Empresa adota SonicWall
em seus data centers, fábricas
e mais de 450 lojas para proteger
e administrar sua rede de
forma centralizada
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O Habib’s, maior rede de fast-food
genuinamente brasileira, surgiu, em 1988,
na capital paulista, e aliou o cardápio variado
a uma política de preços extremamente
acessível. O resultado foi a expansão da
marca e sua consolidação como uma das
maiores e mais respeitadas redes do País
e no Mundo.
Com 29 anos de história e mais de 22 mil
colaboradores, o Habib’s tem unidades
distribuídas em 18 Estados, além do Distrito
Federal, aonde conta com escritórios,
instalações, indústrias, centrais de produção
e distribuição localizadas em regiões
estratégicas do Brasil.
Seu sistema de delivery é considerado
um dos mais avançados da América Latina,
com mais de 3 milhões de pedidos/ano.
Ao longo de sua existência, já foram
consumidas mais de 9 bilhões de Bib’sﬁhas,
carro-chefe da marca. Em sua estrutura
de Tecnologia da Informação, a rede
dispõe de uma equipe composta por 25
proﬁssionais, liderada por Claudio Marassi,
Superintendente da área.

“Agregar serviços diferenciados com vistas para
requisitos de segurança tanto para usuários internos
como para nossos clientes sempre foi prioridade
para o nosso departamento de TI, que avança
alinhado com as demandas impostas pela dinâmica
de nosso negócio”
Claudio Marassi, Superintendente de TI

Desaﬁo
Habib’s, a maior rede de fast-food
especializada em comida árabe do mundo,
tinha o desaﬁo de montar uma
infraestrutura de rede ﬂexível, que
suportasse com desempenho e segurança
seu contínuo crescimento. Tudo isso dentro
de uma estrutura de custos alinhados com
os seus objetivos de negócio.

Contexto de segurança de redes
para o Habib’s

“Este ano ﬁnalizamos
a implementação
dos ﬁrewalls SonicWall
TZ Series em todos
os nossos mais de 450
restaurantes. Além
disso, novos recursos
de segurança vêm
sendo implementados
continuamente desde
2015 desde 2015”
Claudio Marassi,
Superintendente de TI
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Além disto, estes recursos de segurança
deveriam se estender para todos os
colaboradores e altos executivos, estes,
considerados vetores potenciais de ataques.
Em seu processo de expansão, a rede
E tudo isto para atender redes cabeadas e
de fast-food se deparou com importantes
redes sem ﬁo, responsáveis por prover
desaﬁos relacionados à sua infraestrutura
e, consequentemente, à segurança de redes, serviços móveis em algumas lojas e
drive-thru, garantindo a segurança aos
que deveria atender com altíssimo
desempenho e proteção à conexão de suas smartphones, laptops e tablets. “Agregar
usuários internos como para nossos clientes,
mais de 450 lojas e os seus data centers.
sempre foi prioridade para o nosso
Os dois data centers – um localizado
departamento de TI, que avança alinhado
