbono (p. 144).
Permitir ou negar aos usuários do IAM a permissão
para visualizar os relatórios de uso da AWS.

cur:DescribeReportDefinitions

As permissões do AWS Cost and Usage Reports
se aplicam a todos os relatórios criados usando
a API do Serviço de relatórios de uso e de
custo da AWS e do console do Billing and Cost
Management. Se você cria relatórios usando
o console do Billing and Cost Management,
recomendamos atualizar as permissões para
os usuários do IAM. Se você não as atualizar,
pode ser que os usuários percam o acesso a
visualizações, edição e exclusão de relatórios na
página de relatórios do console.
Para obter um exemplo de política, consulte
Permitir que os usuários do IAM acessem a página
de relatórios do console (p. 145).
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Nome da permissão

Descrição

cur:PutReportDefinition

Permitir ou negar aos usuários do IAM a permissão
para criar Relatórios de uso e de custo da AWS.
As permissões do AWS Cost and Usage Reports
se aplicam a todos os relatórios criados usando
a API do Serviço de relatórios de uso e de
custo da AWS e do console do Billing and Cost
Management. Se você cria relatórios usando
o console do Billing and Cost Management,
recomendamos atualizar as permissões para
os usuários do IAM. Se você não as atualizar,
pode ser que os usuários percam o acesso a
visualizações, edição e exclusão de relatórios na
página de relatórios do console.
Para obter um exemplo de política, consulte
Permitir que os usuários do IAM acessem a página
de relatórios do console (p. 145).
Permitir ou negar aos usuários do IAM a permissão
para excluir os Relatórios de uso e de custo da
AWS.

cur:DeleteReportDefinition

As permissões do AWS Cost and Usage Reports
se aplicam a todos os relatórios criados usando
a API do Serviço de relatórios de uso e de
custo da AWS e do console do Billing and Cost
Management. Se você cria relatórios usando
o console do Billing and Cost Management,
recomendamos atualizar as permissões para
os usuários do IAM. Se você não as atualizar,
pode ser que os usuários percam o acesso a
visualizações, edição e exclusão de relatórios na
página de relatórios do console.
Para obter um exemplo de política, consulte Criar,
visualizar, editar ou excluir Relatórios uso e de
custo da AWS (p. 151).
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Nome da permissão

Descrição

cur:ModifyReportDefinition

Permitir ou negar aos usuários do IAM a permissão
para modificar os relatórios de uso e de custo da
AWS.
As permissões do AWS Cost and Usage Reports
se aplicam a todos os relatórios criados usando
a API do Serviço de relatórios de uso e de
custo da AWS e do console do Billing and Cost
Management. Se você cria relatórios usando
o console do Billing and Cost Management,
recomendamos atualizar as permissões para
os usuários do IAM. Se você não as atualizar,
pode ser que os usuários percam o acesso a
visualizações, edição e exclusão de relatórios na
página de relatórios do console.
Para obter um exemplo de política, consulte Criar,
visualizar, editar ou excluir Relatórios uso e de
custo da AWS (p. 151).

ce:CreateCostCategoryDefinition

Permitir ou negar aos usuários do IAM permissões
para criar categorias de custos.
Para ver um exemplo de política, consulte
Visualizar e gerenciar as categorias de custos.

ce:DeleteCostCategoryDefinition

Permitir ou negar permissões aos usuários do IAM
para excluir categorias de custos.
Para ver um exemplo de política, consulte
Visualizar e gerenciar as categorias de custos.

ce:DescribeCostCategoryDefinition

Permitir ou negar permissões aos usuários do IAM
para visualizar categorias de custos.
Para ver um exemplo de política, consulte
Visualizar e gerenciar as categorias de custos.
Permitir ou negar permissões aos usuários do IAM
para listar categorias de custos.

ce:ListCostCategoryDefinitions

Para ver um exemplo de política, consulte
Visualizar e gerenciar as categorias de custos.
ce:UpdateCostCategoryDefinition

Permitir ou negar permissões aos usuários do IAM
para atualizar categorias de custos.
Para ver um exemplo de política, consulte
Visualizar e gerenciar as categorias de custos.
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Nome da permissão

Descrição

aws-portal:ViewUsage

Permitir ou negar permissões aos usuários do IAM
para visualizar Relatórios de uso da AWS.
Para permitir que os usuários do IAM visualizem
relatórios de uso, é necessário permitir o
ViewUsage e o ViewBilling.
Para ver um exemplo de política, consulte Permitir
que os usuários do IAM acessem a página de
relatórios do console.
Permitir ou negar permissões aos usuários do
IAM para visualizar serviços e produtos da AWS
e preços por meio da API do Serviço da lista de
preços da AWS.

pricing:DescribeServices

Para permitir que os usuários do IAM usem
a API do Serviço da lista de preços da AWS,
você deve permitir DescribeServices,
GetAttributeValues e GetProducts.
Para ver um exemplo de política, consulte
Encontrar produtos e preços.
Permitir ou negar permissões aos usuários do
IAM para visualizar serviços e produtos da AWS
e preços por meio da API do Serviço da lista de
preços da AWS.

pricing:GetAttributeValues

Para permitir que os usuários do IAM usem
a API do Serviço da lista de preços da AWS,
você deve permitir DescribeServices,
GetAttributeValues e GetProducts.
Para ver um exemplo de política, consulte
Encontrar produtos e preços.
Permitir ou negar permissões aos usuários do
IAM para visualizar serviços e produtos da AWS
e preços por meio da API do Serviço da lista de
preços da AWS.

pricing:GetProducts

Para permitir que os usuários do IAM usem
a API do Serviço da lista de preços da AWS,
você deve permitir DescribeServices,
GetAttributeValues e GetProducts.
Para ver um exemplo de política, consulte
Encontrar produtos e preços.
purchase-orders:ViewPurchaseOrders

Permitir ou negar permissões aos usuários do IAM
para visualizar Ordens de compra (p. 62).
Para ver um exemplo de política, consulte
Visualizar e gerenciar ordens de compra.
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Nome da permissão

Descrição

purchase-orders:ModifyPurchaseOrders

Permitir ou negar permissões aos usuários do IAM
para modificar Ordens de compra (p. 62).
Para ver um exemplo de política, consulte
Visualizar e gerenciar ordens de compra.
Permite que os usuários do IAM tenham acesso
somente leitura para visualizar isenções e tipos de
isenções pelo console fiscal.

tax:GetExemptions

Para ver um exemplo de política, consulte Permitir
que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais
dos EUA e criem casos do AWS Support.
Permite que os usuários do IAM carreguem uma
isenção no console de isenções fiscais dos EUA.

tax:UpdateExemptions

Para ver um exemplo de política, consulte Permitir
que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais
dos EUA e criem casos do AWS Support.
Permite que os usuários do IAM iniciem casos de
suporte, necessários para carregar isenções do
console de isenções fiscais.

support:CreateCase

Para ver um exemplo de política, consulte Permitir
que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais
dos EUA e criem casos do AWS Support.
Permite que os usuários do IAM anexem
documentos a casos de suporte necessários para
carregar certificados de isenção para o console de
isenção de impostos.

support:AddAttachmentsToSet

Para ver um exemplo de política, consulte Permitir
que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais
dos EUA e criem casos do AWS Support.

