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A Copservir é uma cooperativa responsável pela gestão da maior rede de 
farmácias da Colômbia. Sob sua marca La Rebaja droguerías e Minimarkets, 
administra 1.017 lojas no país, com presença em 210 cidades, muitas delas 
localizadas em comunidades remotas. Adicionalmente, Copservir conta com 
duas plataformas de comércio eletrônico: lopido.com e larebajavirtual.com. A 
organização conta com 6.700 funcionários diretos, com cerca de 600 trabalhando 
a partir das sedes administrativas em quatro cidades diferentes.

O crescimento dos negócios da Copservir e sua estrutura dispersa de lojas 
criaram desafios significativos, especialmente em termos de conectividade 
e segurança. Assim, a organização considerou integrar várias soluções da 
plataforma Fortinet Security Fabric, buscando estabilidade nas comunicações, 
alta disponibilidade de serviços e uma rede segura e confiável. “As soluções da 
Fortinet tem nos proporcionado as melhores práticas de uma rede líder mundial 
em segurança cibernética e conectividade”, diz Diego Rada, diretor de Rede e 
Comunicações da Copservir Ltda.

Comunicações proprietárias e gestão de segurança

O primeiro passo da Copservir para melhorar a segurança foi implantar o FortiGate 
Next-Generation Firewall (NGFW) em todas as quatro instalações administrativas 
a nível nacional. Antes de ter a Fortinet, os sites se conectavam entre si por meio 
de canais de comutação de rótulos multi protocolo (MPLS) gerenciados por um 
ISP. O acesso à Internet estava centralizado através destes canais, pois o serviço 
só estava disponível em um dos sites protegidos por um firewall, o que gerou um 
custo elevado e uma disponibilidade de acesso à Internet precária, tornando este 
um modelo de operação sub-óptimo.

A implementação do FortiGate NGFWem todos os sites administrativos permitiu à 
Copservir encaminhar o tráfego da Internet diretamente de cada um deles, e filtrar 
o tráfego de entrada e saída da Internet através de suas firewalls. “Assumimos o 
gerenciamento direto das comunicações e da segurança entre os escritórios. Isto 
nos permitiu ver todo o potencial da Fortinet e dar os próximos passos”, observa 
Rada. Ciente das vantagens e estabilidade das soluções da Fortinet, a Copservir 
decidiu mudar toda sua infraestrutura de conectividade nas farmácias para 
FortiGate NGFWs.

“Com a Fortinet, garantimos 
a segurança da rede 
enquanto atingimos níveis de 
conectividade, simplicidade 
e visibilidade que antes não 
tínhamos.”

Diego Rada  
Diretor de Rede e Comunicações 
Copservir Ltda
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Detalhes

Cliente: Copservir Ltda
Indústria: Varejo 
Localização: Colômbia
Número de locais seguros  
de SD-WAN: 500

Impacto no negócio

nn Gestão centralizada da rede 
para locais administrativos e 
lojas

nn Visibilidade completa da rede a 
partir de um console unificado

CASO DE SUCESSO

DR
AF

T



2

Cadeia colombiana de farmácias otimiza disponibilidade, visibilidade e segurança da rede com o Fortinet Security Fabric CASO DE SUCESSO

“As soluções da Fortinet 
tem nos proporcionado 
as melhores práticas de 
uma rede líder mundial em 
segurança cibernética e 
conectividade”

Diego Rada  
Diretor de Rede e Comunicações 
Copservir Ltda

Impacto no negócio

nn Plataforma integrada que 
permite à equipe de TI adicionar 
facilmente novas soluções

nn Rápida implementação de 
políticas e regras em vários 
locais remotos

nn Alta disponibilidade de rede com 
redundância suportada pelo 
Fortinet Secure SD-WAN

Soluções

nn FortiGate Next-Generation 
Firewall

nn Fortinet Secure SD-WAN

nn FortiManager

nn FortiAnalyzer

nn  FortiEDR

nn  FortiClient

nn  FortiAuthenticator

Mais tarde, a Copservir expandiu suas soluções Fortinet para incluir a tecnologia 
Fortinet Secure SD-WAN construída sobre o FortiGate NGFWs primeiro em 
suas instalações administrativas, mudando significativamente seus processos 
de comunicação. Com o Fortinet Secure SD-WAN, a entidade substituiu as 
operações de redundância manual por um sistema que permite a otimização 
dos canais de Internet de forma automática e oferece estabilidade e segurança 
nas comunicações. Com o novo modelo, a Copservir também pôde substituir 
os custosos canais MPLS por links dedicados à Internet em seus sites 
administrativos, que custam menos em geral. “Hoje, temos uma infraestrutura 
redundante, mais madura e otimizada que tem nos ajudado a economizar custos”, 
enfatiza Rada.

