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Conectividade confiável e segura da loja
une o varejo on-line e off-line

Ofereça uma experiência de loja transformadora que 
mantenha o cliente e o funcionário conectados à marca

Veja como a infraestrutura de TI e as tecnologias certas fazem dessa
conectividade a realidade

Como os varejistas podem otimizar a infraestrutura de TI e a rede para viabilizar
a conectividade segura na loja? O que é preciso fazer?

Qual é a oportunidade?

Os varejistas estão constantemente buscando inovar para promover o crescimento empresarial. 
Mas com a conectividade como um ingrediente essencial, a infraestrutura e as operações podem 
acompanhá-la? Uma rede confiável, em última análise, melhora a experiência na loja, desde o 
gerenciamento de inventário até o engajamento móvel com os clientes, por exemplo.

Quando o negócio é executado conforme planejado, a equipe de TI 
pode entregar a experiência de varejo esperada para o cliente e o 
funcionário da loja. Mas e os picos inesperados de movimento e 
tráfego na loja? A infraestrutura de TI vai gerenciá-los com eficiência? 
Você ainda pode oferecer as experiências digitais personalizadas para 
os consumidores, sem afetar a produtividade do funcionário ou os 
sistemas essenciais para os negócios?

Quantas transações de um varejista realmente dependem de uma infraestrutura de TI moderna e 
otimizada com segurança? Quanto do ROI de um varejista depende da conectividade segura da loja?

Para modernizar a infraestrutura e a rede de TI da loja, 
os varejistas devem considerar, em primeiro lugar, 
a otimização da largura de banda da loja para priorizar 
o tráfego de rede, usando a tecnologia de computação 
de borda. Em seguida, eles precisam pensar no 
armazenamento e no roteamento de dados, o que 
exige uma rede de área ampla definida por software 
(SD-WAN) para analisar o tráfego em tempo real nas 
lojas, principalmente quando há aumento no tráfego. 
Uma SD-WAN que trabalha com access points e um 

switch dentro de uma loja física permite que você crie políticas específicas às suas necessidades, 
atendendo às expectativas dos clientes da marca e associados da loja. Ser capaz de criar atributos 
definidos por software para esse roteamento de tráfego aumenta a escalabilidade. Com a priorização 
do roteamento com base nas políticas, é possível otimizar o fluxo de tráfego da loja para a nuvem, 
o data center ou diretamente para a Internet, permitindo que até mesmo a equipe de TI mais ágil 
dimensione as operações da loja com mais rapidez.

Dessa forma, você pode proteger os dados de ponto de venda (PDV) para que todo o tráfego 
transacional seja seguro tanto em movimento ou parado, e funcionar do modo desejado durante 
o tempo de maior tráfego.

 

• Cerca de 90% do varejo ainda ocorre em lojas físicas, e 
"interações digitais influenciam 56 centavos de cada dólar gasto 
[em um espaço físico tradicional]". (Estudo da Deloitte)

• Cada minuto de tempo de inatividade da Internet custa aos 
varejistas uma média de US$ 4.700. (fonte)

• Mais de 90% dos consumidores usam dispositivos móveis 
quando compram, (fonte)

Gerenciar uma rede na loja de forma confiável e constante requer conectividade segura, em que 
o tráfego mais essencial para a empresa é movido para a prioridade mais alta, especialmente durante 
períodos de tráfego mais intensos.

Como os varejistas podem tornar isso uma realidade e ter um plano em prática em caso de interrupção? 
Mantendo as operações de TI simples e eficientes, independentemente do tamanho da equipe? 
Aqui está o que você precisa:

Conexão Wi-Fi segura para clientes e funcionários

Infraestrutura de switching e sem fio ajustada de forma 
correta e gerenciada centralmente

SD-WAN para priorizar e rotear o tráfego de rede

Uma estratégia de segurança que protege os recursos digitais, 
incluindo detecção e correção de ameaças

Failover e rotas secundárias para tráfego para reduzir o impacto 
de uma interrupção de rede

Como você vai desenvolver uma infraestrutura de TI moderna e otimizada que ofereça uma experiência 
de loja de varejo holística e simples, além de escalar operações? Aqui está uma lista de verificação:

Ter acesso à Internet de forma rápida, segura e confiável e "tempo de 
atividade da marca" em lojas físicas são os principais ingredientes para 
operações de loja de varejo eficientes e experiências de cliente atraentes. 
Oferecer essa experiência sempre atrai novos clientes e aumenta a 
fidelidade da marca.

• Conforme um estudo da Nielsen, 83% dos clientes afirmaram que não 
usariam mais uma marca após uma experiência ruim. É preciso ter 
12 experiências positivas da marca para compensar apenas uma 
experiência negativa não resolvida. (fonte)

As lojas físicas e os espaços de varejo precisam de uma infraestrutura de TI confiável para 
priorizar o tráfego e gerenciar a segurança dos dados e da rede. No entanto, esse requisito 
essencial para os negócios também permite maior escalabilidade para que as operações da loja 
ofereçam uma experiência de varejo positiva para clientes e funcionários.