Políticas gerenciadas
As políticas gerenciadas são políticas independentes baseadas em identidade que você pode anexar a
vários usuários, grupos e funções na sua conta da AWS. É possível usar políticas gerenciadas pela AWS
para controlar o acesso ao Faturamento.
Uma política gerenciada pela AWS é uma política independente criada e administrada pela AWS. As
políticas gerenciadas pela AWS são criadas para fornecer permissões para vários casos de uso comuns.
As políticas gerenciadas pela AWS tornam mais fácil a atribuição de permissões apropriadas a usuários,
grupos e funções do que se você tivesse que elaborar suas próprias políticas.
Você não pode alterar as permissões definidas nas políticas gerenciadas pela AWS. Ocasionalmente,
a AWS atualiza as permissões definidas em uma política gerenciada pela AWS. Quando isso ocorre, a
atualização afetará todas as principais entidades (usuários, grupos e funções) às quais a política está
anexada.
O Faturamento oferece várias políticas gerenciadas pela AWS para casos de uso comuns.
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Permitir acesso total ao console do Faturamento e ao gerenciamento de ordens
de compra
Nome da política gerenciada: AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy
Essa política gerenciada concede acesso total ao console do Faturamento e ao console de Ordens de
compra. A política permite que o usuário visualize, crie, atualize e exclua as ordens de compra da conta.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"aws-portal:*Billing",
"purchase-orders:*PurchaseOrders"
],
"Resource":"*"
}
]

Atualizações do AWS Billing para políticas gerenciadas pela AWS
Visualizar detalhes sobre atualizações em políticas gerenciadas pela AWS para o AWS Billing desde que
esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para receber alertas automáticos sobre alterações
feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS na página de histórico de documentos do AWS Billing.
Alteração

Descrição

Data

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy
O AWS
(p. 142):
Billing removeu
atualização de uma política
permissões desnecessárias.
existente

18 de novembro de 2021

O AWS Billing iniciou o
rastreamento das alterações

18 de novembro de 2021

O AWS Billing começou a
monitorar as alterações para as
políticas gerenciadas da AWS.

Exemplos de políticas do AWS Billing
Este tópico contém exemplos de políticas que podem ser anexadas ao usuário ou grupo do IAM para
controlar o acesso às informações de faturamento e ferramentas da sua conta. As seguintes regras
básicas se aplicam às políticas do IAM para o Billing and Cost Management:
• Version é sempre 2012-10-17.
• Effect é sempre Allow ou Deny.
• Action é o nome da ação ou um caractere curinga (*).
O prefixo de ação é budgets para o AWS Budgets, cur para Relatórios de uso e de custo da AWS,
aws-portal para faturamento da AWS ou ce para o Cost Explorer.
• Resource é sempre * para AWS Billing.
Para ações realizadas em um recurso budget, especifique o nome do recurso da Amazon (ARN) do
orçamento.
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• É possível ter várias instruções em uma política.
Para obter uma lista das políticas de ações para o console do AWS Cost Management, consulte Exemplos
de políticas do AWS Cost Management no Guia do usuário do AWS Cost Management.

Note
Essas políticas exigem que você ative o acesso de usuários do IAM ao console de Billing and
Cost Management na página do console Account Settings (Configurações da conta). Para mais
informações, consulte Como ativar o acesso ao console do AWS Billing (p. 133).
Tópicos
• Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações de faturamento (p. 144)
• Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações de faturamento o relatório de pegada de
carbono (p. 144)
• Permitir que os usuários do IAM acessem a página de relatórios do console (p. 145)
• Negar acesso aos consoles do Billing and Cost Management aos usuários do IAM (p. 145)
• Negar acesso ao widget de uso e custo do Console AWS para contas-membro (p. 146)
• Negar acesso ao widget de uso e custo do Console AWS para usuários e funções específicos do
IAM (p. 146)
• Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações de faturamento, mas negar acesso ao
relatório de pegada de carbono (p. 146)
• Permitir que os usuários do IAM acessem o relatório de pegada de carbono, mas negar acesso às
informações de faturamento (p. 147)
• Permitir acesso total aos serviços da AWS, mas negar acesso ao console do Billing and Cost
Management aos usuários do IAM (p. 147)
• Permitir que os usuários do IAM visualizem os consoles do Billing and Cost Management, com
exceção das configurações da conta (p. 147)
• Permitir que os usuários do IAM modifiquem as informações de faturamento (p. 148)
• Recusar o acesso às configurações da conta, mas permitir acesso total a todas as outras informações
de faturamento e uso (p. 148)
• Depositar relatórios em um bucket do Amazon S3 (p. 149)
• Encontrar produtos e preços (p. 149)
• Visualizar custos e uso (p. 150)
• Habilitar ou desabilitar regiões da AWS (p. 150)
• Visualizar e gerenciar as categorias de custos (p. 150)
• Criar, visualizar, editar ou excluir Relatórios uso e de custo da AWS (p. 151)
• Visualizar e gerenciar ordens de compra (p. 151)
• Visualizar e atualizar a página de preferências do Cost Explorer (p. 151)
• Visualizar, criar, atualizar e excluir usando a página de relatórios do Cost Explorer (p. 153)
• Exibir, criar, atualizar e excluir alertas de reserva e dos Savings Plans (p. 154)
• Permitir acesso somente leitura à Detecção de anomalias de custo da AWS (p. 155)
• Permitir que o AWS Budgets aplique políticas e SCPs do IAM (p. 156)
• Permitir que o AWS Budgets aplique políticas e SCPs do IAM e instâncias de destino do EC2 e do
RDS (p. 156)
• Permitir que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais dos EUA e criem casos do AWS
Support (p. 157)
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Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações de
faturamento
Para permitir que um usuário do IAM visualize suas informações de faturamento sem conceder a ele
acesso às informações confidenciais da conta, use uma política semelhante ao exemplo de política a
seguir. Essa política impede que os usuários acessem seus relatórios de atividades de senha e conta.
Essa política permite que os usuários do IAM visualizem as seguintes páginas do console do Billing and
Cost Management, sem conceder a eles acesso às páginas do console Account Settings (Configurações
da conta) e Reports (Relatórios):
• Dashboard (Painel)
• Cost Explorer
• Bills (Faturas)
• Orders and invoices (Pedidos e faturas)
• Consolidated Billing (Faturamento consolidado)
• Preferences
• Credits (Créditos)
• Advance Payment (Pagamento antecipado)

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "aws-portal:ViewBilling",
"Resource": "*"
}
]

Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações de
faturamento o relatório de pegada de carbono
Para permitir que um usuário do IAM visualize as informações de faturamento e os relatórios de pegada de
carbono, use uma política semelhante ao exemplo a seguir. Essa política impede que os usuários acessem
seus relatórios de atividades de senha e conta. Essa política permite que os usuários do IAM visualizem as
seguintes páginas do console do Billing and Cost Management, sem conceder a eles acesso às páginas
do console Account Settings (Configurações da conta) e Reports (Relatórios):
• Dashboard (Painel)
• Cost Explorer
• Bills (Faturas)
• Orders and invoices (Pedidos e faturas)
• Consolidated Billing (Faturamento consolidado)
• Preferences
• Credits (Créditos)
• Advance Payment (Pagamento antecipado)
• A seção de ferramenta de pegada de carbono do cliente da página AWS Cost and Usage Reports
(Relatórios de custos e uso da AWS)
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{"Effect": "Allow",
"Action": "aws-portal:ViewBilling",
"Resource": "*"
},
{"Effect": "Allow",
"Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
"Resource": "*"
}
]

Permitir que os usuários do IAM acessem a página de relatórios
do console
Para permitir que um usuário do IAM acesse a página do console Reports (Relatórios) e visualize os
relatórios de uso que contêm informações de atividades da conta, use uma política semelhante a este
exemplo de política.
Para as definições de cada ação, consulte Políticas de ações do AWS Billing.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewUsage",
"aws-portal:ViewBilling",
"cur:DescribeReportDefinitions",
"cur:PutReportDefinition",
"cur:DeleteReportDefinition",
"cur:ModifyReportDefinition"
],
"Resource": "*"
}
]

Negar acesso aos consoles do Billing and Cost Management aos
usuários do IAM
Para negar explicitamente que um usuário do IAM acesse todas as páginas do console do Billing and Cost
Management, use uma política semelhante a este exemplo de política.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "aws-portal:*",
"Resource": "*"
}
]
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Negar acesso ao widget de uso e custo do Console AWS para
contas-membro
Para restringir o acesso da conta-membro (vinculada) a dados de custo e uso, use sua conta de
gerenciamento (pagador) para acessar a guia de preferências do Cost Explorer e desmarque Linked
Account Access (Acesso à conta vinculada). Isso negará acesso aos dados de custo e uso do console do
Cost Explorer (AWS Cost Management), da API do Cost Explorer e do widget de custo e uso da página
inicial do Console AWS, independentemente das ações do IAM que um usuário ou uma função do IAM de
conta-membro possa ter.