Devido ao sucesso desta implementação, a organização estendeu os benefícios 
do Fortinet Secure SD-WAN para lojas em todo o país, que estão conectadas via 
Internet de banda larga, satélite e canais dedicados. A primeira fase envolveu 
250 farmácias, que também incluiu conexões adicionais de banda larga ou LTE. 
Desta forma, locais com dois links de Internet usam o Fortinet Secure SD-WAN 
para equilibrar cargas e detectar interrupções de serviço, roteando o tráfego 
para o link ideal. Até 2023, a Copservir pretende implantar a solução Secure SD-
WAN em outras 250 lojas com o mesmo modelo para trazer alta disponibilidade 
de comunicações e capitalizar o equipamento instalado que já suporta esta 
tecnologia, com o objetivo de expandir para toda a cadeia de farmácias de 1.000 
estabelecimentos no futuro.

Migrando para um modelo centralizado e seguro

Com a expansão de sua solução de firewall, a Copservir precisou acrescentar 
capacidades de controle e gerenciamento para sua rede de comunicações, o que 
poderia ser alcançado tendo tudo sob uma única plataforma. Com isto em mente, 
a Cooperativa integrou a solução FortiManager para centralizar a gestão da rede e 
ganhar visibilidade a partir de um único ponto. 

Com as soluções anteriores, a Copservir não sabia o que estava acontecendo 
na rede e não podia priorizar serviços críticos. A implementação de políticas 
precisava de assistência presencial em cada ponto, e as mudanças de regras 
demoravam até 20 dias com três pessoas dedicadas a esta tarefa. Um trabalho 
exigente e demorado, uma vez que os locais estão espalhados por todo o país.

A Copservir pode agora implantar ações instantaneamente em centenas de 
dispositivos da rede por meio da automação da plataforma da Fortinet. Além 
disso, a equipe de TI tem o controle da rede a partir de um console que unifica as 
informações e permite que ela tome decisões rapidamente. “Com o FortiManager, 
temos uma gestão fácil e centralizada da operação, o que otimiza os processos e 
maximiza nosso investimento”, aponta Rada.

A empresa também adicionou a solução FortiAnalyzer para uma visibilidade 
ainda maior. Com ela, a  Copservir pode obter análises e relatórios com um único 
console, permitindo operações de segurança simplificadas, identificação proativa 
de ameaças e remediação de riscos.
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Segurança aprimorada para o trabalho remoto

A pandemia de covid-19 influenciou a Copservir a mudar suas práticas de trabalho - anteriormente, 95% de seus funcionários 
trabalhavam presencialmente, mas isso mudou em 2020 para 80% de interações virtuais, incluindo os colaboradores das 
lojas. Com uma superfície de ataque maior, a organização teve que tomar medidas para alcançar o mesmo nível de segurança 
para  garantir o trabalho em qualquer lugar.

“Avaliamos várias ferramentas de fornecedores e descobrimos que o FortiClient e o FortiEDR eram soluções estáveis que nos 
ofereciam o que precisávamos: proteção em todos os perímetros ao nível do usuário. Além disso, fazer parte da plataforma 
Fortinet Security Fabric facilitou o gerenciamento e a integração com nossas outras soluções Fortinet”, explica Rada.

Hoje, a Copservir utiliza a solução de detecção e resposta FortiEDR para proteger automaticamente dispositivos remotos 
como uma primeira linha de defesa. A ferramenta detecta, responde e age contra incidentes de segurança e ataques 
de dia zero, proporcionando à organização a tranquilidade de que suas informações estão protegidas. Por sua vez, o 
agente FortiClient adicionou camadas de segurança para criar um acesso mais seguro ao conteúdo da web. A Copservir 
cancelou sua tradicional ferramenta antivírus quando descobriu que o FortiClient oferecia mais funções que se integravam 
perfeitamente com o Fortinet Security Fabric. A Copservir também adicionou a solução FortiAuthenticator como uma solução 
de segurança centralizada e adicional para identificar todos os usuários da rede e controlar o acesso à ela.

Tecnologias que sustentam o futuro da organização

A Fortinet tem apoiado o crescimento da Copservir por mais de dez anos, superando os desafios de ter uma estrutura 
dispersa por todo o país. “A plataforma da Fortinet é mais robusta, estável e segura. Sabemos que podemos contar com esta 
tecnologia para fazer crescer o negócio. Ela também é mais econômica e nos dá um melhor retorno sobre o investimento”, diz 
Rada. 

Por meio do Fortinet Security Fabric, a Copservir migrou para uma rede unificada e uma plataforma de segurança que oferece 
suporte e confiança, garantida por um líder global com ampla experiência. “Com a Fortinet, garantimos a segurança da rede 
enquanto atingimos níveis de conectividade, simplicidade e visibilidade que antes não tínhamos”, conclui Rada.
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