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CASOS DE
SUCESSO

1 - Porque segurança em nuvem é uma 
necessidade
As empresas estão usando a nuvem por vários motivos – para obterem 
desempenho aprimorado, redes mais amplas, custos mais baixos, agilidade em 
recuperação de desastres e benefícios financeiros e técnicos. Uma preocupação 
comum levantada por usuários e empresas em nuvem é a segurança. Esta é a 
principal razão pela qual empresas hesitam em usar serviços em nuvem. A
preocupação é que a nuvem seja menos segura do que usar uma rede e 
servidores privados ou manter programas e dados nas instalações da empresa. 
Há muitas razões pelas quais a nuvem é melhor opção para segurança do que 
manter informações críticas em sistemas internos. Existem também soluções 
alternativas - como nuvens híbridas - que permitem que as empresas armazenem 
dados não essenciais na nuvem, mantendo as informações essenciais protegidas 
em data centers.
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A segurança é uma grande preocupação devido aos danos que os ataques 
podem causar na infraestrutura tecnológica e continuidade de negócios. Os tipos 
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1 - Sobre o Grupo Taco

65
franqueados

130
lojas

907
funcionários

Grupo varejista desde 1938, há 30 anos criou a marca de confecções de 
vestuário TACO. Em 1994 iniciou expansão no modelo de franquias de 
marca própria. Hoje conta com 65 franqueados, num total de 130 lojas e 907 
funcionários em todo o Brasil.

O escopo desses ataques está em constante crescimento e os danos podem 
resultar em grandes perdas financeiras - ou fazer com que as empresas parem de 
operar por completo – as empresas estão recorrendo a Data Centers e migrando 
para a nuvem para atender aos requisitos de segurança.

    • Perda e roubo de dados
    • Danos e roubo de propriedade intelectual
    • Danos aos aplicativos de software da empresa 
    • Inoperabilidade da rede
    • Perda de clientes, que podem levar seus negócios para outro lugar
    • Informações de negócio perdidas enquanto os sistemas são reconfigurados
    • Despesas técnicas para reparar ou substituir a infraestrutura de TI danificada

Os tipos e força dos ataques estão em constante expansão. Departamentos de TI 
nas empresas precisam se preocupar com:

  • Ataques de malware
    • Ataques de ransomware, que criptografam dados até que um resgate seja pago
    • Ataques de negação de serviço (DDoS)
    • Botnets que podem sobrecarregar redes de computadores
    • Ataques diretos em redes de computadores
    • Ataques de phishing
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2 - Infraestrutura de TI

Possui equipamentos físicos, pontos de vendas (PDVs) nas lojas para realizar 
transações de vendas e emissão de notas fiscais. Um sistema back-end 
consolida as informações de todos os PDVs, para suporte a operações 
inerentes a cadeia de lojas e franqueados, como receita agregada e controle 
de estoques nas lojas.

A informação de PDVs consolidada é integrada a um sistema ERP, também 
no back-end, utilizado pelos funcionários TACO que não estão nas lojas 
(Matriz e Fábrica). O Back-end processa informações como linha de produção, 
folha de pagamento, fiscal, estoque da fábrica, faturamento consolidado,
e demais atividades administrativas inerentes a operação da confecção. 

Finalmente, os sistemas de PDVs back-end alimentam o e-commerce do 
Grupo Taco.

     • Mantêm-se atualizados aos diferentes tipos de ataques cibernéticos e com as 
melhores práticas para se defender desses ataques.

     • A computação em nuvem pode adicionar camadas adicionais de segurança, 
onde os criminosos são forçados a abandonar o ataque. Essas camadas de 
defesa incluem servidores, redes, software, firewalls, “clean pipe”, sistemas de 
detecção e prevenção intrusos, cofres de senha, sistemas de auditoria, 
roteadores reforçados e muito mais.

     • Mecanismos de controle dos pontos de entrada na Internet e redes 
relevantes.

     • Armazenamento de sistemas de backup, que podem ser usados  para 
restaurar operações de negócios rapidamente após ataque ou falha no programa. 
Restaurar sistemas é a chave para a alta disponibilidade e a maioria das 
empresas agora exige este procedimento.