Negar acesso ao widget de uso e custo do Console AWS para
usuários e funções específicos do IAM
Para negar acesso ao widget de uso e custo do Console AWS para usuários e funções específicos do IAM,
use a política de permissões abaixo.

Note
Adicionar essa política a um usuário ou função do IAM recusará a esses usuários o acesso ao
console do Cost Explorer (AWS Cost Management) e às APIs do Cost Explorer.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "ce:*",
"Resource": "*"
}
]

Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações
de faturamento, mas negar acesso ao relatório de pegada de
carbono
Para permitir que um usuário do IAM acesse as duas informações de faturamento nos consoles do Billing
and Cost Management, mas não permitir o acesso à ferramenta de pegada de carbono do cliente do AWS.
Esta ferramenta está localizada na página AWS Cost and Usage Reports (Relatórios de custos e uso da
AWS).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{"Effect": "Allow",
"Action": "aws-portal:ViewBilling",
"Resource": "*"
},
{"Effect": "Deny",
"Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
"Resource": "*"
}
]
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Permitir que os usuários do IAM acessem o relatório de pegada
de carbono, mas negar acesso às informações de faturamento
Para permitir que um usuário do IAM acesse a ferramenta de pegada de carbono do cliente da AWS na
página AWS Cost and Usage Reports (Relatórios de custo e uso da AWS), mas negar acesso para exibir
informações de faturamento nos consoles Gerenciamento de cobrança e custos.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{"Effect": "Deny",
"Action": "aws-portal:ViewBilling",
"Resource": "*"
},
{"Effect": "Allow",
"Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
"Resource": "*"
}
]

Permitir acesso total aos serviços da AWS, mas negar acesso ao
console do Billing and Cost Management aos usuários do IAM
Para negar aos usuários do IAM o acesso a tudo no console do Billing and Cost Management, use a
política a seguir. Negar acesso do usuário ao AWS Identity and Access Management (IAM) para impedir o
acesso às políticas que controlam o acesso às informações e ferramentas de faturamento.

Important
Esta política não permite qualquer ação. Use essa política em combinação com outras políticas
que permitam ações específicas.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"aws-portal:*",
"iam:*"
],
"Resource": "*"
}
]

Permitir que os usuários do IAM visualizem os consoles do Billing
and Cost Management, com exceção das configurações da conta
Essa política permite o acesso somente leitura a todo o console do Billing and Cost Management. Isso
inclui as páginas no console Payments Method (Método de pagamento) e Reports (Relatórios). No entanto,
essa política nega o acesso à página Account Settings (Configurações da conta). Isso significa que ela
protege a senha da conta, as informações de contato e as perguntas de segurança.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "aws-portal:View*",
"Resource": "*"
"Effect": "Deny",
"Action": "aws-portal:*Account",
"Resource": "*"

Permitir que os usuários do IAM modifiquem as informações de
faturamento
Para permitir que usuários do IAM modifiquem as informações de faturamento da conta no console
do Billing and Cost Management, é necessário permitir que eles visualizem suas informações de
faturamento. O exemplo de política a seguir permite que um usuário do IAM modifique as páginas do
console Consolidated Billing (Faturamento consolidado), Preferences (Preferências) e Credits (Créditos).
Ele também permite que um usuário do IAM visualize as seguintes páginas do console do Billing and Cost
Management:
• Dashboard (Painel)
• Cost Explorer
• Bills (Faturas)
• Orders and invoices (Pedidos e faturas)
• Advance Payment (Pagamento antecipado)

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "aws-portal:*Billing",
"Resource": "*"
}
]

Recusar o acesso às configurações da conta, mas permitir
acesso total a todas as outras informações de faturamento e uso
Para proteger a senha, as informações de contato e as perguntas de segurança da sua conta, é possível
negar o acesso do usuário do IAM às Account Settings (Configurações da conta) sem deixar de permitir o
acesso completo ao restante da funcionalidade do console do Billing and Cost Management. Veja abaixo
um exemplo de política .
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:*Billing",
"aws-portal:*Usage",
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},
{

}

]

}

"aws-portal:*PaymentMethods"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Deny",
"Action": "aws-portal:*Account",
"Resource": "*"

Depositar relatórios em um bucket do Amazon S3
A política a seguir permite que o Billing and Cost Management salve suas faturas detalhadas da AWS
em um bucket do Amazon S3, contanto que você seja o proprietário da conta da AWS e do bucket do
Amazon S3. Essa política deve ser aplicada ao bucket do Amazon S3 e não a um usuário do IAM. Ou seja,
é uma política baseada em recursos, não no usuário. Recomendamos que você negue acesso ao bucket a
usuários do IAM que não precisam ter acesso às suas faturas.
Substitua bucketname pelo nome do seu bucket.
Para obter mais informações, consulte Usar políticas de bucket e políticas de usuário no Manual do usuário
do Amazon Simple Storage Service.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "billingreports.amazonaws.com"
},
"Action": [
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "billingreports.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"
}
]

Encontrar produtos e preços
Para permitir que um usuário do IAM use a API do Serviço da lista de preços da AWS, utilize a política a
seguir para conceder acesso.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"pricing:DescribeServices",
"pricing:GetAttributeValues",
"pricing:GetProducts"

}

]

}

],
"Resource": [
"*"
]

Visualizar custos e uso
Para permitir que os usuários do IAM usem a API do Cost Explorer da AWS, utilize a política a seguir para
conceder acesso:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ce:*"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Habilitar ou desabilitar regiões da AWS
Para conhecer um exemplo de política do IAM que permite que os usuários habilitem e desabilitem
regiões, consulte AWS: permite habilitar e desabilitar regiões da AWS no Manual do usuário do IAM.

Visualizar e gerenciar as categorias de custos
Para permitir que os usuários do IAM usem, visualizem e gerenciem categorias de custos, use a política a
seguir para conceder acesso a eles.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:DescribeCostCategoryDefinition",
"ce:UpdateCostCategoryDefinition",
"ce:CreateCostCategoryDefinition",
"ce:DeleteCostCategoryDefinition",
"ce:ListCostCategoryDefinitions",
"ce:TagResource",
"ce:UntagResource",
"ce:ListTagsForResource",
"pricing:DescribeServices"
],
"Resource": "*"
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}

]

}

Criar, visualizar, editar ou excluir Relatórios uso e de custo da
AWS
Essa política permite que um usuário do IAM crie, visualize, edite ou exclua o sample-report usando a
API.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ManageSampleReport",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cur:PutReportDefinition",
"cur:DeleteReportDefinition",
"cur:ModifyReportDefinition"
],
"Resource": "arn:aws:cur:*:123456789012:definition/sample-report"
},
{
"Sid": "DescribeReportDefs",
"Effect": "Allow",
"Action": "cur:DescribeReportDefinitions",
"Resource": "*"
}
]

Visualizar e gerenciar ordens de compra
Essa política permite que um usuário do IAM visualize e gerencie ordens de compra usando a política a
seguir para conceder acesso.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
"purchase-orders:ModifyPurchaseOrders"
],
"Resource": "*"
}
]

Visualizar e atualizar a página de preferências do Cost Explorer
Essa política permite que um usuário do IAM visualize e atualize usando a Página de preferências do Cost
Explorer.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"ce:UpdatePreferences"
],
"Resource": "*"
}
]

A política a seguir permite que os usuários do IAM visualizem o Cost Explorer, mas neguem permissão
para exibir ou editar a página Preferences (Preferências).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ce:GetPreferences",
"ce:UpdatePreferences"
],
"Resource": "*"
}
]

A política a seguir permite que os usuários do IAM visualizem o Cost Explorer, mas neguem permissão
para editar a página Preferences (Preferências).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ce:UpdatePreferences"
],
"Resource": "*"
}
]
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}