no Rio de Janeiro e outro em São Paulo com as demandas impostas pela dinâmica
foram revitalizados anos atrás. Desde
de nosso negócio”, Claudio Marassi.
aquele momento, um projeto inovador
Um plano de negócio com foco
de integração e conectividade, através de
em segurança e conectividade
tráfego seguro de dados relativos aos
serviços prestados e operações executadas
Como parte deste complexo cenário e
nas lojas, foi colocado em curso para
totalmente alinhado com as necessidades
melhorar o ﬂuxo de dados e mitigar
interrupções em sistemas críticos, como por da rede de fast-food, o Habib’s expandiu
sua infraestrutura de ﬁrewalls e, há mais de
exemplo, faturamento, estoque e logística.
seis anos, utiliza as soluções da SonicWall,
Tudo isso com o objetivo principal de
que hoje garantem conectividade segura
garantir melhora de produtividade, sem
entre as lojas, matriz e fábricas, atendendo
agregar custos desnecessários, fator sensível com alto desempenho um importante
para qualquer rede varejista deste porte que volume de tráfego de dados.
quer se manter competitiva.
Como fruto dessa parceria, estabelecida
De acordo com Claudio Marassi, o maior
com base em comprometimento mútuo
desaﬁo naquele momento foi garantir o
e foco na excelência dos serviços prestados
crescimento sustentável desta expansão
aos clientes ﬁnais, atualmente, outras
no que se referia à tecnologia, com total
soluções de segurança da SonicWall já
segurança da informação, sem limitar as
estão em uso pelo Habib’s.
ações e a velocidade conforme avançassem
os negócios e se desenvolvessem processos Num primeiro momento, os ﬁrewalls
de próxima geração da SonicWall, ajudaram
críticos dentro da empresa.
a ampliar a conexão entre os restaurantes
Acima de tudo, a principal premissa
e a matriz que antes operavam off-line
apontada desde o início para este
ou através de redes MPLS. Para os
importante projeto, foi que os benefícios
restaurantes foram adotados dispositivos
associados a esta nova infraestrutura de
de segurança TZ Series (TZ SOHO e TZ 105).
conectividade e segurança deveriam gerar
Na matriz e nos dois data centers, são
retorno ﬁnanceiro expressivo, fazendo com
usados o NSA 5600, além de NSA 2400
que o projeto fosse pago a partir da redução utilizados nas fábricas de insumos do
de custos operacionais associados.
Habib’s, que fecham conexão segura através
de VPN (Virtual Private Network). “Este ano
O cenário de insegurança virtual, também
ﬁnalizamos a implementação dos ﬁrewalls
agravado pela explosão dos ataques de
SonicWall TZ Series em todos os nossos
Ransomware, exigiram igualmente atenção
mais de 450 restaurantes. Além disso, novos
especial dos executivos de TI e uma resposta
recursos de segurança vêm sendo
consistente em nível estratégico no contexto
implementados continuamente desde
de proteção de dados e segurança de redes
2015”, conta Marassi.
entre as lojas, os centros de dados e as
fábricas do Habib’s

