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A C&A, uma loja com mais de 170 anos de história, é uma empresa de 
varejo têxtil amplamente conhecida no Brasil e no mundo. Com lojas em 
mais de 125 cidades, ela atua com o compromisso de sempre oferecer o 
melhor da moda por preços acessíveis, através de inciativas sustentáveis 
e reconhecimento social. 

Mas é claro que, para que seja possível coordenar e administrar tantas 
lojas em tantas cidades diferentes, com mais de 15 mil funcionários 
espalhados por todo o Brasil, ela precisa de uma infraestrutura de TI 
muito bem consolidada e segura para evitar qualquer tipo de problemas 
ou possíveis invasões. 

Segundo Adriano Guarato, Gerente de Segurança da Informação, 
Privacidade de Dados e Gestão de Identidades, os problemas que a 
empresa enfrentava tinham relação com a dificuldade de identificar 
possíveis bloqueios de logins salvos em diversos dispositivos. Além 
disso, eles sentiam falta de uma visão completa em ambientes produti-
vos do Active Directory para a realização de tarefas como criação e 
edição de GPOs, ações executadas por Domain Admin, auditoria de 
identidades e de servidor de arquivos e mais.



Para que isso fosse resolvido de maneira eficiente, a C&A entrou em 
contato com a ManageEngine e conheceu nossa solução ADAudit, uma 
ferramenta de auditoria em tempo real onde você pode controlar e 
monitorar as atividades do usuário, do servidor de arquivos e ainda obter 
relatórios em tempo real para auditorias e detecção de ameaças.

Para ter certeza que o problema fosse resolvido, nossos técnicos 
trabalharam juntamente com a equipe do Adriano, configurando a 
ferramenta de acordo com as necessidades da empresa, do jeito que eles 
precisavam.

“A ManageEngine foi a única que conseguiu 
garantir que todos os pontos fossem cobertos 
dentro do orçamento do projeto, se mostrando 
o parceiro ideal para quem busca elevar seu nível 
de maturidade em governança de identidades e 
arquivos.”

“Fizemos várias simulações junto ao parceiro para 
garantir que o produto realmente atenderia nossas
expectativas, conseguindo em POC obter ganhos e
comprovações de sucesso na seleção dos produtos.”



O ADAudit possibilita uma análise e rastreamento das ações dos 
usuários, bloqueios de contas, horas de trabalhos e alterações de 
atributos no Active Directory, asism como relatórios de auditorias 
de GPO e de todos os dados em tempo real, seja dos usuários ou de 
servidores Windows. tudo em conformidade com os mais diversos 
regulamentos existentes, como SOX, HIPAA, FISMA, GDPR e LGPD.

Por último, o Adriano finaliza com sua opinião sobre 
nossa ferramenta:

“Eu acho fantástico o ADAudit, uma solução 
robusta, porém simples de se utilizar, permitindo 
que o time todo possa consumir o melhor do 
produto sem necessidade de investimento em 
treinamentos e tempo de amadurecimento. 
Com esta solução, podemos ter uma visão 
holística do ambiente produtivo, garantindo a 
tomada de decisão rápida.”



A ManageEngine desenvolve a mais ampla plataforma 
de software de gerenciamento de TI. Temos tudo o que você 
precisa - mais de 90 produtos e ferramentas gratuitas - para 
gerenciar todas as suas operações de TI, desde
redes e servidores a aplicações, seu service desk, Active 
Directory, segurança, desktops e dispositivos móveis.

Desde 2001, equipes de TI como a sua têm nos procurado 
devido ao nosso software acessível, cheio de recursos e fácil 
de usar. Você pode encontrar as nossas soluções presenciais 
e na nuvem, gerenciando a TI de mais de
180.000 empresas em todo o mundo, incluindo nove 
em cada dez empresas listadas na revista Fortune 100.

Sobre a ManageEngine
À medida que você se prepara para os desafios do 
gerenciamento de TI, assumimos a liderança com novas 
soluções, integrações contextuais e outros avanços que só 
podem vir de uma empresa dedicada exclusivamente aos 
seus clientes. E como uma divisão da Zoho Corporation, 
vamos continuar impulsionando o alinhamento firme de TI 
nas empresas, o qual você precisará para aproveitar as 
oportunidades no futuro.

https://www.manageengine.com/br/