Visualizar, criar, atualizar e excluir usando a página de relatórios
do Cost Explorer
Essa política permite que um usuário do IAM visualize, crie, atualize e exclua usando a Página de
relatórios do Cost Explorer.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"ce:CreateReport",
"ce:UpdateReport",
"ce:DeleteReport"
],
"Resource": "*"
}
]

A política a seguir permite que os usuários do IAM visualizem o Cost Explorer, mas neguem permissão
para visualizar ou editar a página Reports (Relatórios).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ce:DescribeReport",
"ce:CreateReport",
"ce:UpdateReport",
"ce:DeleteReport"
],
"Resource": "*"
}
]

A política a seguir permite que os usuários do IAM visualizem o Cost Explorer, mas neguem permissão
para editar a página Reports (Relatórios).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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},
{

}

]

}

"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling"
],
"Resource": "*"
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ce:CreateReport",
"ce:UpdateReport",
"ce:DeleteReport"
],
"Resource": "*"

Exibir, criar, atualizar e excluir alertas de reserva e dos Savings
Plans
Essa política permite que um usuário do IAM visualize, crie, atualize e exclua alertas de
validade de reserva e alertas dos Savings Plans. Para editar alertas de validade de reserva
ou alertas dos Savings Plans, um usuário precisa de todas as três ações detalhadas:
ce:CreateNotificationSubscription, ce:UpdateNotificationSubscription e
ce:DeleteNotificationSubscription.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"ce:CreateNotificationSubscription",
"ce:UpdateNotificationSubscription",
"ce:DeleteNotificationSubscription"
],
"Resource": "*"
}
]

A política a seguir permite que os usuários do IAM visualizem o Cost Explorer, mas neguem permissão
para visualizar ou editar as páginas Reservation Expiration Alerts (Alertas de validade de reservas) e
Savings Plans alert (Alerta dos Savings Plans).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling"
],
"Resource": "*"
},
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{

}

]

}

"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ce:DescribeNotificationSubscription",
"ce:CreateNotificationSubscription",
"ce:UpdateNotificationSubscription",
"ce:DeleteNotificationSubscription"
],
"Resource": "*"

A política a seguir permite que os usuários do IAM visualizem o Cost Explorer, mas neguem permissão
para editar as páginas Reservation Expiration Alerts (Alertas de validade de reservas) e Savings Plans
alert (Alerta dos Savings Plans).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ce:CreateNotificationSubscription",
"ce:UpdateNotificationSubscription",
"ce:DeleteNotificationSubscription"
],
"Resource": "*"
}
]

Permitir acesso somente leitura à Detecção de anomalias de
custo da AWS
Para permitir aos usuários do IAM acesso somente leitura à Detecção de anomalias de custo da AWS, use
a política a seguir para conceder acesso a eles. ce:ProvideAnomalyFeedback é opcional como parte
do acesso somente leitura.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ce:Get*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]
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Permitir que o AWS Budgets aplique políticas e SCPs do IAM
Essa política permite que o AWS Budgets aplique políticas do IAM e políticas de controle de serviço
(SCPs) em nome do usuário.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:AttachUserPolicy",
"iam:DetachGroupPolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:DetachUserPolicy",
"organizations:AttachPolicy",
"organizations:DetachPolicy"
],
"Resource": "*"
}
]

Permitir que o AWS Budgets aplique políticas e SCPs do IAM e
instâncias de destino do EC2 e do RDS
Essa política permite que o AWS Budgets aplique políticas do IAM e políticas de controle de serviço
(SCPs) direcionem instâncias do Amazon EC2 e do Amazon RDS em nome do usuário.
Política de confiança
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "budgets.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Política de permissões
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances",
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:AttachUserPolicy",
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"iam:DetachGroupPolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:DetachUserPolicy",
"organizations:AttachPolicy",
"organizations:DetachPolicy",
"rds:DescribeDBInstances",
"rds:StartDBInstance",
"rds:StopDBInstance",
"ssm:StartAutomationExecution"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Permitir que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais dos
EUA e criem casos do AWS Support
Essa política permite que um usuário do IAM visualize isenções de impostos dos EUA e crie casos do
AWS Support para carregar certificados de isenção no console de isenção fiscal.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"aws-portal:*",
"tax:GetExemptions",
"tax:UpdateExemptions",
"support:CreateCase",
"support:AddAttachmentsToSet"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow"
}
]

Registrar em log e monitorar no AWS Billing and
Cost Management
O monitoramento é uma parte importante para manter a confiabilidade, a disponibilidade e a performance
da conta da AWS. Existem várias ferramentas disponíveis para monitorar o uso do Billing and Cost
Management.

Relatórios de uso e de custos da AWS
O Relatórios de uso e de custo da AWS controla seu uso da AWS e fornece as cobranças estimadas
associadas à conta. Os relatórios contêm itens de linha para cada combinação exclusiva de produtos da
AWS, tipo de uso e operação usada pela conta da AWS. Você pode personalizar o AWS Cost and Usage
Reports para agregar as informações por hora ou por dia.
Para obter mais informações sobre Relatórios de uso e de custo da AWS, consulte o Guia de Relatórios de
uso e de custo.
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AWS CloudTrail
O Billing and Cost Management é integrado ao AWS CloudTrail, serviço que fornece um registro das ações
executadas por um usuário, função ou serviço da AWS no Billing and Cost Management. O CloudTrail
captura todas as chamadas de API de gravação e modificação para o Billing and Cost Management, como
eventos, incluindo chamadas do console do Billing and Cost Management e das chamadas de código para
as APIs do Billing and Cost Management.
Para obter mais informações sobre o AWS CloudTrail, consulte o Registrar em log chamadas de API do
Billing and Cost Management com o AWS CloudTrail (p. 158).

Registrar em log chamadas de API do Billing and Cost
Management com o AWS CloudTrail
O Billing and Cost Management é integrado ao AWS CloudTrail, serviço que fornece um registro das ações
executadas por um usuário, função ou serviço da AWS no Billing and Cost Management. O CloudTrail
captura as chamadas de API para o Billing and Cost Management, como eventos, incluindo chamadas
do console do Billing and Cost Management e das chamadas de código para as APIs do Billing and Cost
Management. Para obter uma lista completa de eventos do CloudTrail relacionados ao faturamento,
consulte Eventos de faturamento do CloudTrail (p. 158).
Se você criar uma trilha, será possível habilitar a entrega contínua de eventos do CloudTrail para um
bucket do Amazon S3, incluindo eventos para o Billing and Cost Management. Se você não configurar
uma trilha, ainda poderá visualizar os eventos mais recentes no console do CloudTrail em Event history
(Histórico de eventos). Usando as informações coletadas pelo CloudTrail, é possível determinar a
solicitação feita para o Billing and Cost Management, o endereço IP no qual a solicitação foi feita, quem fez
a solicitação, quando ela foi feita, e detalhes adicionais.
Para saber mais sobre o CloudTrail, incluindo como configurá-lo e ativá-lo, consulte o Guia do usuário do
AWS CloudTrail.

Eventos de faturamento do CloudTrail
Esta seção mostra uma lista completa dos eventos do CloudTrail relacionados ao Billing and Cost
Management.

Note
A origem do evento para CreateCustomerCase, GetTaxExemptionTypes
e BatchGetTaxExemptions são taxconsole.amazonaws.com em vez de
billingconsole.amazonaws.com.
Nome do evento

Definição

AcceptFxPaymentCurrencyTermsAndConditions
Registra em log a aceitação dos termos e condições de pagamento em uma
moeda diferente de USD.
BatchGetTaxExemptions

Registra em log o acesso de uma conta a isenções fiscais dos EUA, e
quaisquer contas vinculadas.

CloseAccount

Registra em log o fechamento de uma conta.

CreateCustomerCase

Registra em log a criação de um caso de suporte ao cliente para validar a
isenção fiscal dos EUA para uma conta.