    • Conhecimento sobre possíveis ataques, que podem funcionar em vários 
níveis:

        * Rede - Comprometendo o acesso à Internet e outros tipos de redes
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3 - Situação Original

Os sistemas back-end estavam hospedados em nuvem de uma grande 
multinacional. Além de um custo elevado, calculado em dólares, o sistema
back-end apresentava baixa performance. Foram feitas tratativas com o 
fornecedor original de modo a corrigir os problemas de performance. Essas 
tratativas evidenciaram falta de flexibilidade do fornecedor, baixo interesse
na solução, e uma experiência de atendimento impessoal.

2 - Evidência de que a segurança é um 
tema sério
Cloud Computing representa uma das inovações mais valiosas no tocante às 
atuais estratégias de TI e de negócios, mas continua sendo mal compreendida e 
subutilizada. Os líderes de TI devem se familiarizar com os benefícios Cloud 
Computing, aprender sobre segurança em nuvem e entender que tipo de talento é 
necessário para que a implementação na cloud tenha êxito.

O Gartner Institute estima que em 2020, 95% das falhas de segurança na nuvem 
serão causadas pelo cliente.

        * Dados - Danificar, roubar ou impedir que arquivos individuais sejam acessados

Os serviços de segurança em nuvem também incluem a opção de criptografia, 
que evita que os invasores não tenham dados e identidades rastreadas assim que 
obtiverem as informações desejadas. Isso deve ser considerado na segurança 
durante desenvolvimento de estratégias de recuperação de desastres.
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4 - Migração do Fornecedor

O Grupo Taco realizou um processo de criteriosa seleção técnica e tomada de 
preços no mercado em 2019, que resultou na contratação de serviços de 
nuvem privada da Matrix. Durante um período de dois meses ambos os 
provedores permaneceram ativos, até a migração total de dados e sistemas 
para a nuvem Matrix. Graças ao comprometimento e apoio rigoroso dos 
engenheiros da Matrix, todo o processo de migração ocorreu sem interrupções 
dos negócios da Taco.

focam em servidores web e bancos de dados. Os provedores em nuvem 
geralmente são mais equipados para lidar com ataques DDoS em comparação a 
departamentos de TI individuais pois constantemente se atualizam e se preparam 
para lidar com esses tipos de ataques.

Ataques Internos
Um funcionário antigo ou atual mal intencionado, um contratado ou fornecedor, 
podem lançar um ataque, se eles ainda tiverem credenciais de autenticação. 
Segurança em nuvem eficaz exige que as empresas alterem senhas e excluam 
credenciais quando um funcionário sai da empresa. O uso de cofre de senhas 
minimiza esse risco, evitando que as credenciais para acesso a sistemas de 
missão crítica necessitem ser divulgadas. Adicionalmente, sistemas IAM 
(gerenciamento de identidade e acessos) podem ser automatizar o processo de 
revisão regular de quem tem acesso a seus servidores e dados.

Vulnerabilidades adicionais
Devido a recursos compartilhados, nuvens públicas podem permitir vários clientes 
em um mesmo servidor, o que significa maior vulnerabilidade de dados e 
programas da empresa. Os Data Center verificam constantemente essas 
vulnerabilidades. Algumas empresas oferecem integração a nuvens privadas, 
como forma de reduzir ou eliminar essa preocupação.
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5 - Situação Atual

O Grupo Taco conta com atendimento personalizado, apoiado por serviços de 
gestão de ambientes de missão crítica da Matrix. Segundo o cliente, as principais 
vantagens dos serviços da Matrix, se comparadas com o provedor original, são:

Migração segura e sem downtime;
Melhora significativa na performance das rotinas de back-end;
Melhora proporcional no tempo de resposta do e-commerce da Taco;
Nível de profissionalismo e capacidade técnica da equipe de atendimento
da Matrix;
Tempo de resposta ajudou na conquista do selo “Excelente” e-Bit para as 
operações de e-commerce em 2019;
Economia de R$ 3 Milhões, se comparados com os custos do provedor 
original, em 2 anos de contrato.

Questões de identificação
As violações de segurança geralmente ocorrem porque senhas fracas, 
permissões negligentes e falhas ao identificar claramente quais usuários internos 
e externos podem acessar quais partes da infraestrutura de TI. Estratégias de 
defesa agora incluem mudança constante de senhas, autenticação de 
identificação por voz, cartões inteligentes, autenticação forte de múltiplos fatores, 
e outros métodos. As empresas precisam entender quais técnicas ou serviço os 
provedores utilizam para endereçar questões de autenticação.

