CASO DE SUCESSO

Cooperativa Agroindustrial
reduz em 80% o tempo gasto no
gerenciamento de segurança
com FortiGate Secure SD-WAN
A Cooperativa Agroindustrial Alfa (Cooperalfa) foi fundada em 1967, na cidade
de Chapecó (SC), por 39 agricultores que visavam promover o desenvolvimento
econômico de todo o entorno de forma colaborativa.
Ao longo dos anos, o sucesso na produção de alimentos proporcionou à Cooperalfa
a base necessária para solidificar-se e buscar a expansão. Por meio de fusões e
incorporações, a cooperativa levou sua experiência para outras regiões de Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
Hoje, com 20.700 famílias associadas, a Cooperalfa atua no fomento e
comercialização da produção de milho, soja, trigo, feijão, suinocultura, avicultura
e leite; na produção de sementes, rações e suplementos, e na industrialização
de trigo, soja e milho. Dispõe ainda de uma rede de supermercados, lojas
agropecuárias e postos de combustíveis. Possui atualmente cerca de 3.400
funcionários e atingiu um faturamento na ordem de R$ 5 bilhões em 2020, o que
representa um crescimento de 39% com relação a 2019.
“A missão da Cooperalfa é gerar valor ao agronegócio. Nós, da equipe de TI,
colaboramos com essa missão, investindo tempo e energia para ampliar ainda mais
a visão da cooperativa em inovação, integridade e segurança”, declara Adir José
Pasini, coordenador de Infraestrutura de TI da Cooperalfa.

Modernização para dar mais segurança à rede
A Cooperalfa possuía um firewall que já não atendia às suas necessidades, devido
à expansão das operações. A ferramenta não suportava novas aplicações e não
possuía a performance exigida pelo ambiente. “Tínhamos uma preocupação muito
grande com relação à segurança da informação e do tráfego de dados da rede,
tanto interna como externamente. Não queríamos dar brechas a vulnerabilidades”,
explica Pasini.
Além disso, a cooperativa tinha diversas demandas em seu ambiente de TI,
especialmente as relacionadas com gerenciamento, networking e controle de
acesso. Com a solução que possuía, a equipe de infraestrutura tinha pouca
visibilidade do que entrava e do que saía na rede, dificultando o diagnóstico sobre
possíveis ataques.
“Precisávamos de uma solução profissional e líder de mercado para atender
à evolução e ao crescimento da cooperativa. Queríamos o melhor e após uma
análise minuciosa, percebemos que a Fortinet era o fabricante ideal para nós”,
conta.

“O FortiGate nos proporciona
uma visibilidade que nunca
havíamos experimentado, além
de gestão e gerenciamento de
forma simples e fácil em conjunto
com o FortiAnalyzer, que nos dá
uma excelente diversidade de
relatórios.”
– Adir José Pasini, coordenador
de Infraestrutura de TI da
Cooperalfa
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IMPACTO NOS NEGÓCIOS
nnRedução

de 80% no tempo
dedicado à gestão da segurança
pela equipe de TI;

nnAgilidade

nas implementações e
no gerenciamento de políticas de
segurança;
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Assim, com o suporte de planejamento e supervisão dos parceiros locais da
Fortinet, Sercompe e Inova, a cooperativa aproveitou a plataforma de automação
FortiAnalyzer para implantar e configurar dois firewalls de próxima geração
(NGFWs) FortiGate, em seus dois data centers. Ambos os NGFWs FortiGate foram
habilitados para SD-WAN, dando à Cooperalfa uma solução SD-WAN segura
abrangendo toda a sua área de cobertura de rede.
De acordo com Pasini, além da visão completa do ambiente e da gestão
centralizada, também chamou a atenção da equipe de TI a experiência em
ambientes críticos e o suporte pós-venda que a Fortinet e seus parceiros
ofereciam. “Vimos que não estaríamos sozinhos após a instalação, que haveria um
repasse de conhecimento e que poderíamos contar com atendimento local caso
precisássemos. Também levamos em consideração o custo-benefício e o fato de
serem soluções de ponta, com capacidade de escalonamento por muitos anos.
Tudo isso nos proporcionou muita tranquilidade.”