CreateOrigamiReportPreference
Registra a criação do relatório de uso e de custo; somente para a conta de
gerenciamento.
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Nome do evento

Definição

DeleteOrigamiReportPreferences
Registra a exclusão do relatório de uso e de custo; somente para a conta
de gerenciamento.
DownloadCommercialInvoiceRegistra o download de uma fatura comercial.
DownloadECSVForBillingPeriod
Registra o download do arquivo eCSV (relatório de uso mensal) para um
período de cobrança específico.
DownloadRegistrationDocument
Registra em log o download do documento de registro fiscal.
DownloadTaxInvoice

Registra o download de uma fatura fiscal.

EnableBillingAlerts

Registra a opção de receber alertas de faturamento do CloudWatch para
cobranças estimadas.

FindECSVForBillingPeriod

Registra a recuperação do arquivo ECSV para um período de faturamento
específico.

GetAccountEDPStatus

Registra a recuperação do status EDP da conta.

GetAddresses

Registra em log o acesso ao endereço fiscal, endereço de cobrança e
endereço de contato de uma conta.

GetAllAccounts

Registra em log o acesso a todos os números de conta-membro da conta
de gerenciamento.

GetAllAccountDetails

Registra em log o acesso aos detalhes do registro fiscal de todas as contasmembro da conta de gerenciamento.

GetBillsForBillingPeriod

Registra o acesso ao uso da conta e as cobranças para um período de
faturamento específico.

GetBillsForLinkedAccount

Registra o acesso de uma conta de gerenciamento recuperando o uso
e as cobranças de uma das contas-membro na família de faturamento
consolidado para um período de faturamento específico.

GetCommercialInvoicesForBillingPeriod
Registra o acesso aos metadados das faturas comerciais da conta para o
período de faturamento específico.
GetConsolidatedBillingFamilySummary
Registra o acesso da conta de gerenciamento recuperando o resumo de
toda a família de faturamento consolidado.
GetLinkedAccountNames

Registra a recuperação de uma conta de gerenciamento dos nomes de
contas-membro pertencentes à sua família de faturamento consolidado
para um período de faturamento específico.

GetSupportedCountryCodes Registra em log o acesso a todos os códigos de país compatíveis com o
console fiscal.
GetTaxExemptionTypes

Registra em log o acesso a todos os tipos de isenção dos EUA pelo console
fiscal.

GetTaxInheritance

Registra em log o acesso à preferência de herança fiscal (ativado ou
desativado) de uma conta.

GetTaxInvoicesMetadata

Registra a recuperação de metadados de faturas fiscais.

GetTaxRegistration

Registra em log o acesso ao número de registro fiscal de uma conta.
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Nome do evento

Definição

GetTotal

Registra a recuperação das cobranças totais da conta.

GetTotalAmountForForecast Registra o acesso às cobranças previstas para o período de faturamento
específico.
ListCostAllocationTags

Registra em log a recuperação e a listagem de etiquetas de alocação de
custos.

PreviewTaxRegistrationChange
Registra a pré-visualização das alterações de registro de impostos antes da
confirmação.
RedeemPromoCode

Registra em log o resgate de créditos promocionais de uma conta.

SetAccountContractMetadataRegistra em log a criação, a exclusão ou a atualização das informações de
contrato necessárias para clientes do setor público.
SetAccountPreferences

Registra em log as atualizações do nome da conta, do e-mail e da senha.

SetAdditionalContacts

Registra em a criação, a exclusão ou a atualização dos contatos
alternativos para comunicações de faturamento, operações e segurança.

SetContactAddress

Registra a criação, a exclusão ou a atualização das informações de contato
do proprietário da conta, incluindo o endereço e o número de telefone.

SetCreatedByOptIn

Registra em log a opção de inclusão da preferência de tag de alocação de
custos awscreatedby.

SetCreditSharing

Registra o histórico da preferência de compartilhamento de crédito da conta
de gerenciamento.

SetFreetierBudgetsPreference
Registra em log a preferência de receber ou não alertas de uso do nível
gratuito.
SetFxPaymentCurrency

Registra em log a criação, a exclusão ou a atualização da moeda de
preferência usada para pagar a fatura.

SetIAMAccessPreference

Registra a criação, a exclusão ou a atualização da capacidade do usuário
do IAM de acessar o console de faturamento. Essa configuração é somente
para clientes com acesso raiz.

SetPANInformation

Registra em log a criação, a exclusão ou a atualização de informações de
PAN na AISPL.

SetPayInformation

Registra o histórico da forma de pagamento (fatura ou cartão de crédito/
débito) da conta.

SetRISharing

Registra o histórico da preferência de compartilhamento de RI/Savings
Plans da conta de gerenciamento.

SetSecurityQuestions

Registra em log a criação, a exclusão ou a atualização das perguntas de
desafio de segurança para ajudar a AWS a identificá-lo como o proprietário
da conta.

SetTagKeysState

Registra em log o estado ativo ou inativo de determinada tag de alocação
de custos.

SetTaxInheritance

Registra em log a preferência da herança fiscal (inclusão ou exclusão).
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Nome do evento

Definição

SetTaxRegistration

Registra em log a criação, a exclusão ou a atualização do número de
registro fiscal de uma conta.

UpdateOrigamiReportPreference
Registra a atualização do relatório de uso e de custo; somente para a conta
de gerenciamento.
ValidateAddress

Registra em log a validação do endereço fiscal de uma conta.

Informações do Billing and Cost Management no CloudTrail
O CloudTrail é habilitado em sua conta da AWS quando ela é criada. Quando uma atividade de evento
compatível ocorre no Billing and Cost Management, ela é registrada em um evento do CloudTrail
juntamente com outros eventos de serviços da AWS no Event history (Histórico de eventos). Você pode
visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes em sua conta da AWS. Para obter mais informações,
consulte Visualizar eventos com o histórico de eventos CloudTrail no Guia do Usuário do AWS CloudTrail.
Para obter um registro contínuo de eventos em sua conta da AWS, incluindo eventos do Billing and Cost
Management, crie uma trilha. Uma trilha permite que o CloudTrail entregue arquivos de log a um bucket
do Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as regiões da
AWS. A trilha registra em log eventos de todas as regiões na partição da AWS e entrega os arquivos de
log para o bucket do Amazon S3 especificado por você. Além disso, é possível configurar outros serviços
da AWS para analisar mais ainda mais e agir com base nos dados de eventos coletados nos logs do
CloudTrail.
Para obter mais informações, consulte:
• Visão geral da criação de uma trilha
• Serviços e integrações compatíveis com o CloudTrail
• Configurar notificações do Amazon SNS para o CloudTrail
• Receber arquivos de log do CloudTrail de várias regiões e receber arquivos de log do CloudTrail de
várias contas
Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de
identidade ajudam a determinar:
• Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário raiz ou do IAM.
• Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário
federado.
• Se a solicitação foi feita por outro serviço da AWS.
Para obter mais informações, consulte o Elemento userIdentity do CloudTrail no Manual do usuário do
AWS CloudTrail.