Quando você é capaz de estabelecer uma infraestrutura de TI da loja com segurança otimizada 
e conectada, é possível adicionar estrategicamente mais recursos, como serviços de mobilidade 
e hiperlocalização, para aprimorar as operações da loja. Aqui estão alguns casos de uso a serem 
considerados:

Se parecer muita coisa, a boa notícia é que a Cisco pode ajudar a unir tudo. A modernização da 
infraestrutura de TI do ambiente de varejo é a primeira etapa para transformar a experiência de 
varejo física.

Quando as soluções digitais são compatíveis com uma infraestrutura de rede (que é 
comprovadamente confiável e tem segurança completa já incorporada), a configuração e o 
gerenciamento das operações de TI da loja se tornam muito mais fáceis.

Aproveite a tecnologia para criar um ambiente seguro para acesso e conectividade à rede da loja 
e melhorar a experiência de varejo em geral dentro da loja. Não deixe que a tecnologia atrapalhe 
os objetivos comerciais.

É preciso abordar a segurança para discutir o acesso à loja. 
O número de dispositivos conectados que os consumidores e os 
funcionários estão usando é cada vez maior, dando oportunidade 
a vulnerabilidades, como dados confidenciais que devem ser 
guardados de forma segura e são transmitidos da loja para o 
escritório central. Esse aumento no número de dispositivos exige 
uma abordagem de segurança integrada à rede, que pode lidar 
com ameaças, volumes elevados e conectividade eficiente.
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Independentemente de você operar em uma nuvem, data center ou infraestrutura de TI híbrida, 
a Cisco pode ajudar a criar a solução certa para as necessidades da marca e da loja de varejo. 
Ao criar uma plataforma e um ecossistema de TI ideal para você, é possível escalar as operações 
da loja, desenvolver novas aplicações e obter informações com mais rapidez. Em outras palavras, 
é possível:

Para obter mais informações, recomendamos esses recursos:

• Por que a SD-WAN é importante para o varejo físico (vídeo)
• Solução de pilha da tecnologia Meraki para o varejo (página da Web)
• Como a inovação do varejo aumenta ou reduz na infraestrutura de TI (artigo de analista em 3 partes)
• O futuro da conectividade sem fio para varejistas e o consumo tradicional (white paper) 
• Soluções da Cisco para o varejo (página da Web)

Dimensionar os recursos com mais rapidez 
e otimizar os investimentos gerenciando as 
redes da loja centralmente e configurando 
novas redes sem complexidade.

Do ponto de vista da otimização de dados e de TI, essa segmentação também inclui a detecção de 
quais dados devem ser enviados para a nuvem, em vez de serem deixados no local, como imagens 
de vídeo de câmeras de vigilância ou dados de conversão do cliente. A largura de banda disponível 
resultante desse armazenamento local pode, portanto, ser usada para afetar de forma mais 
estratégica e direta os resultados comerciais, em vez de transferir cargas de dados insignificantes.

Ofereça uma experiência de cliente omnicanal e perfeita em uma 
rede segmentada que ajuda a evitar uma infiltração de segurança 
na rede da loja ou pode afetar de outra forma a conectividade 
priorizada (como tráfego transacional ou tráfego compatível com 
a produtividade do funcionário). Essas ações melhoram a 
experiência geral da loja durante toda a jornada do cliente.

Dimensionar as eficiências dos funcionários e as aquisições do departamento de TI com 
uma infraestrutura de rede segura completa que gera fidelidade e confiança do cliente.

O que vem a seguir?

Além disso, para garantir que a infraestrutura de TI e a 
rede da loja ofereçam uma experiência de compra 
positiva, os varejistas precisam de failover em caso de 
interrupção da rede. Por exemplo, se houver um único 
ponto de falha entre a loja e o escritório central, e o 
servidor que opera o sistema de PDV for desativado, ou o 
provedor principal tiver uma interrupção, uma SD-WAN 
adequada poderá definir rotas alternativas baseadas em 
políticas para balanceamento de carga e redundância. 
Além disso, uma implementação de SD-WAN bem 
projetada pode proteger o tráfego corretamente roteado, 
garantindo que você tenha visibilidade da rede para 
proteger contra ataques de phishing, malware e 
ransomware. Use a segmentação definida por software 
para detectar e deter anomalias, corrigir ataques e 
proteger os ativos comerciais essenciais. Dessa forma, se 
uma falha ou uma violação inesperada ocorrer, a 
conectividade da loja e a experiência de compra na loja 
não serão afetadas para clientes e funcionários.
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