
Segundos preciosos 
Por Cléia Schmitz 
 
Ao implantar uma rede unificada de gerenciamento de dados e voz, a Zara reduziu seus custos 
em cerca de 45% e ganhou mais agilidade da gestão ao atendimento 
 
 
Deixar um cliente esperando por conta de problemas técnicos na transação de cartões de 
débito e crédito não é bom nem para a loja nem para o consumidor. Poucas pessoas têm 
paciência com a explicação "o sistema caiu" ou "o sistema está lento" enquanto aguardam 
para pagar a conta numa fila que não anda. É grande a chance de o consumidor largar as 
compras e ir embora sem nada na sacola, comprometendo todo o esforço do lojista para 
conquistá-lo. Para agilizar essa operação, alguns varejistas têm optado pela centralização do 
processo de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), utilizando um servidor de uma empresa 
especializada em gerenciamento e hospedagem de dados.  
 
Foi o que fez a Zara do Brasil, cadeia de lojas originária da Espanha com atuação no segmento 
de moda e com 14 unidades em território nacional. No ano passado, a empresa implantou uma 
rede de gerenciamento de dados e voz da Diveo do Brasil Telecomunicações, provedora de 
soluções locais de tecnologia da informação (TI) e de telecomunicações. "Ganhamos de quatro 
a cinco segundos por transação. Pode parecer pouco, mas se somarmos esse tempo num dia 
inteiro de trabalho, é muita coisa. Temos certeza que agilizamos bastante a rotina da loja e do 
nosso cliente", afirma Bruno Verussa Porto Cardoso, gerente de tecnologia da Zara.  
 
Antes da parceria com a Diveo, cada uma das 14 unidades da Zara tinha um link com conexão 
discada e um servidor próprio. As quedas no sistema, por conta de problemas como oscilação 
de energia elétrica, por exemplo, geravam muitos transtornos. A Zara, obviamente, não 
mantinha apoio técnico para as máquinas em cada uma das filiais e sempre que acontecia um 
problema precisava deslocar uma equipe de São Paulo ou utilizar um dos seus parceiros mais 
próximos. "Resolver a questão demandava mais trabalho e tempo. Enquanto isso, a loja ficava 
operando os cartões de crédito e débito no manual", conta o gerente.  
 
Mas a maior vantagem do novo sistema é que a Zara conseguiu dar mais agilidade à gestão 
sem gastar um tostão a mais. Pelo contrário, a centralização do TEF trouxe uma redução de 
custos de aproximadamente 45% para a empresa. "Interligamos todas as lojas e conectamos a 
um site central, o nosso Data Center, onde um servidor específico para TEF faz de forma 
centralizada a sensibilização dos cartões", afirma Rita Siqueira, diretora de negócios da Diveo. 
A executiva explica que a rede virtual privada (VPN) tem protocolo MPLS com qualidade de 
serviço (QoS) (veja box). "Ela coloca uma marquinha no pacote de dados prioritário. É como 
se fosse uma estrada com faixa preferencial para ambulância, um carro comum pode trafegar, 
mas a prioridade é para a ambulância", compara Rita.  
 
Segundo a diretora, uma rede VPN MPLS com QoS é bem apropriada para o segmento 
varejista que tem estrutura de matriz e filial. Por essa rede é possível trafegar o que for 
necessário - dados, voz e até imagem. A aplicação na gestão administrativa da loja é múltipla, 
incluindo processos comuns em empresas varejistas como controle de estoque e emissão de 
notas. A Livraria Cultura, por exemplo, utiliza a tecnologia da Diveo para centralização de TEF 
e de estoque. "A logística da rede fica muito mais fácil e o estoque é único, o que permite 
saber a qualquer momento onde está determinado livro", explica Rita. O sistema acaba com 
aquela história de uma unidade da livraria ligar para a outra procurando algum título. Todos os 
usuários visualizam a mesma informação na tela.  
 
