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Um dos fatores essenciais para operar uma empresa próspera é a atenuação de ameaças 
emergentes e existentes à segurança. Empresas de todos os portes podem tomar medidas 
para proteger os dados dos clientes, defender a propriedade intelectual (IP) e manter  
a conformidade ao identificar e resolver possíveis lacunas na segurança de dados. Tendo 
em vista o aumento de quase 20% nas violações de dados empresariais1 em 2021, focar  
a segurança dos dados tornou-se um imperativo para os negócios. 

Por meio da adoção de ferramentas baseadas na nuvem com a Amazon Web Services,  
as empresas contam com soluções automatizadas e integradas para segurança de rede  
e dados, gerenciamento de configuração, controles de acesso, monitoramento  
e visibilidade. E a AWS foi concebida para oferecer segurança sem as despesas de capital 
e os custos operacionais indiretos de um datacenter tradicional. A Nuvem AWS pode 
fornecer escalabilidade segura à medida que sua empresa cresce. A capacidade da AWS 
aumentará quando necessário e diminuirá quando não for necessário. Sua empresa paga 
apenas pelo que usa.

Veja três exemplos reais de empresas que migraram para a Nuvem AWS para ter maior 
proteção e alcançar objetivos de negócios. 

Imperativo por trás da proteção de dados  
e da manutenção da conformidade



03© 2022 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Cliente AWS: TNEX

Banco móvel melhora a segurança conforme cresce

O TNEX, lançado no final de 2020, é o primeiro banco móvel do Vietnã para pessoas físicas  
e pequenos comerciantes. O aplicativo de consumidor oferecido pelo banco tem funções de 
estilo de vida, como monitoramento diário de passos e humor, bem como bate-papo. Os recursos 
integrados de gerenciamento de finanças pessoais, baseados em emojis, são fáceis de usar para 
transferências de dinheiro, pagamento de contas e outras tarefas financeiras. Um aplicativo  
e sistema bancário separados para comerciantes de pequenas e médias empresas inclui criação 
gratuita de sites, emissão de notas fiscais e gerenciamento de inventário e campanhas. 

A empresa pretendia registrar 250 mil clientes de varejo e 20 mil clientes empresariais até o final 
de 2021 e sabia que precisava ajudar a verificar se os dados sigilosos estavam segmentados, 
controlados e criptografados. É fundamental ter uma segurança eficaz para proteger os dados de 
empresas e clientes e atender aos padrões do setor e do governo. 

A criação de um framework com tecnologia avançada e resiliência contra ameaças cibernéticas foi 
um dos motivos básicos que levou a TNEX a desenvolver sua infraestrutura na AWS. A AWS e seus 
parceiros ajudaram a empresa a criar uma infraestrutura que segrega as aplicações e reduz o risco 
de uma ameaça a uma aplicação afetar outra. Para evitar uma violação de dados, todos os dados 
de empresas e clientes também são anonimizados e tokenizados; isto é, trocados por um espaço 
reservado para dados não sigilosos. Além disso, várias camadas de autenticação de usuário  
e criptografia de todos os dados, em trânsito ou em repouso na empresa, oferecem proteção 
contra acesso não autorizado aos dados. 

A AWS ajudou o TNEX a atingir seus objetivos de crescimento com segurança aprimorada, fornecendo: 
• Microsserviços e orquestração de contêineres por meio do Amazon Elastic Container Service 

(Amazon ECS) para criar uma infraestrutura que isola aplicações e segrega ameaças. 
• Monitoramento de dados em tempo real com o Amazon CloudWatch e o Amazon GuardDuty 

para detectar desvios de rede que possam indicar atividade fraudulenta.
• Segmentação e rastreamento da atividade do usuário por meio do AWS Key Management 

Service (AWS KMS) para criar e gerenciar chaves criptográficas para desbloqueio de  
dados criptografados.

• Designação de grupos de segurança com o AWS Web Application Firewall (AWS WAF) para 
segmentar aplicações e melhorar a proteção entre elas contra violações que possam ocorrer  

em outra. 

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/tnex-case-study/?did=cr_card&trk=cr_card
https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/guardduty/
https://aws.amazon.com/kms/
https://aws.amazon.com/kms/
https://aws.amazon.com/waf/
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Cliente AWS: See-Mode

Empresa de saúde gerencia a conformidade na nuvem

A See-Mode usa inteligência artificial (IA) e machine learning (ML) para prever fatores de 
risco de acidente vascular cerebral por meio da automatização e do aperfeiçoamento da 
análise de imagens médicas. O software da empresa pode processar com precisão de  
50 a 100 imagens de ultrassom em segundos. Dessa forma, os médicos conseguem passar 
mais tempo com os pacientes. A See-Mode trabalha com hospitais e centros de imagem 
em vários países e regiões, incluindo Austrália, Europa, Singapura e Estados Unidos. 
Para ter esse sucesso global, a empresa precisa gerenciar os regulamentos de segurança 
e privacidade em cada região, incluindo a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de 
Seguros de Saúde (HIPAA) nos Estados Unidos e o Regulamento Geral de Proteção de 
Dados (RGPD) na União Europeia. 

