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O CLIENTE

“Solo Network realiza 
migração de dados on 
premises da Sinqia com 
o Azure Data Box.”

CASE DE SUCESSO

HIGHLIGHTS:

A Sinqia é líder em softwares e inovação e uma das maiores 

provedoras de tecnologia e serviços para o setor financeiro no 

Brasil. 

A empresa oferece plataformas de softwares (Sinqia Bancos, 

Sinqia Digital, Sinqia Fundos, Sinqia Previdência e Sinqia 

Consórcios) e serviços (Sinqia Outsourcing e Sinqia Consulting). 

Desde 2005, executa uma estratégia de consolidação que 

resultou na liderança do setor após inúmeras aquisições.

NECESSIDADE: 

Em franca expansão, em meados de 2020, a Sinqia adquiriu a 

solução de previdência de uma grande instituição financeira 

nacional, uma das principais fornecedoras de softwares e servi-

ços para o segmento de previdência fechada, em uma operação 

de R$ 82 milhões. 

 O ambiente da empresa adquirida era 100% em Data Center local e o grande desafio era migrar aproximada-

mente 200 terabytes de dados para o Azure, em um final de semana, garantindo padrões rígidos de segurança 

dos dados e evitando a concorrência da migração com a produção.

Prazo: Transferência de 200 terabytes 
em um único final de semana

Segurança: Execução realizada dentro 
das rígidas políticas de segurança do 
Azure Data Box

Pioneirismo: O projeto da Sinqia foi um 
dos primeiros a utilizar o Azure Data Box 
no Brasil

UTILIZANDO:
• Microsoft Azure Data Box

• Solo Management for Azure
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SOBRE A SOLO NETWORK

Desde 2002 no mercado brasileiro, a Solo Network é uma empresa de tecnologia com grande foco em 

serviços e soluções de TI, reconhecida pela grande habilidade técnica e capacidade de entregar solu-

ções multivendas de alta qualidade, integradas e aderentes às necessidades atuais e futuras dos 

clientes, garantindo um excelente retorno dos investimentos em tecnologia. A Solo Network dispõe dos 

mais altos níveis de certificações e é premiada nacional e internacionalmente pelas fabricantes que 

representa.

DEPOIMENTO DO CLIENTE

O uso do Azure Data Box resolveu o problema de tempo e segurança que tínhamos no projeto. Vale 

destacar a importância de ter parceiros fortes e com experiência como a Solo Network, que faz toda 

a diferença na entrega de um produto e/ou serviço de qualidade para os nossos clientes

Thiago Campos Pereira, CIO da Sinqia

SOLUÇÃO

Diante desse desafio, a Sinqia procurou a Solo Network e a Microsoft para apoiar na execução do proje-

to. Após analisar o cenário, com o apoio do time de especialistas Microsoft e Solo Network definiu-se 

realizar a migração utilizando o Azure Data Box.

Os dispositivos do DataBox movem dados para o Azure com facilidade. Usando ferramentas de cópia 

comuns, como o Robocopy, é possível mover grandes quantidades de dados ao Azure quando estiver 

limitado pelo tempo, pela disponibilidade da rede ou pelos custos. Todos os dados são criptografados 

em AES e os dispositivos são limpos após o upload de acordo com os padrões da Publicação Especial do 

NIST 800-88, revisão 1.

No projeto da Sinqia – que foi pioneira na utilização do Azure Data Box –, o acompanhamento e o moni-

toramento do início ao fim da execução foram essenciais para o sucesso da proposta, sendo o ambiente 

cuidadosamente preparado para que os dados fossem copiados com segurança, garantindo a continui-

dade dos negócios, sem impactos para o cliente.

“