Ataques aos dados
Os dados em nuvem geralmente são armazenados em servidores compartilhados 
com outras empresas. Os dados armazenados geralmente contêm uma grande 
quantidade de informações. Por esses motivos, os dados em computadores na 
nuvem são frequentemente o principal alvo de atividades ilegais. Quando os 
dados são violados, a empresa pode não apenas perder dados e clientes, mas 
pode também enfrentar ações judiciais por danos ao cliente e multas por não 
conformidade. Os métodos de backup de dados são cruciais, como recuperação 
de desastres e planos de continuidade de negócio. Além disso, os provedores de 
serviço em nuvem geralmente sugerem que os dados e os programas sejam 
distribuídos em múltiplas plataformas para que caso ocorra, os ataques possam 
ter apenas sucesso parcial. Criptografia de dados é outra estratégia de defesa.

mais forte possível para evitar ataques cibernéticos. 
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permissões negligentes e falhas ao identificar claramente quais usuários internos 
e externos podem acessar quais partes da infraestrutura de TI. Estratégias de 
defesa agora incluem mudança constante de senhas, autenticação de 
identificação por voz, cartões inteligentes, autenticação forte de múltiplos fatores, 
e outros métodos. As empresas precisam entender quais técnicas ou serviço os 
provedores utilizam para endereçar questões de autenticação.

Ataques aos dados
Os dados em nuvem geralmente são armazenados em servidores compartilhados 
com outras empresas. Os dados armazenados geralmente contêm uma grande 
quantidade de informações. Por esses motivos, os dados em computadores na 
nuvem são frequentemente o principal alvo de atividades ilegais. Quando os 
dados são violados, a empresa pode não apenas perder dados e clientes, mas 
pode também enfrentar ações judiciais por danos ao cliente e multas por não 
conformidade. Os métodos de backup de dados são cruciais, como recuperação 
de desastres e planos de continuidade de negócio. Além disso, os provedores de 
serviço em nuvem geralmente sugerem que os dados e os programas sejam 
distribuídos em múltiplas plataformas para que caso ocorra, os ataques possam 
ter apenas sucesso parcial. Criptografia de dados é outra estratégia de defesa.
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Interfaces fracas
Quando sistemas de informação e dados são armazenados em nuvem, a 
empresa contratada acessa esses programas e dados através de algum tipo de 
interface. Um serviço em nuvem seguro requer que a interface seja feita de forma 
mais forte possível para evitar ataques cibernéticos. 

Ataques de negação de serviço (DDoS)

Um ataque DDoS pode causar parada em suas operações. Muitos ataques DDoS 
focam em servidores web e bancos de dados. Os provedores em nuvem 
geralmente são mais equipados para lidar com ataques DDoS em comparação a 
departamentos de TI individuais pois constantemente se atualizam e se preparam 
para lidar com esses tipos de ataques.

Ataques Internos
Um funcionário antigo ou atual mal intencionado, um contratado ou fornecedor, 
podem lançar um ataque, se eles ainda tiverem credenciais de autenticação. 
Segurança em nuvem eficaz exige que as empresas alterem senhas e excluam 
credenciais quando um funcionário sai da empresa. O uso de cofre de senhas 
minimiza esse risco, evitando que as credenciais para acesso a sistemas de 
missão crítica necessitem ser divulgadas. Adicionalmente, sistemas IAM 
(gerenciamento de identidade e acessos) podem ser automatizar o processo de 
revisão regular de quem tem acesso a seus servidores e dados.

Vulnerabilidades adicionais
Devido a recursos compartilhados, nuvens públicas podem permitir vários clientes 
em um mesmo servidor, o que significa maior vulnerabilidade de dados e 
programas da empresa. Os Data Center verificam constantemente essas 

2 - Evidência de que a segurança é um 
tema sério
Cloud Computing representa uma das inovações mais valiosas no tocante às 
atuais estratégias de TI e de negócios, mas continua sendo mal compreendida e 
subutilizada. Os líderes de TI devem se familiarizar com os benefícios Cloud 
Computing, aprender sobre segurança em nuvem e entender que tipo de talento é 
necessário para que a implementação na cloud tenha êxito.

        * Aplicativo - Negando acesso ou danificando aplicações privadas da empresa
 
        * Dados - Danificar, roubar ou impedir que arquivos individuais sejam acessados

Os serviços de segurança em nuvem também incluem a opção de criptografia, 
que evita que os invasores não tenham dados e identidades rastreadas assim que 
obtiverem as informações desejadas. Isso deve ser considerado na segurança 
durante desenvolvimento de estratégias de recuperação de desastres.