Ao migrar para a nuvem com a AWS, a See-Mode seguiu os padrões estabelecidos por 
agências reguladoras em todo o mundo, como a exigência da Austrália de que os dados 
dos pacientes permaneçam anônimos antes de deixar o país. Uma plataforma centralizada 
para toda a sua infraestrutura baseada na nuvem forneceu uma visão abrangente do 
status de conformidade em todas as redes.

A AWS ajudou a See-Mode a lidar com os requisitos globais de conformidade fornecendo: 

• Monitoramento quase contínuo por meio do Amazon GuardDuty para acompanhar 

a atividade dos usuários e identificar e mitigar ameaças sempre que os servidores da 

empresa são acessados.

• Históricos detalhados de eventos do servidor usando o AWS CloudTrail para ajudar nos 

relatórios necessários para auditoria e manter a conformidade com os regulamentos de 

segurança globais.

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/see-mode/?did=cr_card&trk=cr_card
https://aws.amazon.com/guardduty/
https://aws.amazon.com/cloudtrail/


05© 2022 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Cliente AWS: Altium

Fabricante oferece segurança aprimorada para equipes globais 
dispersas 

A Altium é desenvolvedora de uma placa de circuito impresso (PCB) bastante utilizada 
por designers, engenheiros, fabricantes e fornecedores para a criação de eletrônicos. 
Como o produto Altium 365 da empresa é baseado na nuvem, as equipes remotas podem 
colaborar usando qualquer dispositivo. Durante a pandemia, uma equipe distribuída no 
mundo todo usou o Altium 365 para produzir rapidamente ventiladores emergenciais para 
compensar a sobrecarga na cadeia de suprimentos médica. 

A segurança é uma prioridade na empresa, pois muitas equipes compartilham grandes 
quantidades de propriedade intelectual de valor inestimável e confidencial. Ao migrar para 
a nuvem com a AWS, a Altium passou a ter uma infraestrutura que mantém o fluxo de 
trabalho de cada cliente isolado no banco de dados e com backups frequentes. 

A AWS ajudou a Altium a melhorar a segurança da colaboração global fornecendo:

• Infraestrutura criada com um banco de dados separado para cada cliente usando  

o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para fornecer uma separação 

reforçada dos dados dos clientes e proteção dos dados de uma aplicação que  

afetem outra. 

• Vários backups diários automatizados com base na separação criada por meio do 

Amazon RDS para garantir a segurança dos dados dos clientes.

• Segurança aprimorada e capacidade computacional redimensionável usando o Amazon 

Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para manter alta performance e disponibilidade 

em vários locais e dispositivos.

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/altium-case-study/
https://aws.amazon.com/rds/
https://aws.amazon.com/rds/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/
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Depois de migrarem para a nuvem, as empresas relataram uma redução de 43% nos 
incidentes de segurança anuais, de acordo com a Nucleus Research.2 Adotar ferramentas 
baseadas na nuvem com a AWS é excelente para a segurança e para atingir os objetivos 
de negócios. Sem a distração das interrupções de segurança ou o investimento em um 
datacenter tradicional, as empresas podem concentrar a atenção e recursos em  
metas ambiciosas. 

Tudo pronto para começar? 

Entre em contato com a AWS para descobrir como a migração para a nuvem com a AWS 
pode atender às necessidades de segurança específicas de sua empresa.

1  Identity Threat Resource Center, “Number of All Data Breaches in 2021 Surpasse All of 2020”  
(Número total de violações de dados em 2021 superam todo o ano de 2020),  
www.idtheftcenter.org/identity-theft-resource-center-to-share-latest-data-breach-analysis-with-u-s-
senate-commerce-committee-number-of-data-breaches-in-2021-surpasses-all-of-2020/ 

2  Nucleus Research, “Deep Learning on AWS” (Aprendizado profundo na AWS),  
https://pages.awscloud.com/hk-nucleus-deep-learning.html

https://aws.amazon.com/contact-us/
http://www.idtheftcenter.org/identity-theft-resource-center-to-share-latest-data-breach-analysis-with-u-s-senate-commerce-committee-number-of-data-breaches-in-2021-surpasses-all-of-2020/
http://www.idtheftcenter.org/identity-theft-resource-center-to-share-latest-data-breach-analysis-with-u-s-senate-commerce-committee-number-of-data-breaches-in-2021-surpasses-all-of-2020/
https://pages.awscloud.com/hk-nucleus-deep-learning.html

