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Com uma equipe com aproximadamente 1800 
funcionários e um parque tecnológico que conta 
com um datacenter e mais de 1780 máquinas, o 
Grupo Avenida tem o desafio de manter o seu 
ambiente de rede em segurança, garantindo 
produtividade nas comunicações e transações em 
suas lojas e escritórios. Com o objetivo de 
proteger a integridade de dados e controlar o fluxo 
de informações e requisições em sua rede, a 
varejista utilizava uma solução de firewall com 
cobertura para toda a sua infraestrutura. Porém, 
instabilidades e falhas na operação do antigo 
sistema começaram a impactar diretamente na 
produtividade das lojas. A empresa usava 
soluções de VPN, Firewall, Proxy, entre outras, em 
appliances que não entregavam eficiência. Mas 
problemas experimentados com travamento de 
sistema e indisponibilidade de serviços foram 
agravantes e concorreram para a decisão de 
migrar para uma nova solução tecnológica. 
“Sempre ocorria travamentos que criavam 
diversos problemas na rotina do Grupo Avenida. 
Nos pontos de venda, a instabilidade no controle 
do ambiente impedia a finalização de vendas com 

Com uma visão empreendedora, o empresário 
Ailton Caseli transformou sua pequena loja de 
esquina na maior rede de varejo e moda do 
Centro-Oeste e uma das maiores do Brasil

Case Study

Varejista ganha mais 
produtividade na operação 
ao migrar para as tecnologias 
de segurança da Blockbit

Cliente
O Grupo Avenida começou sua história em um 
espaço de 50m² na cidade de Cuiabá (MT), em 
1978. Hoje o grupo detém as marcas “Lojas 
Avenida”,  “Giovanna” e “Cartão Club Mais”. A 
rede varejista conta com cerca de 120 lojas em 
11 estados do Brasil e passou a utilizar os 
produtos da Blockbit Platform para gerenciar a 
segurança do seu ambiente de TI. Após 
instabilidades e falhas na operação do antigo 
sistema de firewall, a empresa decidiu migrar 
para a plataforma e agora possui uma rede 
estável, livre de paradas, e com gerenciamento 
otimizado.

Indústria
Varejo

“Sempre ocorria travamentos que 
criavam diversos problemas na 
rotina do Grupo Avenida. Nos 
pontos de venda, a instabilidade 
no controle do ambiente impedia 
a finalização de vendas com 
crédito, por exemplo. E converter 
vendas é fundamental no varejo”

Edjaumar Cunha, 
Administrador de redes do Grupo Avenida

crédito, por exemplo. E converter vendas é 
fundamental no varejo”, lembra Edjaumar Cunha, 
administrador de redes do Grupo Avenida. 
“Passamos a perder bastante tempo da equipe 
de TI tentando reverter as frequentes falhas do 
serviço”. Outro gargalo apontado pela operação 
eram as aplicações de e-mail. O Grupo usa 
serviços do Google para administrar as contas, 
porém não conseguia controlar as aplicações de 
Firewall no sistema antigo. Como resultado os 
acessos particulares eram bloqueados, 
impactando o acesso dos funcionários às 
informações trocadas por e-mail.

Retomando a eficiência em vendas
Em setembro de 2016, por meio da Agion Tecnologia, canal da Blockbit em Cuiabá, o Grupo Avenida 
iniciou um projeto de migração de tecnologia, passando a usar Blockbit Platform para garantir a 
segurança de dados de sua infraestrutura, com o objetivo de retomar eficiência e produtividade. Por ser 
uma operação de varejo, a implementação da nova tecnologia não podia impactar a operação das lojas. 
“Foi preciso agir de forma rápida, pois não podíamos parar um sistema com mais de mil usuários. Então, 
foi como consertar um avião em pleno voo”, conta Thiago Coronel, CEO da Agion Tecnologia. A 
implantação completa do projeto foi feita em aproximadamente 40 horas. Além do processo de migração 
de tecnologia, o suporte da Blockbit, que trabalha 24x7x365, acompanhou todo o processo de 
experiência com o novo produto, consultando a equipe de TI na configuração dos serviços, aplicação das 
políticas definidas e ajustes necessários no período de testes.

Mais estabilidade com solução integrada
Os primeiros resultados começaram a ser experimentados rapidamente, principalmente na forma de 
mais estabilidade e agilidade do sistema, mais controle sobre as informações e uma melhor performance. 
As principais provas da nova tecnologia foram as datas comemorativas, como Dia das Crianças e Natal - 
nos 3 anos anteriores, estas foram as épocas em que a equipe de TI sofreu com problemas do antigo 
sistema.

Além de endereçar as funções já esperadas pelo Grupo Avenida, o Next-Generation Firewall da Blockbit 
passou a endereçar um desafio recorrente de utilização de conteúdo das aplicações Web, que 
frequentemente impactava a produtividade das equipes. “O sistema serviu como uma luva para nós”, 
conta Edjaumar Cunha, do Grupo Avenida. “Precisávamos controlar nossos e-mails e o sistema antigo 
não dava conta, falhava e atrasava todos os processos. Agora, também podemos filtrar pacotes de 
maneira ágil e controlar acesso em buscas online, que também nos dava muitos problemas”.

Outro diferencial do projeto foi a aplicação das tecnologias do Next-Generation Firewall à segurança de 
todos os dados dos cartões Club+, serviço de crédito oferecido pelo Grupo, sem acarretar em 
investimentos adicionais de tempo e custo. Embora já houvesse estudos para implementar uma solução 
de Firewall para proteger os dados privilegiados dos clientes do Club+, apenas com a nova ferramenta a 
varejista foi capaz de unificar os sistemas de segurança. E desde que o NGFW foi implantado em seu 
datacenter, o monitoramento de toda a rede de dados é unificada e permanente.

“Estamos contentes com a decisão de usar 
tecnologia da Blockbit. A implementação foi 
rápida, pudemos testar exaustivamente o 
sistema e o suporte trabalhou muito bem. 
Estamos tranquilos agora e os tempos de 
lentidão do ambiente de rede estão no 
passado”, afirma Humberto Fávero, Diretor de 
TI do Grupo Avenida. “O Next-Generation 
Firewall é uma solução dinâmica e entrega o 
melhor para nossos usuários”.

“A preocupação com a segurança vem 
crescendo bastante nos últimos anos, em 
especial porque o cenário de exploração de 
vulnerabilidades com foco corporativo mudou, e 

hoje todos os segmentos e portes de empresas 
são alvos de ataques”, afirma Cleber Ribas, Vice-Presidente da Blockbit. “E essa mudança de visão está 
bem alinhada com o cenário que temos hoje no mundo. As empresas precisam investir em segurança 
para proteger suas informações, sem perder produtividade”.

“A missão e o desafio da Blockbit é ofertar para todo tipo de empresa soluções tecnológicas de última 
geração, escaláveis, fáceis de usar e com o melhor custo-benefício. Ficamos contentes em entregar 
proteção permanente para os dados do Grupo Avenida, ajudando-os a retomar a eficiência em seus 
sistemas e a produtividade de seus negócios”, finaliza Ribas.
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investir em segurança para proteger 
suas informações, sem perder 
produtividade”.

Cleber Ribas, Vice-Presidente da Blockbit
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Humberto Fávero, Diretor de TI do Grupo Avenida


