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“A WCS Conectologia figura entre os principais fornecedores de 
telecomunicações da rede. Com o conhecimento adquirido das 
nossas operações, seus profissionais conseguem nos atender de 

maneira simples, ágil e descomplicada.” TI Cliente

O CLIENTE

Maior empresa de varejo e distribuição do Brasil, 
com vasta rede de lojas e forte e-commerce. Possui 
2092 lojas, espalhadas em 22 estados, além do 
Distrito Federal, mais de 139 mil funcionários e um 
faturamento superior a dois bilhões de reais.

DEMANDA

O cliente necessitava de um fornecedor de teleco-
municações que ofertasse uma rede segura e que 
tivesse uma área de operações que conseguisse 
atender às demandas emergenciais de todo o grupo. 

O desafio era imenso: transmitir altos volumes de 
dados entre sua matriz, escritórios principais, lojas e 
centros de distribuição. 

As características da operação eram muito específi-
cas, grande número de pessoas envolvidas diaria-
mente, janelas operacionais de vendas e operações 
extremamente curtas com alta criticidade e alto 
dinamismo de negócios, que devem ser suportados 
por fornecedores que tenham capacidade de geren-
ciar estas demandas.

SOLUÇÃO WCS CONECTOLOGIA

Foram apresentadas as soluções MPLS e IP dedica-
dos por meios de diferentes acessos e tecnologia 
(Rádio Digital, Fibra Óptica e Fibra Óptica Apagada). 

Elas proporcionam a melhor performance e capaci-
dade de criação de serviços para o negócio de nosso 
cliente. Foram criadas topologias diferenciadas com 
estratégia para atender à Curva ABC de criticidade 
de negócio de cada uma das bandeiras do grupo. A 
WCS foi além e alocou profissionais especializados 
trabalhando no NOC do cliente. Afinal, quanto mais 
próximos do cliente, teremos maior velocidade para 
atender às demandas emergenciais ou efetuar 
correções de rotas diárias.

UMA ESCOLHA DE EXCELÊNCIA

Todo um time de contas da WCS focado no atendi-
mento personalizado e projetos desenhados, em 
conjunto com o time de TI da rede, proporcionam 
alto desempenho e ampliam as possibilidades de 
negócios de nosso cliente, permitindo agregar segu-
rança e melhorar características operacionais, tais 
como velocidade, escalabilidade e gerenciamento de 
qualidade.

Gigante do varejo otimiza
a complexidade de suas operações
por meio de uma rede confiável e segura
e atendimento diferenciado às suas demandas.


