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EM BUSCA DE UMA SOLUÇÃO MAIS 
COMPLETA

O Grupo Servopa dispõe de uma grande rede, com 
1.900 estações de trabalho e 100 servidores no Brasil, 
distribuídos em diferentes regiões nos estados do Paraná, 
Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. Por essa razão, 
encontrar uma solução de segurança que atendesse a 
todas as suas necessidades não era fácil.

Antes de contratar as soluções da ESET, utilizavam outro 
produto de segurança, que não oferecia recursos tão 
avançados quanto os da ESET, uma de suas necessidades, 
tampouco possuía uma boa relação custo-benefício. 

ESCOLHENDO UMA PROTEÇÃO 
AVANÇADA E DE FÁCIL USO

Leandro Lustosa Santos, Coordenador de Infraestrutura 
e Segurança do Grupo Servopa, contou que buscava 
uma solução de melhor custo-benefício e que pensou na 
ESET, pois havia tido contato com nossos produtos em 
outra empresa e, recentemente, recebeu comentários 

positivos sobre o produto por parte de seus colegas.

“Além da rentabilidade, ficamos impressionados com a questão 
da segurança e da facilidade operacional”, destacou.

A SOLUÇÃO ADEQUADA PARA A 
PROTEÇÃO DE TODA A REDE

O Grupo Servopa optou por implementar uma proteção 
muito mais completa. Dessa forma, escolheu o ESET 
Endpoint Protection Advanced para a proteção de 
toda a sua rede, adicionando uma camada adicional 
de segurança com o ESET Dynamic Threat Defense, 
também adquirindo o ESET Enterprise Inspector, a 
fim de otimizar a visibilidade e a segurança de seus 
endpoints.

Em relação ao processo de implementação, Leandro 
destacou o bom atendimento do nosso partner 
SECURITYBOX: “Sempre tive um bom atendimento, são 
muito responsáveis e têm bom conhecimento dos produtos que 

oferecem”.

RESULTADOS E EXPECTATIVAS ATENDIDAS

A solução da ESET auxiliou o Grupo Servopa na resolução 
de um dos maiores problemas de segurança em sua rede. 
“Essa implementação resolveu um grande problema de falta de 
proteção que, até então, não havia nos servidores”, explicou 
Leandro.

Ele acrescentou que foi uma boa escolha de investimento, 
à medida que se mostrou muito mais vantajosa do que 
a solução que eles tinham anteriormente, sendo um 
produto mais consolidado. 

Visto isso, Leandro garantiu: “Nossas expectativas foram 
atendidas, recomendamos a solução da ESET”.

Grupo Servopa

Caso de sucesso de ESET®

O Grupo Servopa opera, desde a sua fundação em 1955, nos segmentos de concessionárias de automóveis, 
caminhões, motocicletas e consórcios, além de outros serviços do setor automotivo. É um dos maiores 
grupos do país, construído sobre os pilares da consistência, credibilidade, segurança e confiança. 
Atualmente, o Grupo Servopa opera em toda a região sul do país, destacando-se pelo compromisso 
em proporcionar a melhor experiência aos clientes, contando sempre com equipamentos altamente 
qualificados, tecnologias avançadas, peças adicionais e produtos originais. 
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https://www.gruposervopa.com.br/


