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40% nos custos 
oepracionais
com migração
para AWS
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Cliente

A BRQ fortaleceu 

Entregando uma 
plataforma em nuvem

juntamente a serviços de 
consultoria e cocriação, 
que reduziram em 40% seus 
custos operacionais.  

- a Amazon Web Services -

ainda mais a capacidade 
tecnológica do cliente Nosso cliente é a adquirente do

Maior banco da América latina
— que fornece soluções de pagamento 
como maquininhas de cartão, links, 
gateways para o varejo. 

1,269 milhão de clientes 

Apenas no quarto trimestre de 2022, 
a empresa capturou mais de 
R$180 bilhões.

Sobre o cliente

https://www.bloomberglinea.com/br-pt/brasil-lidera-ranking-por-ativos-dos-maiores-bancos-da-america-latina-em-2022/
https://www.bloomberglinea.com/br-pt/brasil-lidera-ranking-por-ativos-dos-maiores-bancos-da-america-latina-em-2022/


BRQ Digital Solutions

Desafio do negócio

Assim, assegurar uma alta performance, 
com custos baixos em escala, é a principal 
preocupação do negócio, a fim de garantir 
a máxima experiência para os usuários.

O cliente precisava renovar a certificação Payment Card Industry –
Data Security Standard (PCI-DSS) — cuja finalidade é comprovar 
que a empresa utiliza as melhores práticas para a proteção 
de dados em serviços de pagamentos. Afinal, a segurança 
da informação é uma preocupação crescente do público.

atualização dos servidores, que 
rodavam em Windows 2008 e Oracle 
SOA — sistemas descontinuados, que 
geravam problemas de desempenho; 

migração para a nuvem — opção de 
infraestrutura que apresenta 
gastos menores que os equipamentos 
físicos. 

A operação do nosso
nosso cliente é robusta
e permanece em 
constante expansão.
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A solução BRQ

A plataforma escolhida para tanto foi a Amazon Web Services, por 
conseguir responder a todas as necessidades da empresa, como:

flexibilidade;

alta performance;

redução de custos;

escalabilidade; 

segurança.

disponibilidade;
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A solução BRQ

Além da qualidade da tecnologia implementada, a BRQ contribuiu com sua expertise, 
desempenhando funções de consultoria e cocriação antes de executar o projeto, 
em busca de garantir uma infraestrutura ágil e eficiente para essa adquirente. 
Para atingir o objetivo, as providências tomadas incluem:

analisar o assessment 
no Oracle SOA, 
separando todas as 
regras essenciais para 
efetuar o processo; 

criar uma
estrutura de 
arquitetura 
separada por APIs; 

aprender sobre os 
principais recursos do 
.Net Core— linguagem 
com a qual a AWS Lambda
se porta melhor. 



BRQ Digital Solutions

Os resultados

desativação de 25% dos servidores, gerando 
uma redução de 40% nos custos operacionais; 

elevação da disponibilidade dos ambientes de 
armazenamento de 97,2% para o máximo de 
99,99999%, evitando quedas no faturamento 
causadas por deixar de fazer transações 
devido ao downtime; 

diminuição dos incidentes de monitoração em 
40%, reduzindo danos monetários e de 
confiabilidade gerados por problemas de 
segurança em processos critícos;

atingimento da conformidade do ambiente com o padrão 
PCI-DSS, garantindo a renovação dessa certificação; 

implementação de novas estratégias de cache, 
otimizando a navegabilidade; 

melhoria da percepção do usuário final, ampliando as 
notas recebidas pelo aplicativo da Rede em avaliações; 

simplificação da gestão, diminuindo o número de 
relatórios de indicadores e status de 11 para apenas 1. 
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nossos

Gostou? 

conversa com

especialistas

agende uma

Entre em contato

https://www.brq.com/fale-conosco/
https://www.brq.com/fale-conosco/

