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O Sistema MICOOPE integra cooperativas e organizações financeiras solidárias, 
constituindo a mais importante sociedade sem fins lucrativos da Guatemala. É 
um sistema financeiro solidário, especializado em atividades de intermediação 
financeira, que tem como objetivo principal contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida dos guatemaltecos por meio da oferta de soluções financeiras a partir das 
Cooperativas de Poupança e Crédito participantes. Hoje, a MICOOPE possui uma 
rede de 300 filiais em todo o país. 

Integra ainda outras duas empresas: a seguradora Seguros Columna e o Fundo 
de Garantia MICOOPE, que apoia os investimentos dos seus mais de 2 milhões de 
clientes.

As filiais são cruciais para as operações da MICOOPE. Nessas agências, seus 
associados podem gerenciar procedimentos administrativos, fazer pagamentos 
e adquirir serviços. Os terminais de autoatendimento estão disponíveis em 200 
das agências, permitindo aos clientes interagir facilmente com as cooperativas de 
crédito. A instituição também possui uma plataforma de atendimento on-line.

A MICOOPE percebeu que precisava digitalizar mais seus negócios para atender 
às necessidades de seus associados. A organização recorreu ao FortiGate 
Network Firewall da Fortinet para proteger suas plataformas de tecnologia 
internas e externas. 

Embora sua postura de segurança cibernética tenha melhorado com o passar 
do tempo, a MICOOPE ainda percebia problemas em relação à disponibilidade 
da rede. Com muitas de suas agências espalhadas pelo país, houve momentos 
em que as conexões falharam, resultando na paralisação de escritórios e caixas 
eletrônicos. A situação criava um risco de reputação que precisava ser resolvido.

Disponibilidade e segurança como recursos essenciais
OCom essa situação crítica, a MICOOPE precisava otimizar sua infraestrutura de 
conectividade para uma rede SD-WAN. O objetivo era proteger a conectividade 
em todas as filiais, mesmo se algum dos links de telecomunicação do ISP falhasse. 

A nova solução também deveria fornecer visibilidade e gerenciamento simples, 
pois a rede estava saturada e era difícil identificar o que estava causando os 
problemas, bem como corrigi-los. Também precisavam integrar outros serviços, 
como autenticação de usuários internos, para aumentar a segurança.

A MICOOPE avaliou diversos fornecedores e a Fortinet foi a única que passou nos 
testes. Uma de suas grandes vantagens era a capacidade de integrar melhorias 
de segurança em todas as suas soluções. Em 2020, a MICOOPE começou a 
migrar cada escritório para uma plataforma FortiGate Secure SD-WAN, de forma a 
permitir uma rede robusta, confiável e altamente disponível. 

CASO DE SUCESSO

“O processo de implementação 
foi bastante ágil e a configuração 
muito simples, o que é um 
aspecto bastante positivo, 
considerando a complexidade da 
nossa plataforma.”

– Armando Monzón, coordenador 
de Cibersegurança, MICOOPE 
 

Details
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Localidade: Guatemala 
 

Impacto nos negócios
nn Visibilidade completa do tráfego de 
rede para otimizar recursos

nn 100% dos serviços on-line 
da empresa disponíveis para 
associados

nn Reputação positiva entre clientes 
devido à alta disponibilidade

nn Escalabilidade graças à integração 
perfeita dos produtos Fortinet

nn Fácil transição para o trabalho 
remoto 
 

Rede de cooperativas de 
crédito da Guatemala garante 
conectividade em mais de 250 
filiais com o FortiGate  
Secure SD-WAN
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Soluções
nn  FortiGate Secure SD-WAN 

nn FortiGate Network Firewall

nn  FortiManager

nn  FortiAnalyzer 

 
“Nossa experiência com a 
Fortinet tem sido muito boa. 
Além da facilidade de uso e 
simplicidade na configuração 
da plataforma, recebemos um 
suporte local excelente. Isso 
agrega muito valor ao serviço.”

– Armando Monzón, coordenador 
de Cibersegurança, MICOOPE

“O processo de implementação foi bastante ágil e a configuração muito simples, 
o que é um aspecto bastante positivo, considerando a complexidade da nossa 
plataforma”, afirma Armando Monzón, coordenador de Cibersegurança da 
MICOOPE.

100% de disponibilidade para a continuidade do negócio
A MICOOPE agora conecta mais de 250 filiais por meio do FortiGate Secure 
SD-WAN. A solução trouxe 100% de disponibilidade de serviço sem nenhuma 
preocupação com a conectividade. “Já não importa se um link está inativo, 
porque a solução da Fortinet gerencia vários links WAN e podemos continuar 
operando sem afetar nossa reputação”, diz Monzón. Além disso, os recursos 
integrados permitem que a empresa gerencie e proteja várias VPNs usadas para 
comunicação de dados confidenciais.

Monzón destaca a facilidade de gerenciamento que a plataforma oferece: “É 
muito estável e nos ajuda a ter respostas imediatas, pois muitas das ações são 
automatizadas. O sistema oferece uma experiência do usuário aprimorada ao 
departamento de TI e aos associados que visitam nossas filiais”.

O FortiManager e o FortiAnalyzer (conhecidos coletivamente como Fabric 
Management Center) fornecem visibilidade e gerenciamento centralizado de 
toda a rede. “Antes, para se fazer uma alteração, era necessário acessar cada 
firewall de forma independente. Agora é quase automático. Eu faço um ajuste 
e ele é implantado instantaneamente em todos os dispositivos”, comemora o 
coordenador. Com o FortiAnalyzer, a MICOOPE passou a otimizar a resposta a 
incidentes de segurança e a obter relatórios e análises de eventos de segurança.

Plataforma estável e escalonável
A infraestrutura de rede da MICOOPE foi a chave de seu sucesso frente a eventos inesperados, como a pandemia de 
covid-19. A plataforma Fortinet permitiu que a entidade configurasse conexões seguras para seus funcionários remotos de 
forma simples e garantisse que seus serviços on-line estivessem sempre disponíveis. “Nossos associados ficaram tranquilos 
porque, mesmo com o fechamento de todos os escritórios, era possível realizar transações e utilizar a plataforma on-line sem 
nenhum inconveniente”, observa Monzón.

A escalabilidade e a integração do produto são outro destaque. “Se necessitamos uma função adicional, basta adquirir um 
novo produto Fortinet e ele pode ser integrado à plataforma, garantindo visibilidade em toda a rede e mais segurança”, 
explica.

Para a MICOOPE, é essencial ter um parceiro de rede e segurança que forneça uma solução robusta e permita gerenciar o 
risco tecnológico de forma adequada. “Nossa experiência com a Fortinet tem sido muito boa. Além da facilidade de uso e 
simplicidade na configuração, recebemos um suporte local excelente. Isso agrega muito valor ao serviço”, conclui Monzón.