SD-WAN melhora o desempenho no acesso às aplicações
Os benefícios da modernização do ambiente foram sentidos imediatamente pela
cooperativa. “Como todo o tráfego das filiais da Cooperalfa passa pela matriz, a
implantação do Secure SD-WAN trouxe ganhos de performance nas aplicações e
uma melhor distribuição de carga entre os quatro links existentes”, explica Pasini.
“Além disso, o gerenciamento e a segurança das conexões foram aprimorados
de forma significativa ao eliminar os equipamentos das operadoras, que
anteriormente eram usados para VPN.”
A solução Fortinet também eliminou os problemas de gerenciamento de políticas
e firewall que a Cooperalfa tinha com sua solução anterior. “Com a Fortinet, além
de melhorar a confiabilidade dos equipamentos, também pudemos agilizar o
gerenciamento dos NGFWs FortiGate por meio da plataforma FortiAnalyzer”, diz
Pasini.
Assim, a cooperativa passou a oferecer uma segurança elevada para unidades de
negócio, como supermercados e postos de gasolina, e também aos cooperados.
Da mesma forma, foi possível gerenciar e implementar novas regras de segurança
de maneira ágil e confiável em toda a rede.

IMPACTO NOS NEGÓCIOS
(Cont)
nnMaior

visibilidade das ameaças e
brechas de segurança, bem como
mais rapidez na resposta e no
bloqueio a essas ameaças;

nnMelhor

performance das aplicações
com o Secure SD-WAN.

SOLUÇÕES
nnFortiGate

Network Firewall

nnFortiGate

Secure SD-WAN

nnFortiAnalyzer

“A equipe está muito contente,
todos os problemas que
tínhamos antes, não temos mais.
Com menos interferências, a
nossa equipe conseguiu reduzir
em 80% o tempo que gasta no
gerenciamento da segurança e
pode se dedicar a outras funções
estratégicas.”
- Adir José Pasini, coordenador
de Infraestrutura de TI da
Cooperalfa

“O FortiGate nos proporciona uma visibilidade que nunca havíamos experimentado, além de gestão e gerenciamento de forma
simples e fácil em conjunto com o FortiAnalyzer, que nos dá uma excelente diversidade de relatórios”, comemora Pasini. “A
equipe está muito contente, todos os problemas que tínhamos antes, não temos mais. Com menos interferências, a nossa
equipe conseguiu reduzir em 80% o tempo que gasta no gerenciamento da segurança e pode se dedicar a outras funções
estratégicas.”

Ferramentas intuitivas e fáceis de utilizar
De acordo os analistas de Infraestrutura de TI da Cooperalfa, o que mais impressionou a equipe foi a facilidade de utilizar
e gerenciar as ferramentas, tudo de forma muito intuitiva. A completa visibilidade do ambiente e o fim das brechas de
segurança, bem como a rapidez na resposta e no bloqueio a ameaças revolucionaram a segurança de rede da cooperativa.
“A evolução para o Fortinet Secure SD-WAN nos deixou muito satisfeitos. Seu desempenho, alta disponibilidade e
excelentes recursos de roteamento WAN estão ocorrendo exatamente como planejado, estão atendendo plenamente às
nossas expectativas”, conclui Pasini. “Todo o suporte no atendimento da Sercompe e da Inova e o apoio da Fortinet foram
fundamentais para o sucesso do projeto, além, é claro, da alta disponibilidade das soluções.”
Para os próximos passos da modernização de seu campo tecnológico, a Cooperalfa planeja implantar o Fortinet Secure SDWAN em suas 152 filiais.
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