No caso da Zara, outro grande benefício da solução implementada pela Diveo é a redução de 
custos com telefonia, nada menos do que 35%. A mesma rede utilizada para a troca de dados 
serve também para a transmissão de voz - VoIP. "Gastávamos muito com DDD em ligações 
entre as unidades da rede. Agora, o nosso custo com interurbanos é zero. As despesas de 
telefonia praticamente se limitam à manutenção da operação Diveo, um custo relativamente 
baixo se formos dividi-lo entre as unidades da rede no Brasil", afirma Bruno. A empresa utiliza 
a rede VoIP não só para falar com as outras lojas, mas também com seus clientes de cidades 
próximas aos pontos-de-venda. 
 
 
 
 



Hospedagem de luxo 
 
A solução ainda traz a vantagem de disponibilizar o Data Center da Diveo para hospedagem de 
dados. "Trata-se de um hotel de luxo para máquinas, com piso elevado, gerador próprio, 
climatização e pessoal preparado para monitorar os equipamentos e evitar qualquer 
possibilidade de falha", afirma Rita Siqueira. Para a executiva da Diveo, não vale a pena uma 
rede varejista investir na complexa estrutura de um Centro de Processamento de Dados 
(CPD). A parceria com uma empresa especializada resulta numa melhor relação entre custos e 
benefícios. "Afinal, armazenar e gerenciar dados não é o business core do varejo, o negócio de 
uma loja é vender", afirma Rita.  
 
Além de reduzir custos, a centralização das informações em um CPD bem estruturado traz 
muito mais segurança na hospedagem dos dados. Geradores de energia, por exemplo, são 
comuns em shoppings, mas a maioria das redes varejistas mantém seu CPD em prédios sem a 
estrutura adequada para garantir o gerenciamento e a segurança da comunicação. No Data 
Center da Diveo, não há interrupção no fornecimento de energia, o que evita a paralisação dos 
servidores. Dois geradores redundantes de 2,5 MVA, com reserva de combustível para uma 
autonomia de dez dias, garantem a manutenção da operação em caso de problemas na rede 
de energia elétrica convencional. 
 
A segurança física é garantida por um circuito fechado de monitoramento com câmaras de 
vídeo. O acesso de pessoas é controlado por duas formas simultâneas de autenticação - cartão 
e senha. Somente funcionários da Diveo, devidamente cadastrados, entram nas áreas onde 
estão instalados os equipamentos. Toda infra-estrutura do prédio - energia, alarmes de 
segurança, ar-condicionado, portas e iluminação - é gerenciada 24 horas por dia. "Estamos 
num ambiente muito mais seguro, não temos mais problemas como a queda de sistemas", 
afirma Bruno. 
 
A parceria entre Diveo e Zara é resultado de um trabalho de consultoria que durou três meses, 
período em que a empresa de telecomunicações mapeou as necessidades da rede varejista. 
"Queríamos reduzir nossos custos. Então, fomos ao mercado pesquisar as soluções oferecidas 
por vários parceiros, entre eles a Diveo, e desenvolvemos um projeto de centralização dos 
dados. Foi um processo longo e desgastante, mas conseguimos provar para a matriz da Zara, 
na Espanha, que Diveo era a melhor solução para implementarmos uma rede", relata Bruno.  
 
Presente no Brasil desde 1999, a filial da norte-americana Diveo Broadbands Networks Inc 
conquistou em sete anos aproximadamente 1200 clientes no país e instalou escritórios em sete 
cidades: São Paulo, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. 
 
ENTENDA A TECNOLOGIA 
 
O que é uma rede VPN MPLS com QoS? 
 
O serviço habilita a convergência de serviços de comunicação como vídeo, voz e dados sob 
uma mesma estrutura, garantindo baixo custo total de propriedade. A conexão é controlada e 
o tráfego priorizado, de maneira a garantir o que serviços críticos não sejam afetados pelos 
demais. O cliente determina a prioridade por tipo de serviço (dados, voz, ou imagem) ou por 
tipo de aplicação (ERP, e-mail, EDI, etc). 
 
Benefícios 
 
aredução dos custos de interconexão entre matriz, escritórios e fábricas;  
aconvergência de dados e voz através da reserva dinâmica de banda por meio do QoS fim a 
fim;  
adivisão da prioridade de uso dos serviços determinada pelo cliente;  
aestabilidade para aplicações críticas. 
Para quem 
 
A solução de VPN IP MPLS com QoS da Diveo é indicada para empresas de médio e grande 
portes, de todos os segmentos de mercado. 
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