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Benefits

 � Mudança na cultura da 
empresa do modelo mono-
lítico para micro serviço por 
contêineres.

 � Maior na agilidade com um 
throughout de 70 transa-
ções por segundos.

 � Health Check das aplica-
ções com informações do 
que acontece dentro do 
ambiente em tempo real.

 � Aumento da  segurança nas 
informações diárias

Headquarters

“Em 2017, juntamos o nosso time técnico 
(infraestrutura e aplicações) e fomos buscar 

no mercado uma solução que atendesse 
às nossas necessidades com qualidade e 

velocidade. Ou seja, buscamos uma solução 
que ajudasse a empresa a expandir seus 

negócios de maneira escalável. Por isso, a 
solução escolhida foi a Red Hat OpenShift® 

Container Platform”

Marcelo Pisani 
Gerente de infraestrutura da Adiq

Adiq é uma empresa inovadora de adquirência. Autorizada pelo Banco Central do Brasil e licen-
ciada pelas bandeiras, tem o objetivo de simplificar o mercado de pagamentos, criando soluções 
customizadas para clientes, desde captura, processamento e liquidação de pagamento de 
todas as transações eletrônicas feitas com cartões de crédito e débito, em lojas físicas e no 
e-commerce. 

Software and services

Red Hat® OpenShift® 
Container Platform

Red Hat Fuse

Red Hat® 3scale API 
Management

Red Hat® AMQ

Consultoría Red Hat

Training Red Hat

Hardware

Crazy Daisy V7000

IPM Storage DS8000

Partner

Adiq moderniza aplicações e dinamiza 
processos con Red Hat
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“Nos dias atuais a gente 
precisa falar do negócio 
como um todo e não de 

suas partes separadas. 
A Adiq nos mostra como 

a área de infraestrutura 
usou as soluções 

para escalar a área de 
aplicações, deixando os 

playbooks e a esteira 
pronta para que cada 

um possa usufruir 
da infraestrutura da 

maneira mais rápida e 
segura possível”

Carlos Almeida  
Diretor comercial Service TI

MODERNIZAÇÃO PARA DINAMIZAR E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO NEGÓCIO

A Adiq, empresa inovadora de adquirência, obteve a sua licença para trabalhar em janeiro de 2015 e, 
no mesmo ano,a adoção das bandeiras Visa e Mastercard. Um ano depois, concluíram a certificação 
da plataforma de e-commerce. Em março de 2016, iniciaram as operações no mercado com o modelo 
B2B diferente do tradicional de “acquirer as a service - AAAS”. Em outubro do mesmo ano, iniciaram 
as operações de antecipação de recebíveis. Em 2019, a fusão com o grupo Check permitiu a plata-
forma ser mais robusta e atraente para o mercado.

“O crescimento da Adiq foi muito mais rápido do que imaginávamos. Finalizamos o ano de 2016 com 
um volume processado de R$ 113mm, em 2017 saltamos para R$ 7,8bi e fechamos  2018 chegamos 
a R$ 26b. Esse crescimento exponencial, que quadruplicou de um ano para o outro nos fez sentir a 
necessidade de mudar, modernizar nossas aplicações e facilitar nossos processos para manter o 
ritmo de crescimento”, lembra Marcelo Pisani, gerente de infraestrutura da Adiq.

A Adiq trabalhava com sistemas legados dentro de uma plataforma monolítica, que dificultava a 
manutenção, com processos operacionais muito demorados e, consequentemente, uma  infraestru-
tura mais cara.

“Nós demoramos de 15 a 20 dias só para escrever um projeto e toda mudança que queríamos fazer de 
infraestrutura  impactavam outras aplicações em algum outro lado. Queríamos resolver estes prob-
lemas de forma transparente”, comenta Pisani. “Em 2017, juntamos o nosso time técnico (infraestru-
tura e aplicações) e fomos buscar no mercado uma solução que atendesse às nossas necessidades 
com qualidade e velocidade”.

Com objetivo de encontrar uma solução que que ajudasse a empresa a expandir seus negócios e 
agilizar o trabalho da equipe, de maneira escalável, a Adiq encontrou na Service IT e nas soluções da 
Red Hat uma maneira de criar um ambiente colaborativo baseado no controle e no gerenciamento de 
todas as API’s de maneira tranquila e fácil.

