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MÚLTIPLOS PRODUTOS, SEGURANÇA 
INSUFICIENTE

Atualmente, a ESTRE Ambiental S.A conta com mais de 
36 sedes distribuídas por todo o território nacional, entre as 
quais as informações da empresa circulam constantemente. 
Isso deixa em evidência 2 dos principais desafios que a 
empresa tinha em nível de segurança de informática: o 
primeiro era contar com um produto que protegesse todos 
esses dados, e o segundo unificar o fornecedor em todas as 
sedes. 

“Antes de contratar a ESET, cada sede contava com seu próprio 
produto antivírus, o que em várias oportunidades trouxe 
inconvenientes em nível de gestão dos recursos”, explica Rodrigo 
Alberto de Oliveira, Coordenador de Infraestrutura da 
ESTRE Ambiental S.A.

Além dessas dificuldades, ocasionadas principalmente 
pela falta de uma política de segurança unificada, houve 
inconvenientes com a proteção de suas informações: “várias 
vezes sofremos infecções causadas por trojans que entraram nas 
máquinas dos usuários, obrigando-nos a formatar os dispositivos 
prejudicados”, comenta Oliveira.

AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E 
PROCESSO DE SELEÇÃO
Neste contexto, a segurança da infraestrutura estava em 
risco, por isso a equipe de TI da ESTRE Ambiental S.A 
começou a avaliar a possibilidade de contratar um novo 
fornecedor, o qual deveria ter a capacidade de se integrar 
facilmente em todos os dispositivos da rede.

Depois de analisar diferentes opções e comparar benefícios 
e dificuldades, o dispositivo da ESTRE Ambiental S.A 
decidiu contratar o pacote de soluções ESET Endpoint 
Protection Advanced para proteger endpoints, dispositivos 
móveis corporativos e servidores.

“Conhecíamos a marca, mas não tínhamos muitas referências 
sobre o funcionamento e rendimento de suas soluções e foi por isso 
que fizemos um levantamento de mercado”, comenta Oliveira e 
adiciona: “por sua vez, pareceu-nos uma boa alternativa revisar 
as análises oferecidas pela consultora Gartner, o que nos permitiu 
conhecer os prós e contras a partir de uma perspectiva mais 
objetiva”.

ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED: 
COMPLETA E DE FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO

“Estamos muito contentes com a solução, a implementação foi 
excelente e automatizada”, manifesta Oliveira em relação à 
implementação e aos resultados obtidos.

Rápida, fácil de usar e amigável, são 3 qualidades que todos 
os usuários irão encontrar nas soluções da ESET e que 
sempre são bem-vindas pelas equipes responsáveis por 
sua administração, dado que permitem otimizar tempo 
e recursos, permitindo que se preste maior atenção em 
assuntos críticos para o negócio.

“Uma das características que nos impulsionou a escolher as 
soluções da ESET, é que contam com funcionalidades que 
se integram perfeitamente com o produto para a gestão de 
dispositivos móveis corporativos”, detalha Oliveira.

A ESTRE Ambiental S.A se mostrou muito satisfeita com o 
produto e com a equipe de ESET durante todo o processo, 
destacando tanto o suporte técnico como a assistência 
comercial:

“Sem dúvidas, a ESET superou nossas expectativas e 
recomendaremos suas soluções para outras empresas”, conclui 
Rodrigo Alberto de Oliveira, Coordenador de Infraestrutura 
da ESTRE Ambiental S.A.
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