Exemplo de entrada de log do CloudTrail
Os exemplos a seguir são fornecidos para cenários específicos de entrada de log do CloudTrail para o
Gerenciamento de Faturamento e Custos.
Tópicos
• Entradas de arquivo de log do Gerenciamento de Faturamento e Custos (p. 162)
• Console fiscal (p. 162)
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Entradas de arquivo de log do Gerenciamento de Faturamento e Custos
Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log a um bucket do
Amazon S3 especificado. Os arquivos de log do CloudTrail contêm uma ou mais entradas de log. Um
evento representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações sobre a ação solicitada, a
data e a hora da ação, os parâmetros de solicitação e assim por diante. Os arquivos de log do CloudTrail
não são um rastreamento de pilha ordenada das chamadas de API pública. Dessa forma, eles não são
exibidos em uma ordem específica.
O exemplo a seguir mostra uma entrada de log do CloudTrail que demonstra a ação
SetContactAddress.
{

}

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
},
"eventTime": "2018-05-30T16:44:04Z",
"eventSource": "billingconsole.amazonaws.com",
"eventName": "SetContactAddress",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "100.100.10.10",
"requestParameters": {
"website": "https://amazon.com",
"city": "Seattle",
"postalCode": "98108",
"fullName": "Jane Doe",
"districtOrCounty": null,
"phoneNumber": "206-555-0100",
"countryCode": "US",
"addressLine1": "Nowhere Estates",
"addressLine2": "100 Main Street",
"company": "AnyCompany",
"state": "Washington",
"addressLine3": "Anytown, USA",
"secondaryPhone": "206-555-0101"
},
"responseElements": null,
"eventID": "5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsConsoleAction",
"recipientAccountId": "1111-2222-3333"

Console fiscal
O exemplo a seguir mostra uma entrada de log do CloudTrail que usa a ação CreateCustomerCase.
{

"eventVersion":"1.05",
"userIdentity":{
"accountId":"111122223333",
"accessKeyId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
},
"eventTime":"2018-05-30T16:44:04Z",
"eventSource":"taxconsole.amazonaws.com",
"eventName":"CreateCustomerCase",
"awsRegion":"us-east-1",
"sourceIPAddress":"100.100.10.10",
"requestParameters":{
"state":"NJ",
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"exemptionType":"501C",
"exemptionCertificateList":[
{
"documentName":"ExemptionCertificate.png"
}
]

}

},
"responseElements":{
"caseId":"case-111122223333-iris-2022-3cd52e8dbf262242"
},
"eventID":"5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsConsoleAction",
"recipientAccountId":"1111-2222-3333"

Validação de conformidade do AWS Billing and
Cost Management
Auditores externos avaliam a segurança e a conformidade dos serviços da AWS como parte de vários
programas de conformidade da AWS. O Billing and Cost Management não está no escopo de qualquer
programa de compatibilidade da AWS.
Para obter uma lista de serviços da AWS no escopo de programas de conformidade específicos, consulte
Serviços da AWS no escopo por programa de conformidade. Para obter informações gerais, consulte
Programas de conformidade da AWS.
É possível fazer download de relatórios de auditoria de terceiros usando o AWS Artifact. Para obter mais
informações, consulte Fazer download de relatórios no AWS Artifact.
Sua responsabilidade relativa à compatibilidade ao usar o Billing and Cost Management é determinada
pela confidencialidade dos seus dados, pelos objetivos de compatibilidade da sua empresa e pelas leis e
regulamentos aplicáveis. A AWS fornece os seguintes recursos para ajudar com a compatibilidade:
• Guias de início rápido de segurança e compatibilidade – Esses guias de implantação abordam as
considerações de arquitetura e fornecem etapas para implantação de ambientes de linha de base
focados em compatibilidade e segurança na AWS.
• Recursos de conformidade da AWS: essa coleção de manuais e guias pode ser aplicada a seu setor e
local.
• Avaliar recursos com regras no AWS Config Developer Guide (Guia do desenvolvedor do CCI): o serviço
AWS Config avalia como as configurações de recursos estão em conformidade com práticas internas,
diretrizes do setor e regulamentos.
• AWS Security Hub: esse serviço da AWS fornece uma visão abrangente do estado de sua segurança na
AWS que ajuda você a verificar sua conformidade com padrões e práticas recomendadas de segurança
do setor.

Resiliência no AWS Billing and Cost Management
A infraestrutura global da AWS é criada com base em regiões da AWS e zonas de disponibilidade da
AWS. As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade separadas e isoladas fisicamente, que são
conectadas com baixa latência, throughput elevada e redes altamente redundantes. Com as zonas de
disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente executam
o failover entre as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais altamente disponíveis,
tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.
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Para obter mais informações sobre regiões e zonas de disponibilidade da AWS, consulte Infraestrutura
global da AWS.

Segurança da infraestrutura no AWS Billing and
Cost Management
Como um serviço gerenciado, o AWS Billing and Cost Management é protegido pelos procedimentos de
segurança de rede global da AWS que estão descritos no whitepaper Amazon Web Services: Overview of
Security Processes.
Você usa chamadas de API publicadas pela AWS para acessar o Billing and Cost Management por
meio da rede. Os clientes devem oferecer suporte a Transport Layer Security (TLS) 1.0 ou posterior.
Recomendamos TLS 1.2 ou posterior. Os clientes também devem ter suporte a conjuntos de criptografia
com perfect forward secrecy (PFS) como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Ephemeral Elliptic Curve
Diffie-Hellman (ECDHE). A maioria dos sistemas modernos como Java 7 e versões posteriores oferece
suporte a esses modos.
Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de
acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou você pode usar o AWS Security Token
Service (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.
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Cotas e restrições
A tabela a seguir descreve as cotas, as restrições e as restrições de nomenclatura no console de
faturamento.
Tópicos
• AWS Cost Categories (p. 165)
• Ordens de compra (p. 165)
• Pagamento antecipado (p. 166)
• Tags de alocação de custos do AWS (p. 166)

AWS Cost Categories
O número total de AWS Cost Categories para uma
conta de gerenciamento

50

O número de regras de categoria de custo para
uma categoria de custo (API)

500

O número de regras de categoria de custo para
uma categoria de custo (UI)

100

Nomes das AWS Cost Categories

• Os nomes devem ser exclusivos
• Diferencia maiúsculas e minúsculas

Nomes dos valores das AWS Cost Categories

Os nomes não precisam ser exclusivos

O número e o tipo de caracteres que são
permitidos em um nome e nome de valor de AWS
Cost Categories

• Números: 0-9

O nnúmero de regras de encargos divididos para
uma categoria de custo

10

• Letras Unicode
• Space, se não for usado no início ou no final do
nome
• Os seguintes símbolos: _ -

Ordens de compra
O tipo de caracteres que é permitido no ID de uma
ordem de compra

• A-Z e a-z

O número de caracteres permitido no ID de uma
ordem de compra

100

O número de itens de linha permitido para uma
ordem de compra

100
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Pagamento antecipado
Entidade do usuário

AWS Inc

Moeda

USD

Uso do fundo depois que os fundos são
adicionados ao Advance Pay (Pagamento
adiantado)

• Os fundos só podem ser usados para pagar
despesas elegíveis da AWS. Despesas não
elegíveis (por exemplo, faturas de AWS
Marketplace) são cobradas usando o método de
pagamento padrão no momento do registro do
Advance Pay.
• Os fundos não podem ser retirados,
reembolsados ou transferidos.
• Os fundos não podem ser convertidos em outras
moedas.

Se houver fundos não utilizados no Advance Pay

• Não é possível alterar o vendedor no registro.
• Não é possível alterar sua moeda preferencial.
• Não é possível alterar o método de pagamento
padrão.

Tags de alocação de custos do AWS
Você pode ajustar o número máximo de chaves de tag de alocação de custos ativas na página AWS
Service Quotas.
O número máximo de chaves de tag de alocação
de custos ativas para cada conta pagadora

500

O número de tags de alocação de custos que
podem ser ativadas ou desativadas para uma
solicitação (API)

20

O número de tags de alocação de custos que
podem ser ativadas ou desativadas para uma
solicitação (UI)

20
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Histórico do documento
A tabela a seguir descreve a documentação dessa versão do Guia do usuário do AWS Billing and Cost
Management.
Alteração

Descrição

Data

Nova ferramenta de pegada de
carbono do cliente

Adicionamos uma nova
28 de fevereiro de 2022
ferramenta de pegada de
carbono do cliente para visualizar
estimativas das emissões de
carbono associadas aos seus
produtos e serviços da AWS.

Novos perfis de pagamento

Adicionamos um novo recurso
de perfis de pagamento para
atribuir métodos de pagamento
automático às faturas.