“Com a Red Hat, nosso principal parceiro, conseguimos oferecer uma solução orquestrada para que 
o cliente se mantivesse interconectado com seus parceiros de negócios. Por isso, os ajudamos na 
construção deste roadmap e na estratégia de modernização das suas aplicações”, comenta Carlos 
Almeida, Diretor Comercial da Service IT.

IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E MUDANÇA NA CULTURA DA EMPRESA 

Para obter esses novos recursos, modernizar suas aplicações e mudar a cultura da empresa do 
monolítico para um modelo ágil de  (micro serviço) usando uma solução de contêiner, a Adiq decidiu 
fechar uma parceria com a Red Hat, por meio da Service TI. Para Pisani foi essencial encontrar 
um parceiro que te apoia a entrar o cor do seu negócio. “A Service TI nos ajudou na definição 
do roadmap e na estratégia de aplicações, infraestrutura, DevOps e segurança. Dessa maneira, 
conseguimos dar vazão em tudo de forma dinâmica”, comenta.

Com a assistência da Service IT e da Red Hat, a empresa implantou várias tecnologias corporativas, 
incluindo:

 � Red Hat Openshift Container Platform: uma solução que integra containers Kubernetes e 
outras tecnologias de container para oferecer suporte ao desenvolvimento e implantação de apli-
cações em nuvens públicas ou privadas. Simplificando assim os fluxos de trabalho e acelerando o 
time to market; 
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“Hoje somos 
totalmente dinâmicos 

e performáticos e 
isso é algo totalmente 

diferenciado no 
mercado em que 

atuamos. Não 
existe no mercado 

outra plataforma 
customizável White 

Label no formato que 
nós temos”

Marcelo Pisani  
Gerente de infraestrutura da Adiq

 � Red Hat Fuse: baseada em containers, a solução é focado na integração ágil de qualquer ambi-
ente, facilitando a conversa entre sistemas e permitindo a criação, ampliação, implementação e 
escala de micro serviços de maneira independente;

 � Red Hat AMQ: plataforma flexível de mensageria que integra aplicações aos dados distribuídos 
por toda a empresa, controlando tudo em tempo real e de maneira orquestrada;

 � Red Hat 3scale API Management: ointegrado com as demais soluções, essa funcionalidade 
facilita o gerenciamento de APIs, bem como suas criações e execuções de maneira simples e 
rápida.

“O que faz muita diferença é ter todo esse conjunto de forma escalável e gerenciável. Agora, na 
prática, você pode com 3 cliques publicar uma API de forma segura. Isso, realmente, faz muita 
diferença na dinâmica que temos hoje e tudo o que temos está protegido de acordo com todos os 
protocolos vigentes”, comemora Pisani.

Para Almeida, são novos tempos onde não se podem falar de  servidor ou de storage separadamente. 
“Nos dias atuais a gente precisa falar do negócio como um todo e não de suas partes separadas. A 
Adiq nos mostra como a área de infraestrutura usou as soluções para escalar a área de aplicações, 
deixando os playbooks e a esteira pronta para que cada um possa usufruir da infraestrutura da 
maneira mais rápida e segura possível”, comenta.

Equipe unida, a chave para o sucesso

A Adiq contou com um time de tecnologia engajado. “Contamos com pessoas de segurança, projetos 
e produtos pensando em conjunto em uma solução que, no futuro, poderia ser boa para todos, além 
de facilitar e agilizar os processos. Além disso, no momento da mudança de ambiente, fizemos 
um planejamento cuidadoso, com a ajuda da Red Hat, para que tudo funcionasse e para que cada 
etapa saísse perfeita, inclusive, a implementação e a sustentação. Pensar e trabalhar em equipe foi 
essencial. Todos trabalharam unidos para o bem da empresa”, comenta Pisani.

SOLUÇÕES QUE APOIAM A ESCALADA VERTIGINOSA DA EMPRESA 

A plataforma da Adiq agora é toda modulada em White Label, onde seus clientes e parceiros 
conseguem consumir cada item da forma que quiser e precisar. “Hoje somos totalmente dinâmicos 
e performáticos e isso é algo totalmente diferenciado no mercado em que atuamos. Não existe no 
mercado outra plataforma customizável White Label no formato que nós temos”, reforça Pisani.

“No novo ecossistema, cada segundo importa. Realizamos 6 transações por segundo e toda a 
plataforma suporta e sustenta cada atividade de maneira leve, rápida e segura, porque temos um 
throughout de 70 transações por segundos e é escalável, onde com 4 cliques posso criar mais 
DevOps e novos containers. Hoje estamos bem e preparados para o futuro”.