Gestão centralizada
e integração de recursos de
segurança contra ameaças

Parceria com foco em segurança

A parceria sólida entre a SonicWall e o
Habib’s vem gerando novos projetos
relacionados à segurança. Hoje, todos os
Partindo da premissa que o projeto deveria
colaboradores contam com dispositivo
pagar-se com a topologia proposta, tudo
drive-thru, garantindo a segurança aos
deveria estar integrado e gerenciado de
smartphones, laptops e tablets. “Agregar
forma centralizada, assim como os diversos
serviços diferenciados, com vistas para
recursos de segurança e as políticas de
requisitos de segurança tanto para usuários
ﬁrewall. Tudo isto operado desde o data
center do Habib’s e agregando simplicidade internos como para nossos clientes, sempre
foi prioridade para o nosso departamento
de implementação e manutenção deste
de TI, que avança alinhado com as
enorme e complexo ambiente de rede.
demandas impostas pela dinâmica de
Neste contexto, a SonicWall foi escolhida
nosso negócio”, comenta Marassi.
por agregar o máximo em recursos de
dedicado para segurança de e-mail, da
segurança à premissa de um baixíssimo
SonicWall, que está integrado ao SonicWall
custo total de propriedade, que envolve
Capture, sandbox que protege contra
também a escalabilidade da infraestrutura
ameaças conhecidas como zero-day e
de segurança SonicWall que atende hoje
violações de conformidade, assim como
ao Habib’s.
prevenção contra a perda de dados e
Os data centers da empresa estão
criptograﬁa de e-mail. Além disso, também
equipados hoje com NSA 5600 da
são aplicadas várias técnicas de proteção
SonicWall, que operam integrados para
em tempo real contra spooﬁng, spam,
garantir alta disponibilidade e conectividade phishing, vírus e outras ameaças voltadas
segura entre os restaurantes, fábricas e o
para e-mails corporativos.
escritório central. Esta topologia garante
Parte importante do sucesso neste projeto,
gerenciamento centralizado de políticas
de segurança através de ﬁrewalls de próxima foi liderada pela Tradesys, parceiro SonicWall
no Brasil, que atua desde 1988 no mercado,
geração, que conﬂuem todo o tráfego para
trazendo sua experiência em tecnologias
a matriz, e conectividade segura em
avançadas com foco em segurança,
Transferências Eletrônicas de Fundos (TEF)
atendendo às mais diversas demandas e
com os provedores ﬁnanceiros do Habib’s.
apoiando os resultados aferidos pelo Habib’s
As lojas, que antes operavam off-line, hoje
neste projeto.
contam com ﬁrewalls SonicWall TZ Series
Segundo Rogério Silva, CEO da Tradesys
que realizam total controle de tráfego em
“a solução SonicWall trouxe ao Habib’s
links múltiplos, garantem a redundância
praticamente 100% de disponibilidade em
e a resiliência necessária de redes, que
crescem em volume de tráfego, e em novas sua operação, utilizando seus links de
internet”. Antes, este cenário era impensável,
franquias que abrem todos os dias. E esta
uma vez que trafegavam dados de sistemas
infraestrutura de segurança, conectividade
críticos sobre MPLS, que não eram
e serviços também é parte dos benefícios
redundantes e que em alguns casos
com que os franqueados contam por parte
afetavam diretamente a operação das lojas.
do Habib’s.
“A implementação dos ﬁrewalls SonicWall
abaixo da topologia deﬁnida solucionou
gargalos importantes de produtividade
nestes sistemas, eliminando deﬁnitivamente
problemas de indisponibilidade, o que
auxiliou imensamente, resultando numa
operação mais eﬁciente para as lojas”,
ﬁnaliza Silva.
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“A nova solução
solucionou gargalos
importantes de
produtividade nestes
sistemas, eliminando
deﬁnitivamente
problemas sistemas
que antes ﬁcavam
inoperantes, o que
auxiliou imensamente
na operação”
Rogério Silva,
CEO Tradesys

Olhar para o futuro: desempenho
e segurança de redes alinhados
com baixo TCO

Benefícios
• Tráfego de dados seguro e ágil entre
escritório central, data centers,
restaurantes e fábricas;

Em um cenário de completa insegurança,
relacionado ao tráfego de dados na internet,
• Balanceamento e proteção do data
o projeto desenvolvido pelo Habib’s com
center;
a SonicWall demonstra ser viável a adoção
de tecnologias avançadas de segurança
• Segurança nos e-mails corporativos,
dentro de um projeto estruturado e, setores
integrando recursos contra ameaças
extremamente competitivos, como o de
persistentes e zero-day;
alimentação rápida - onde cada centavo
pode determinar a lucratividade (ou não)
• Estabilidade e resiliência da solução;
de uma operação varejista de sucesso.
• Segurança de rede com recursos
É nítido que os recursos de ﬁrewalls de
integrados;
próxima geração da SonicWall provaram
• Gestão e deﬁnição centralizada
que projetos voltados para segurança em
de padrão de segurança para todas as
redes amplamente distribuídas, são passíveis
lojas, escritório central, data centers e
de retorno sobre os investimentos aplicados,
fábricas;
aonde desempenho, recursos de segurança
em tempo real e baixo custo de propriedade
• TCO reduzido e alinhado com estrutura
são possíveis.
de custos para os lojistas.

Conheça outros casos de sucesso em www.sonicwall.com
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5455 Great America Parkway | Santa Clara, CA 95054
Refer to our website for additional information.
www.sonicwall.com
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Soluções utilizadas
Firewalls de Próxima Geração
SonicWall NSA 5600 para uso
nos data centers e interligados
com escritório central
SonicWall TZ SOHO e
SonicWall TZ 105 adotados
nos mais de 450 restaurantes
SonicWall NSA 2400 utilizado
nas fábricas
SonicWall Email Security com
SonicWall Capture APT
Consultoria em Segurança
através da TradeSys, parceiro
SonicWall no Brasil