A computação em nuvem e os Data Centers costumam ser mais adequados para 
lidar com riscos de segurança porque
:
     • Mantêm-se atualizados aos diferentes tipos de ataques cibernéticos e com as 
melhores práticas para se defender desses ataques.

     • A computação em nuvem pode adicionar camadas adicionais de segurança, 
onde os criminosos são forçados a abandonar o ataque. Essas camadas de 
defesa incluem servidores, redes, software, firewalls, “clean pipe”, sistemas de 
detecção e prevenção intrusos, cofres de senha, sistemas de auditoria, 
roteadores reforçados e muito mais.

     • Mecanismos de controle dos pontos de entrada na Internet e redes 
relevantes.

     • Armazenamento de sistemas de backup, que podem ser usados   para 
restaurar operações de negócios rapidamente após ataque ou falha no programa. 
Restaurar sistemas é a chave para a alta disponibilidade e a maioria das 
empresas agora exige este procedimento.

    • Conhecimento sobre possíveis ataques, que podem funcionar em vários 
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6 - Depoimento

“A migração para a nuvem da Matrix nos colocou em outro nível de maturidade 
e agilidade das operações de TI. Agora contamos com o apoio de profissionais 
especializados para nos ajudar a vencer os desafios do dia-a-dia, além de 
termos um nível de relacionamento direto e ágil em todos os níveis da 
empresa, com escalonamento e respostas muito rápidos da equipe e contato 
direto com os diretores da Matrix”.

Renato Rocco
Diretor de TI

O escopo desses ataques está em constante crescimento e os danos podem 

A segurança é uma grande preocupação devido aos danos que os ataques 
podem causar na infraestrutura tecnológica e continuidade de negócios. Os tipos 
de danos podem incluir:

    • Perda e roubo de dados
    • Danos e roubo de propriedade intelectual
    • Danos aos aplicativos de software da empresa 
    • Inoperabilidade da rede
    • Perda de clientes, que podem levar seus negócios para outro lugar
    • Informações de negócio perdidas enquanto os sistemas são reconfigurados
    • Despesas técnicas para reparar ou substituir a infraestrutura de TI danificada

Os tipos e força dos ataques estão em constante expansão. Departamentos de TI 
nas empresas precisam se preocupar com:

    • Ataques de malware
    • Ataques de ransomware, que criptografam dados até que um resgate seja pago
    • Ataques de negação de serviço (DDoS)
    • Botnets que podem sobrecarregar redes de computadores
    • Ataques diretos em redes de computadores
    • Ataques de phishing

3 - Considerações sobre segurança em 
nuvem
Os provedores de serviços em nuvem recomendam que as empresas considerem 
uma variedade de recursos internos e externos de segurança e tenham 
conhecimento sobre possíveis problemas ao decidir utilizar a computação em 
nuvem como medida de segurança:

Entenda quem pode acessar os servidores em nuvem
O Data Center deve ter conhecimento sobre quais usuários a empresa autorizou a 
acessar seus serviços em nuvem. Segurança significa fornecer às pessoas 
confiáveis  login e senhas que seriam extremamente improváveis decodificar, 
juntamente com formas secundárias de autenticação.

Controle o acesso até dos usuários confiáveis
A segurança em cloud deve deixar claro até onde os usuários autorizados podem 
ir dentro da nuvem e onde não podem. Os administradores nomeados devem 
controlar departamentos, programas e dados permissíveis a acesso. Por exemplo, 
os departamentos financeiros não devem ter acesso aos arquivos do 
departamento de saúde, a menos que haja uma razão prática para eles terem 
esse acesso.



Outra consideração crucial é trabalhar com um provedor capacitado. Seu 
provedor de serviços em nuvem deve estar ciente dos últimos problemas de 
segurança e de como abordá-los. Também devem ter experiência em atender às 
necessidades do seu setor e do seu negócio. As empresas que trabalham com 
provedores de serviços em nuvem devem ler os contratos de serviços para saber 
quais empresas são responsáveis por qual serviço de segurança.

Para obter orientação sobre dúvidas de segurança em  nuvem, entre em contato 
conosco. Hoje, a segurança não deve ser um impedimento para as empresas que 
desejam se beneficiar de todas as vantagens em ter seus serviços e infraestrutura 
em nuvem. Há muitas maneiras pelas quais os provedores de serviços em nuvem 
podem lidar com a segurança, preocupações que as empresas têm com o uso da 
nuvem. Em muitos aspectos, o uso da nuvem pode fornecer segurança superior 
aos métodos internos padrão.