Pisani adianta a estratégia de atuação da empresa. “O Red Hat Openshift Container Platform escala 
de acordo com o volume de infraestrutura que a Adiq tem disponível, basta deixá-lo padronizado, 
como fazemos em momentos sazonais, por exemplo, e ele cresce  automaticamente”

Ganhos importantes para o dia a dia da companhia

 � Melhoria nos serviços
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O Red Hat Openshift Container Platform mudou a dinâmica da empresa, que ganhou agilidade 
para criar novos serviços, atender requerimentos mais rapidamente e construir uma base confiável 
para desenvolver aplicações e otimizar a produtividade dos desenvolvedores.

Hoje, a Adiq tem mais de 100 projetos aplicados no Red Hat Openshift Container Platform, que 
resultam em mais de 700 contêineres em um cluster de mais de 48v cpu’s e 1 tera de Ram. O dobro 
de quando se inicio o projeto com a Service IT.

Pisani lembra que o processo mais difícil foi a mudança na cultura da empresa, que saiu do modelo 
monolítico, de uma plataforma de camadas,  para a modernização das aplicações em um processo de 
desenvolvimento mais ágil e dinâmico, que é o micro serviço por contêineres. “Algumas aplicações 
começaram do zero, mas muitas eram aplicações monolíticas e tivemos que transformá-las: 
colocamos em contêiner, refatora, transforma em micro serviço e faz a escalada”. 

 � Agilidade e performance

A agilidade amplia a abordagem de DevOps usada para entregar serviços aos clientes e, também, 
na velocidade de inovação dos outputs, que a companhia precisa para fazer tudo funcionar com 
estabilidade e performance.

Com o Red Hat Fuse, a Adiq conseguiu integrar serviços, microsserviços e componentes de 
aplicativos, facilitando a conversa entre sistemas que possuem diferentes linguagens e idiomas, 
fazendo uma ponte de tradução ideal para evitar falhas ou demoras na execução.

Para gerenciar o fluxo da fila e de mensageria, a Adiq usa o Red Hat AMQ, que baseado em projetos 
de comunidades open source controla tudo de maneira orquestrada dentro da companhia. A solução 
possibilita a integração em tempo real e a conexão com dispositivos de Internet das Coisas (IoT). 

“Esse sistema também pode ser usado para interconexões com clientes finais e parceiros de negócios. 
Hoje, sabemos que o perímetro aumenta muito e estamos sempre conectados com alguém ou com o 
cliente”, recorda Pisani.

Entre os benefícios encontrados no dia a dia da companhia, também encontramos os Health Check 
das aplicações com informações do que acontece dentro do ambiente em tempo real, com o melhor 
nível de segurança possível de todas as atividades.

 � Maior Segurança

Um adicional na nova jornada que ajuda a gerenciar todas as API’s e controla a exposição das 
informações é o Red Hat 3scale API Management. “Ele nos dá muita flexibilidade e segurança 
com a autenticação do token, por exemplo, e com tudo o mais que temos exposto, nos dando o total 
controle das informações”, comenta Pisani.

“Todo o trabalho que fizemos com a Service IT e a Red Hat nos ajudou a dobrar a nossa capacidade 
de ambiente e isso nos dá muita flexibilidade, como para colocar uma aplicação que está em DevOps 
e subir-lá em produção em questão de horas. E isso, passando por todos os testes de segurança, 
desenvolvimento e qualidade. O investimento da equipe foi grande e hoje todos se beneficiam dos 
processos adotados”, completa.
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Sobre o cliente 

Adiq é uma empresa inovadora de adquirência. Autorizada pelo Banco Central do Brasil e licenciada 
pelas bandeiras, tem o objetivo de simplificar o mercado de pagamentos, criando soluções custom-
izadas para clientes, desde captura, processamento e liquidação de pagamento de todas as transa-
ções eletrônicas feitas com cartões de crédito e débito, em lojas físicas e no e-commerce..

Sobre o partner

A Service IT é uma integradora de soluções que evoluiu e se atualizou de acordo com as necessi-
dades do mercado e a Red Hat teve uma participação muito importante nessa jornada. Especializada 
em outsourcing e consultoria, possui um Centro de Operações próprio onde monitora e gerencia o 
ambiente de TI de seus principais cliente. Além disso, possui áreas de Manager Service, Autosearch e 
recentemente a parte de Cyber Security.


