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TIVIT | Seu futuro, nosso desafio. 

Material de uso externo 

Customer Name:  CREDZ 

Type of Customer reference: Public 

Start Date of Project:  20/10/2019 

End Date of Project: 20/11/2019 

URL do cliente:  https://portal.credz.com.br/ 

Public References:  

Em busca de estabilidade para alta demanda de transações, Credz migra dados para nuvem AWS 

Administradora de cartões de crédito otimiza operação com oferta em nuvem 

Credz migra para AWS com Tivit 

Tivit migra infraestrutura da Credz para nuvem e garante estabilidade para alta demanda 

TIVIT migra infraestrutura da Credz para nuvem em 27 dias 

Credz adere a nuvem pública para suportar picos de demanda do comércio - Executivos Financeiros 

CREDZ - Fundada em 2011, a CREDZ iniciou suas operações no final do ano de 2012, em meio a um cenário 

de crescimento econômico do país, que proporcionou acesso ao consumo e oferta de meios de pagamento 

a uma maior parcela da população. Com o objetivo de se tornar referência no mercado de cartões, 

a CREDZ já firmou parcerias estratégicas com as principais empresas do setor (Fidelity, Tivit, Cielo, Rede, 

Serasa, Boa Vista, Tokio Marine, entre outras), para oferecer garantia de excelência em tecnologia, gestão 

de risco e negócios, processamento, marketing e atendimento.  

A TIVIT foi responsável por apoiar a Credz, administradora de cartões de crédito em parceria com redes de 

varejo, a ter uma infraestrutura completamente funcional e escalável durante o período de compras de 

final de ano – Black Friday e Natal - , com uma migração que aconteceu em 27 dias para a nuvem pública 

da AWS. 

O desafio da Credz começou após fechar uma parceria com uma grande bandeira de cartões de crédito. 

Com isso, seus números aumentaram exponencialmente, e as preocupações se iniciaram. A infraestrutura 

não suportava mais o ambiente em que operavam. As transações ocorridas em janeiro de 2019, superaram 

as do Natal de 2018. A solução seria migrar parte de seu legado para uma operação em nuvem e o objetivo 

era estar em um ambiente de nuvem pública antes da Black Friday, novembro 2019. 

Com o apoio da TIVIT, a infraestrutura da Credz foi migrada para a nuvem pública da Amazon Web Services 

(AWS). A empresa foi responsável por entregar um ambiente redundante e escalável, com a gestão 

financeira e governança de todo ambiente AWS da Credz. 

 

 

https://portal.credz.com.br/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiahoje.com.br%2F%2FController.aspx%3Femaicd%3D50374%26newscd%3D1210194%26Control%3DViewMateria%26Materia%3D71262976.246062%26%3D1%26CDG%3D123575&data=02%7C01%7C%7C22b31556bf6342bdea3208d8112e024a%7C68f064013da9497296e1bd5e2bf1d646%7C0%7C0%7C637278236586765265&sdata=Z2xEGqyb2mF1kafOECVz9hP7k8cTtkIa8ygLG9V7J6Q%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiahoje.com.br%2F%2FController.aspx%3Femaicd%3D50374%26newscd%3D1210601%26Control%3DViewMateria%26Materia%3D71294293.246062%26%3D1%26CDG%3D123575&data=02%7C01%7C%7C22b31556bf6342bdea3208d8112e024a%7C68f064013da9497296e1bd5e2bf1d646%7C0%7C0%7C637278236586765265&sdata=N6HKz8s6sfGaYSM%2BRrSnTKQDQGczCmXEIZ4%2B3H2K7nc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiahoje.com.br%2F%2FController.aspx%3Femaicd%3D50374%26newscd%3D1210601%26Control%3DViewMateria%26Materia%3D71277415.246062%26%3D1%26CDG%3D123575&data=02%7C01%7C%7C22b31556bf6342bdea3208d8112e024a%7C68f064013da9497296e1bd5e2bf1d646%7C0%7C0%7C637278236586775221&sdata=hMw4InmkTzEK%2BFFGAUtZloEZYRZqCJCiXENrySSLiuU%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiahoje.com.br%2F%2FController.aspx%3Femaicd%3D50374%26newscd%3D1210601%26Control%3DViewMateria%26Materia%3D71290684.246062%26%3D1%26CDG%3D123575&data=02%7C01%7C%7C22b31556bf6342bdea3208d8112e024a%7C68f064013da9497296e1bd5e2bf1d646%7C0%7C0%7C637278236586775221&sdata=p6qZS0NOQHQyp%2F61TtKwz%2BzI25lywB3iMcpv%2BH9nROs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiahoje.com.br%2F%2FController.aspx%3Femaicd%3D50374%26newscd%3D1210601%26Control%3DViewMateria%26Materia%3D71344706.246062%26%3D1%26CDG%3D123575&data=02%7C01%7C%7C22b31556bf6342bdea3208d8112e024a%7C68f064013da9497296e1bd5e2bf1d646%7C0%7C0%7C637278236586775221&sdata=NjiqUDxJ%2FvNHedwIlOR6Ga%2BI8tCc5IPvmfKyvY9TRtU%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.noticiahoje.com.br%2F%2FController.aspx%3Femaicd%3D50374%26newscd%3D1210194%26Control%3DViewMateria%26Materia%3D71257839.246062%26%3D1%26CDG%3D123575&data=02%7C01%7C%7C22b31556bf6342bdea3208d8112e024a%7C68f064013da9497296e1bd5e2bf1d646%7C0%7C0%7C637278236586755310&sdata=r%2FrZ3O1vEJK6MuwScuCW6xf4W2y%2BurwT3HOdgwwOQKo%3D&reserved=0
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TIVIT | Seu futuro, nosso desafio. 

Material de uso externo 

Em uma sala de operações montada na sede da CREDZ o time técnico cuidou da operação no ambiente 

anterior e criou um novo ambiente em AWS. 

A Migração trouxe benefícios de otimização do ambiente de operação, redução de custos e 

escalabilidade. Além disso a CREDZ apontou a estabilidade dos seus serviços sem interrupções 

e/ou intermitências já no período de compras Natal 2019. 

 