Fale com uma profissional de serviço de segurança em nuvem da Matrix. 
Estamos aqui para ajudá-lo a alcançar a tranquilidade e segurança para suas 
operações de TI.
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Etapa 4: Recursos de segurança devem ser constantemente 
sodazilautaesodasiver

Os ciberataques estão sempre encontrando novas maneiras de acessar senhas, 
violar firewalls, sistemas de sobrecarga e serviços de negação. Os recursos de 
segurança devem ser atuais, com contendo os últimos avanços e ser atualizados 
regularmente.

Etapa 5: Ter um plano de backup 
Até os melhores sistemas de segurança podem falhar. Sem um plano de 
continuidade de negócios, as informações da empresa podem ser 
permanentemente danificadas. Pior ainda, os clientes podem mudar seus 
negócios para outra empresa. Será necessário tempo para fazer o upload de 
novos sistemas e dados. Será necessário mais tempo para avisar e mostrar 
provas de conformidade com os regulamentos governamentais. O plano de 

sistema de informação. Outros tipos de autenticações devem ser considerados, 
incluindo reconhecimento de voz e tecnologia de impressão digital.

Etapa 2: Criptografar programas e dados cruciais
A criptografia adiciona uma camada de proteção ao exigir que qualquer pessoa 
que acesse os programas e dados possuam chave de criptografia. Sem a chave 
de criptografia, informações não podem ser utilizadas pelo invasor. Os dados 
devem ser criptografados antes e serem   adicionados no servidor em nuvem e a 
chave deve ser copiada e armazenada separada dos dados.

Etapa 3: Senhas fortes e autenticação

As senhas devem atender a altos padrões de dificuldade e devem ser alteradas 

empresas devem priorizar seus programas e dados. Aplicações não essenciais 
podem tirar proveito do aumento do desempenho e alcance que os serviços em 
nuvem proporcionam. Programas e dados sensíveis de propriedade intelectual 
podem ser mantidos em infraestrutura dedicada (em uma nuvem privada). Essa 
separação pode ser alcançada utilizando uma abordagem híbrida para a 
computação em nuvem.

5 - 5 Etapas para aumentar a segurança 
da nuvem
Existem várias etapas que as empresas podem utilizar para ajudar a aumentar a 
segurança de seus serviços na nuvem. Cinco das etapas de consenso são:

os bancos de dados da empresa e obter relatórios que correspondam à 
solicitação de consulta, mas essa deve ser uma extensão de acesso do cliente. 
Alguns funcionários da empresa necessitam de autoridade para adicionar, 
atualizar e alterar registros, bem como gerenciar aplicativos da empresa.

Alta disponibilidade 
Clientes e funcionários da empresa contratante devem ter capacidade de acesso 
ao site da empresa e outros serviços 24 /7 horas. 

Compliance
Os dados devem estar em conformidade com as normas e regulamentos locais, 
federais e mundiais.

Gerenciamento de Riscos
A segurança precisa identificar quais partes dos sistemas de informação estão 
sujeitas a ataques, quais tipos de ataques e quais são defesas serão 
implementadas.

A empresa pode manter suas informações essenciais em sistema dedicado (uma 
nuvem privada) e utilizar serviço de nuvem compartilhada para atividades não 
essenciais. A nuvem ainda pode oferecer vantagens de desempenho, alcance 
mais amplo e custos reduzidos, mesmo que as ações mais essenciais sejam 
internas. É recomendado que se considere uma solução híbrida.

Gerenciamento de segurança mais fácil. A tecnologia Hypervisor é uma forma de 
virtualização que fornece ao operador de sistema a capacidade de imitar o 
hardware. Dessa maneira, um convidado que acessa uma máquina virtual (VM) 
não está acessando o hardware real - apenas uma simulação. Os hypervisors 
podem criar várias VMs simuladas e isso é uma ótima solução de 
multiprocessamento.
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A Matrix é uma das mais sólidas empresas de tecnologia do Brasil. 
Com foco em missão crítica, a companhia possui certificações de 
padrão mundial como TR3 / Tier III, ISO/IEC 27001 e PCI-DSS. 
Provê serviços de alta performance e disponibilidade em
Cloud Computing, Multi Cloud e Data Center, com atendimento
personalizado. A Matrix oferece total apoio a corporações em
sua jornada rumo à transformação digital. Maiores informações
em www.matrix.com.br
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