17 de fevereiro de 2022

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy:
O Faturamento da AWS removeu
atualização de uma política
permissões desnecessárias.
existente

18 de novembro de 2021

O Faturamento da AWS iniciou
o monitoramento das alterações
para as políticas gerenciadas
pela AWS

O Faturamento da AWS iniciou
o monitoramento das alterações
para as políticas gerenciadas
pela AWS.

18 de novembro de 2021

Novo Guia do Gerenciamento de
Custos da AWS

Divisão do guia do usuário do
Billing and Cost Management
e alinhamento dos detalhes do
recurso no guia do Faturamento
e no guia do Gerenciamento de
custos da AWS para alinhamento
com o console.

20 de outubro de 2021

Nova detecção de anomalias de
custo da AWS

Adicionamos um novo recurso
de Detecção de anomalias
de custo da AWS que usa
Machine Learning para monitorar
continuamente seu custo e uso
para detectar gastos incomuns.

16 de dezembro de 2020

Gerenciamento de nova ordem
de compra

Adicionamos um novo recurso
de ordem de compra para
configurar como suas compras
são refletidas em suas faturas.

15 de outubro de 2020

Novas ações do Budgets

Adicionamos um novo recurso
de ações ao AWS Budgets para
executar uma ação em seu nome
quando um orçamento exceder
um determinado limite de custo
ou de uso.

15 de outubro de 2020
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Novo AWS Cost Categories

Adicionamos um novo recurso
do AWS Cost Categories para
mapear os custos da AWS em
categorias significativas.

20 de abril de 2020

Novo recurso de imposto sobre o
herança

Adicionado um novo recurso
que permite que você use suas
informações de registro fiscal
com suas contas vinculadas.

19 de março de 2020

Nova forma de pagamento de
redirecionamento bancário da
China

Adicionamos um novo método de
pagamento que permite que os
clientes que usam a moeda CNY
da China com a AWS efetuem
seus pagamentos em atraso
usando o redirecionamento
bancário da China.

20 de fevereiro de 2020

Novo capítulo de segurança

Novo capítulo de segurança
adicionado com informações
sobre diversos controles de
segurança. O conteúdo do
capítulo “Controlar o acesso”
anterior foi migrado para cá.

6 de fevereiro de 2020

Novo manual do usuário dos
AWS Cost and Usage Reports

Todo o conteúdo dos relatórios
de uso e de custo da AWS foi
migrado e reorganizado em um
manual do usuário separado.

21 de janeiro de 2020

Novo método de elaboração
de relatórios usando o AWS
Budgets

Adicionamos uma nova
funcionalidade de elaboração
de relatórios usando o AWS
Budgets.

27 de junho de 2019

Adicionamos unidades
normalizadas ao Cost Explorer

Os relatórios do Cost Explorer
agora incluem unidades
normalizadas.

5 de fevereiro de 2019

Alterações nas aplicações de
crédito

A AWS alterou a forma como
aplica créditos.

17 de janeiro de 2019

Novo comportamento de
pagamentos

Os clientes da AISPL
agora podem habilitar a
cobrança automática dos seus
pagamentos.

20 de dezembro de 2018

Novo endpoint de serviço de
tabela de preços da AWS

Adicionamos um novo endpoint
para o serviço de tabela de
preços da AWS.

17 de dezembro de 2018

Atualizamos a interface do
usuário do Cost Explorer

Atualizamos a interface do
usuário do Cost Explorer.

15 de novembro de 2018

Amazon Athena integrado aos
AWS Cost and Usage Reports

Adicionamos a possibilidade de
atualizar os dados dos Relatórios
de uso e de custo da AWS no
Athena.

15 de novembro de 2018
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Adicionamos o histórico do
Budgets

Adicionamos a possibilidade de
ver o histórico de um orçamento.

13 de novembro de 2018

Serviços de orçamento
expandidos

Orçamentos de RI expandidos
para o Amazon OpenSearch
Service.

8 de novembro de 2018

Adicionamos um novo método de
pagamento

Adicionamos o método de
pagamento Débito Direto SEPA.

25 de outubro de 2018

Adicionamos reservas
de capacidade sob
demanda (p. 167)

Adicionamos documentação
sobre itens de linha dos
Relatórios de uso e de custo da
AWS que se aplicam às reservas
de capacidade.

25 de outubro de 2018

Reformulamos a experiência do
AWS Budgets

Atualizamos a interface do
usuário e o fluxo de trabalho do
AWS Budgets

23 de outubro de 2018

Novas colunas de
recomendações de instâncias
reservadas

Adicionamos novas colunas às
recomendações de RI do Cost
Explorer.

18 de outubro de 2018

Novas ações do AWS CloudTrail

Adicionamos mais ações ao
registro em log do CloudTrail.

18 de outubro de 2018

Adicionamos um novo relatório
de instâncias reservadas

Relatórios de RI expandidos para
o Amazon OpenSearch Service.

10 de outubro de 2018

Novas colunas dos AWS Cost
and Usage Reports (p. 167)

Novas colunas adicionadas aos
Relatórios de uso e de custo da
AWS.

27 de setembro de 2018

Demonstração do Cost Explorer

O Cost Explorer agora oferece
uma demonstração dass
funcionalidades mais comuns.

24 de setembro de 2018

Adicionamos Eventos do
CloudTrail

Adicionamos mais eventos do
CloudTrail.

13 de agosto de 2018

Adicionamos um novo método de
pagamento

Adicionamos o método de
pagamento Débito Direto ACH.

24 de julho de 2018

Widget do nível gratuito da AWS
atualizado

Atualizamos o widget do nível
gratuito da AWS.

19 de julho de 2018

Adicionamos recomendações
de compra de RI para serviços
adicionais

Adicionamos recomendações
de compra de RI para serviços
adicionais no Cost Explorer.

11 de julho de 2018

Adicionamos recomendações
de compra de RI para contas
vinculadas

Adicionamos recomendações
de compra de RI para contas
vinculadas no Cost Explorer.

27 de junho de 2018
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Suporte para atualizações de
dados dos AWS Cost and Usage
Reports

Agora, os Relatórios de uso e
de custo da AWS podem ser
atualizados após a finalização
se a AWS aplicar reembolsos,
créditos ou taxas de suporte a
uma conta.

20 de junho de 2018

Adição de suporte ao CloudTrail

Adicionamos suporte ao registro
em log de eventos do CloudTrail.

7 de junho de 2018

Adicionamos AWS
CloudFormation para o Budgets

Adicionamos modelos de
orçamentos para AWS
CloudFormation.

22 de maio de 2018

Atualizamos o comportamento
de alocação de RI para contas
vinculadas

Atualizamos o comportamento
de alocação de RI de tamanho
flexível para contas vinculadas.

9 de maio de 2018

Alertas de cobertura de RI

Adicionamos alertas de cobertura 8 de maio de 2018
de RI.

Faturas de contas vinculadas
distintas (p. 167)

Faturas de contas vinculadas não 7 de maio de 2018
mostram mais a combinação de
tarifas para a organização.

Configurações de impostos da
AWS atualizadas

Adicionamos a capacidade
de editar em massa as
configurações de impostos.

25 de abril de 2018

Adicionamos recomendações do
Amazon RDS ao Cost Explorer

Adicionamos recomendações do
Amazon RDS ao Cost Explorer.

19 de abril de 2018

Uma nova dimensão do Cost
Explorer e um item de linha dos
AWS Cost and Usage Reports
adicionados (p. 167)

Adicionamos uma nova
dimensão do Cost Explorer e um
item de linha dos Relatórios de
uso e de custo da AWS.

27 de março de 2018

Recomendações de compra
adicionadas à API do Cost
Explorer

Adicionamos acesso às
recomendações de compra
de instância reservada (RI) do
Amazon EC2 por meio da API do
Cost Explorer.

20 de março de 2018

Adicionamos cobertura de RI ao
Amazon RDS, Amazon Redshift
e ElastiCache

Cobertura de Instância reservada
(RI) ao Amazon RDS, Amazon
Redshift e ElastiCache

13 de março de 2018

Adicionamos cobertura de RI à
API do Cost Explorer

Adicionamos
GetReservationCoverage à
API do Cost Explorer.

