COOPEAVI EXPANDE SEUS
NEGÓCIOS DE FORMA SEGURA
COM AJUDA DA INTELIGÊNCIA
SONICWALL
Cooperativa com operações em três Estados utiliza Firewalls de
Próxima Geração SonicWall para proteger seu ambiente e garantir a
conectividade de suas 37 lojas e outras 4 unidades de negócio

Necessidades do negócio

A Coopeavi é uma cooperativa do segmento de agronegócios que
faturou, em 2019, R$ 502 milhões. Trata-se da maior empresa do
Agronegócio do Espírito Santo, de acordo com o Anuário das 200
Maiores Empresas do Espírito Santo. Contando com cerca de 16 mil
cooperados e mais de 1 mil colaboradores, a empresa avançou, nos
últimos anos, de 18 para 37 sites/lojas, passando a operar também
em Minas Gerais e Bahia. Aplicações de negócios suportam processos
produtivos e de varejo. As lojas Coopeavi levam o que há de mais
avançado em tecnologia para regiões às vezes pouco digitalizadas do
Brasil. Preocupada em proteger seu ambiente contra ameaças digitais,
a equipe de TI fez um comparativo entre diversos fornecedores de
Firewalls de Próxima Geração.

“O crescimento dos negócios da Coopeavi foi
acompanhado por atualizações e expansões
do ambiente SonicWall. A tecnologia SonicWall
contribuiu para que os processos digitais da
Coopeavi fossem protegidos de ataques como
phishing, ransomware e botnets. O uso de VPNs
baseadas nos Firewalls de Próxima Geração da
SonicWall nos ajuda, ainda, a reduzir gastos com
serviços de operadoras de telecomunicações. Todas
as comunicações de voz e de dados entre o data
center e as lojas acontecem por meio das VPNs”.
FREDY HOLZ, COORDENADOR DE SUSTENTAÇÃO
DA COOPEAVI

Solução

Ao final dessa fase de estudos das opções de mercado – algo que
aconteceu em 2013 –, a equipe de TI e segurança da Coopeavi passou
a utilizar as soluções de segurança da SonicWall. O crescimento dos
negócios e a incorporação da cooperativa Pronova, em 2016, levaram
a entidade a renovar o ambiente, buscando se prevenir contra novas
gerações de malware. Neste momento foi realizada uma nova concorrência
para verificar a tecnologia mais adequada para os desafios da Coopeavi.
Novamente a tecnologia SonicWall foi a escolhida. Hoje, a infraestrutura
de segurança SonicWall colabora, também, para proteger o ambiente de
negócios da Veneza, cooperativa também incorporada pela Coopeavi em
2019. Firewalls de próxima geração SonicWall NSa 2650 e NSa 2600 estão
instalados em alta disponibilidade no data center da Coopeavi e no data
center da Unidade Lácteos. Nos sites remotos entram em cena dispositivos
SonicWall SOHO250 Wireless e Normal. A cooperativa conta, também,
com a plataforma de gerenciamento SonicWall GMS (Global Management
System). O resultado é um ambiente protegido contra phishing, malware e
botnets, entre muitas outras ameaças. Os appliances SonicWall oferecem
recursos como filtro de conteúdo Web, application control, IPS, IDS,
antispyware, dynamic support e atualização, online, de firmware. Outro
destaque é a segurança e a estabilidade das redes VPN que conectam as
lojas ao data center da cooperativa localizado em Santa Maria de Jetibá,
no Espírito Santo. Agora, tanto as comunicações de voz como de dados da
Coopeavi acontecem por meio das VPNs, o que reduz de forma significativa
os gastos com as operadoras de Telecomunicações.

Benefícios

• Ambiente com alta disponibilidade (HA) e segurança
• VPNs seguras suportam acessos a partir de 37 pontos remotos
• Redução de gastos com serviços de Telecom (voz e dados)
• Gerenciamento centralizado de todo o ambiente
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Soluções Utilizadas

Hardware: Firewalls de Próxima Geração SonicWall NSa 2650, SonicWall
NSa 2600 e SonicWall SOHO250 Wireless e Normal
Software: SonicWall GMS (Global Management System)
Conheça outros estudos de caso em: www.sonicwall.com

