Caso de sucesso da ESET®

Coopercitrus, Brasil
A Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais nasceu em 1976 após a fusão das cooperativas Capdo e Capezobe e
oferece a seus associados insumos, máquinas, implementos agrícolas, dentre outros que compõem um portfólio completo
de produtos e soluções para agropecuaristas. Hoje em dia, com mais de 43 anos de existência, a cooperativa é considerada
uma das maiores do Brasil e conta com uma carteira de mais de 36 mil cooperados e mais de 60 filiais que permitem
trazer atendimento profissional a campo e serviços de qualidade às culturas mais diversas dos estados de São Paulo,
Minas Gerais e Goiás.

UM PRODUTO SIMPLES, MAS COM
FALHAS NO RENDIMENTO

NOVA SOLUÇÃO PARA INCREMENTAR OS
NÍVEIS DE PROTEÇÃO

Por ser uma das cooperativas mais importantes do Brasil,
a Coopercitrus registra e gere uma grande quantidade de
informações referentes ao negócio da atividade agrícola
e a seus mais de 36 mil cooperados. Para poder garantir a
segurança de todos estes dados, a Coopercitrus utilizava
um produto antivírus que, ainda que trouxesse os níveis
básicos de proteção, em certas oportunidades dificultou o
funcionamento correto dos dispositivos da rede.

“No momento de começar a busca, avaliamos várias alternativas
através de diferentes fontes: consultamos pesquisas na Internet e
analisamos comparativos entre vários produtos”, explicou Nucci,
e adicionou: “não tínhamos referências prévias dos produtos da
ESET, mas conhecíamos a empresa de nome”.

“Não tivemos nenhum incidente de segurança significativo com
o produto anterior, mas na medida em que a instituição crescia,
começamos a perceber que suas funcionalidades eram limitadas”,
comentou Adriano Nucci, Gerente de T.I. da Coopercitrus,
e adicionou: “este foi um dos principais motivos que nos
impulsionou a buscar uma nova solução que se adaptasse sem
inconvenientes à rede e que nos permitisse alcançar níveis ótimos
de segurança”.

A partir desta mudança de fornecedor, a Coopercitrus
esperava encontrar um produto antivírus avançado e
que não afetasse o desempenho de seus dispositivos de
escritório e laptops, além dos de seus servidores.

ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED,
O PACOTE IDEAL
Finalmente, a Coopercitrus decidiu contratar o pacote
ESET Endpoint Protection Advanced para proteger sua
rede de 2400 dispositivos. A solução, além da segurança
para endpoints, também inclui proteção para dispositivos
móveis corporativos e servidores de arquivo. Além disso,
como acontece com todas as soluções da ESET, é possível
instalar sem custos o console de administração que permite
gerir a segurança completa de forma centralizada e através
de uma única tela.

A respeito da ESET: é uma empresa de segurança de TI Eslovaca, fundada em 1992 e com sede central na Bratislava. A empresa tem presença global, com
centros regionais de distribuição em San Diego, Buenos Aires e Singapura, e escritórios no mundo inteiro.
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“Desde que instalamos o pacote de segurança, nossos dispositivos
estão funcionando com perfeição e não tivemos nenhum tipo de
incidente, nem nos endpoints nem nos servidores”, explica Nucci
a respeito das mudanças percebidas após implementar o
ESET na instituição.
Do ponto de vista econômico, a equipe de TI da
Coopercitrus destaca principalmente que foram evitados
novos incidentes nos dispositivos, garantindo a segurança
dos dados e a integridade da informação.
Por sua vez, apontam como muito favorável a atenção recebida por parte da equipe técnica: “o suporte é muito eficaz,
cada consulta foi respondida e resolvida em tempo hábil”.
Finalmente, Adriano Nucci, gerente de TI da Coopercitrus
Cooperativa de Produtores Rurais, conclui: “estamos muito
satisfeitos com o rendimento da ESET: utilizamos suas soluções há
10 anos e em cada renovação adquirimos mais licenças”.