22 de fevereiro de 2018

Alertas de nível gratuito da AWS
adicionados

Adicionamos alertas de nível
gratuito da AWS que permitem
a você permanecer abaixo dos
limites de nível gratuito.

13 de dezembro de 2017

Recomendações de RI

Adicionamos recomendações de
RI com base no uso anterior.

20 de novembro de 2017
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API do Cost Explorer

Habilitamos o acesso
programático ao Cost Explorer
por meio de API.

20 de novembro de 2017

Alertas de utilização de RI para
serviços adicionais

Adicionamos notificações para
serviços adicionais.

10 de novembro de 2017

Adicionamos relatórios de RI

Expandimos relatórios de RI
para o Amazon RDS, Redshift e
ElastiCache.

10 de novembro de 2017

Preferências de
compartilhamento de desconto

Atualizamos as preferências
para que os créditos da AWS e o
compartilhamento de descontos
de RI possam ser desativados.

6 de novembro de 2017

Novo console do Amazon
S3 (p. 167)

Atualização para o novo console
do Amazon S3.

15 de setembro de 2017

Alertas de utilização de RI

Adicionamos notificações quando 21 de agosto de 2017
a utilização da RI estiver abaixo
de um limite predefinido com
base em porcentagem.

Atualizamos a IU do Cost
Explorer

Lançamos uma nova IU do Cost
Explorer.

16 de agosto de 2017

Integração de dados do AWS
Marketplace (p. 167)

Adicionamos o AWS Marketplace
para que os clientes possam ver
seus dados refletidos em todos
os artefatos de faturamento,
incluindo a página de faturas,
Cost Explorer e muito mais.

10 de agosto de 2017

Faturamento consolidado para
organizações

Atualizamos o faturamento
consolidado de acordo
com o comportamento das
organizações.

20 de junho de 2017

Acesso à conta vinculada e
grupos de tipo de uso no AWS
Budgets

Adicionamos suporte à criação
de custos e uso de orçamentos
com base em tipos de uso
específicos e grupos de tipo de
uso, além de recursos de criação
do orçamento estendido para
todos os tipos de conta.

19 de junho de 2017

Arquivos de ofertas regionais

A API de tabela de preços da
AWS agora fornece arquivos
de ofertas regionais para cada
serviço.

20 de abril de 2017

Adicionamos opções avançadas
do Cost Explorer

Agora é possível filtrar relatórios
do Cost Explorer por meio de
outras opções avançadas,
como reembolsos, créditos,
taxas iniciais de RI, cobranças
recorrentes de RI e despesas
com suporte.

22 de março de 2017
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Adicionamos um relatório do
Cost Explorer

Agora é possível rastrear a
cobertura da sua instância
reservada (RI) no Cost Explorer.

20 de março de 2017

Adicionamos filtros do Cost
Explorer

Agora você pode filtrar os
relatórios do Cost Explorer por
locação, plataforma e opções de
compra de instância reservada
programada e spot do Amazon
EC2.

20 de março de 2017

Cost Explorer e Budgets para
AISPL

Os usuários de AISPL podem
agora usar o Cost Explorer e o
Budgets

6 de março de 2017

Adicionamos agrupamentos por
tipos de uso do Cost Explorer

O Cost Explorer é compatível
com agrupamento de dados de
custo e de uso, o que permite
que os clientes identifiquem seus
fatores de custo por referência
cruzada dos gráficos de custo e
de uso.

24 de fevereiro de 2017

Adicionamos um relatório do
Cost Explorer

Agora é possível rastrear a
utilização mensal da instância
reservada (RI) do Amazon EC2
no Cost Explorer.

16 de dezembro de 2016

Adicionamos um relatório do
Cost Explorer

Agora é possível rastrear a
utilização diária da instância
reservada (RI) do Amazon EC2
no Cost Explorer.

15 de dezembro de 2016

Tags de alocação de custos
gerados pela AWS adicionadas

Agora é possível ativar a tag
createdBy gerada pela AWS
para controlar quem criou um
recurso da AWS.

12 de dezembro de 2016

Adicionamos opções avançadas
do Cost Explorer

Agora você pode excluir recursos
marcados dos seus relatórios do
Cost Explorer.

18 de novembro de 2016

Integração do Amazon
QuickSight para os AWS Cost
and Usage Reports (p. 167)

Relatórios de uso e de custo da
AWS agora fornecem consultas
personalizadas para fazer upload
de dados no Amazon QuickSight.

15 de novembro de 2016

Funcionalidade expandida do
AWS Budgets

Agora é possível usar o AWS
Budgets para controlar dados de
uso.

20 de outubro de 2016

Expandimos a funcionalidade do
Cost Explorer

Agora você pode usar o Cost
Explorer para visualizar seus
custos por grupos de tipos de
uso.

15 de setembro de 2016
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Integração do Amazon Redshift
aperfeiçoada para os AWS Cost
and Usage Reports (p. 167)

Os Relatórios de uso e de
custo da AWS agora fornecem
consultas personalizadas para
fazer upload de dados no
Amazon Redshift.

18 de agosto de 2016

Relatórios de custos e uso da
AWS

Agora é possível criar e fazer
download dos Relatórios de uso
e de custo da AWS

16 de dezembro de 2015

API da lista de preços da AWS

Agora é possível fazer download
de arquivos de ofertas que
indiquem os produtos, preços e
restrições para um único serviço
da AWS.

9 de dezembro de 2015

Gerenciador de relatórios do
Cost Explorer

Agora é possível salvar consultas 12 de novembro de 2015
do Cost Explorer.

Rastreamento do nível gratuito
da AWS

Agora é possível controlar seu
limite de nível gratuito utilizado.

Orçamentos e previsão

Agora é possível gerenciar sua
29 de junho de 2015
utilização e seus custos da AWS
com o AWS Budgets e previsões.

Amazon Internet Services Pvt.
Ltd

Agora é possível gerenciar as
configurações e métodos de
pagamento de uma conta da
Amazon Internet Services Pvt.
Ltd (AISPL)

Expandimos a funcionalidade do
Cost Explorer

Agora é possível usar o
19 de fevereiro de 2015
Cost Explorer para visualizar
seus custos por zona de
disponibilidade, operação de API,
opção de compra ou várias tags
de alocação de custos.

Moedas de pagamento de
preferência

Agora é possível alterar a moeda
associada ao seu cartão de
crédito.

16 de fevereiro de 2015

Expandimos a funcionalidade do
Cost Explorer

Agora é possível usar o Cost
Explorer para visualizar seus
custos por tipo de instância ou
região do Amazon EC2.

5 de janeiro de 2015

Como evitar cobranças
inesperadas

Tópicos "Como evitar cobranças
inesperadas" e "Como usar
o nível gratuito" revisados e
expandidos.

19 de agosto de 2014
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12 de agosto de 2015

1.º de junho de 2015

Faturamento da AWS Guia do usuário

Permissões de usuário do IAM

Agora é possível permitir que
usuários do AWS Identity and
Access Management (IAM) e
usuários federados acessem e
gerenciem as configurações de
conta, visualizem as faturas e
conduzam gerenciamento de
custos. Por exemplo, é possível
conceder acesso completo à
configuração financeira e ao
controle da sua conta da AWS
a pessoas do seu departamento
financeiro sem precisar conceder
a elas acesso ao ambiente de
produção da AWS.

7 de julho de 2014

Lançamos o Cost Explorer

O Cost Explorer fornece uma
visualização dos seus custos da
AWS que permite analisá-los de
diversas maneiras.

8 de abril de 2014

Publicamos a Versão
2.0 (p. 167)

O Manual do usuário doAWS
Billing and Cost Management foi
reorganizado e reescrito para
usar o novo console do Billing
and Cost Management.

25 de outubro de 2013
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Faturamento da AWS Guia do usuário

AWSGlossário da
Para obter a terminologia mais recente da AWS, consulte o glossário da AWS na Referência geral da
AWS.
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