SUPER NOSSO ADOTA
SONICWALL PARA
PROTEGER SUA REDE E
GARANTIR CONTINUIDADE
DE NEGÓCIOS
Rede de varejo, atacado e e-commerce que atua em Minas Gerais e Bahia
utiliza as soluções SonicWall para defender ambiente profundamente
digitalizado e otimizar a performance de sua rede
Necessidades do negócio

“Nosso ambiente está totalmente operacional. O
SonicWall SuperMassive nos traz um sentimento
de segurança maior, pois conseguimos filtrar todo
o tráfego e identificar qualquer potencial ameaça.
Conquistamos, também, um grande controle sobre
a rede – segmentamos e otimizamos o ambiente
com ajuda dos recursos disponibilizados pela
SonicWall. Essa tecnologia filtra os pacotes e checa
se as VLANs estão funcionando dentro dos níveis de
desempenho que nossos processos exigem”.

MARCELO FERNANDES DA SILVA
Gerente de Tecnologia do Grupo Super Nosso

O Grupo Super Nosso conta com supermercados, minimercados, atacado e
e-commerce em Minas Gerais e na Bahia. De acordo o presidente da empresa,
Euler Fuad Nejm, não se trata de um supermercado que usa tecnologia, e sim, de
uma empresa de tecnologia com atuação múltipla no varejo. O Grupo emprega,
hoje, 8000 funcionários espalhados por 48 pontos físicos. Um de seus diferenciais
digitais é o App “Clube Super Nosso”, que usa recursos de CRM e BI para fidelizar
os consumidores. Hoje, os gestores da empresa conseguem identificar 82% do
universo de clientes e, a partir daí direcionar a cada pessoa uma oferta sob medida.
Num universo tão digitalizado como este, uma falha de segurança poderia afetar
a continuidade dos negócios. Para garantir a segurança da empresa, o time de TI
decidiu implementar um Firewall de Próxima Geral que colocasse o ambiente do
Grupo Super Nosso a salvo de todo tipo de ataques, incluindo perda de dados e
ransomware (sequestro de dados).

Solução
Para selecionar o Firewall de Próxima Geração capaz de proteger seu ambiente,
o time de TI buscou referências no mercado, montou um estudo detalhado sobre
as várias opções disponíveis e, a partir desta análise prévia, realizou Provas de
Conceito (PoC). Na PoC com a solução SonicWall, parte do tráfego de Internet
da empresa foi analisado pela plataforma SuperMassive. A meta era verificar que
ameaças digitais a solução SonicWall conseguiria efetivamente identificar. Ao
final do dia, a soma de vários fatores – as pesquisas sobre as opções de mercado, o
bom desempenho da tecnologia SonicWall na POC e a atraente oferta comercial
– levaram o Grupo SuperNosso a adotar o SuperMassive. Configurado em alta
disponibilidade e instalado no datacenter da empresa em Contagem, Minas
Gerais, o SuperMassive atua em duas frentes: ao mesmo tempo em que protege
o ambiente de ataques, é o centro de uma rede de VPNs seguras que conectam a
empresa com fornecedores externos. A solução contribui, também, para o maior
controle da rede, agora operando num modelo segmentado e mais otimizado que
evita que os pacotes de comunicação trafeguem por toda a WAN.

Benefícios
•
•
•
•
PERFIL DO CLIENTE
Setor: Varejo
País: Brasil
Usuários de rede: 1.600
Website: www.supernosso.com.br

Defesa contra perda de dados e ransomware
Alta disponibilidade da rede corporativa
VPNs seguras com fornecedores externos
Otimização e segmentação da rede da empresa

Soluções Utilizadas
SonicWall NSsp (SuperMasssive) com Advanced Gateway Security Suite (AGSS) e
Global Management System (GMS)
Conheça outros estudos de caso em: www.sonicwall.com

