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EMPRESAS DE VAREJO SÃO ALVO-CHAVES

1.2 milhões
de dólares, em
média, foram
gastos por
empresas por
interrupções em
1
suas operações

61%

de empresas no varejo
sofreram algum tipo de
ataque cibernético nos
1
últimos 12 meses
Em 2017

94.6%

das empresas de varejo
foram vítimas de crime
organizado com foco
2
nesta área

No Brasil a cada

16 segundos

uma nova tentativa de fraude
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VIOLAÇÕES DE DADOS

150 milhões

143 milhões
de pessoas
afetadas por
violação na

Equifax

5 milhões

de registros de
clientes foram
roubados da

de pessoas
afetadas por
violações na

Under Armour

Saks, Lord &
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Taylor (2018)

(2018)

(2017)
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TENDÊNCIAS MAIS RECENTES NA INDÚSTRIA DE VAREJO

IoT, sensores e realidade
aumentada

Compras em qualquer
lugar e através de
diferentes dispositivos

Elevar a experiência da
marca com um
ambiente conectado

O cliente está
definindo a
experiência de
compra

SOLUÇÕES SONICWALL
•Segurança de Redes
•Segurança em Redes Wireless
•Segurança de Endpoints
•Segurança de Aplicações Web
•Segurança de Acesso
•Segurança de E-Mail
•Gerenciamento & Relatórios

BENEFÍCIOS DAS SOLUÇÕES SONICWALL
 Segurança abrangente

Gestão centralizada

Proteção de Pontos de Venda

Conformidade com PCI

Redes sem fio seguras

Baixo Custo de Propriedade

Não deixe sua segurança ficar em segundo plano
em sua empresa de varejo. Entre em contato com
a SonicWall hoje para vencer essas ameaças e
proteger sua infraestrutura.
Para saber mais sobre as soluções da SonicWall
para o Varejo, visite nosso site
SonicWall.com/pt-br/
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