
“Hoje, temos segurança de alta qualidade  
aliada ao melhor custo-benefício.”
Felipe Carvalho
Gerente de Tecnologia da Informação do Grupo Tekno
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 ` Visão Geral
O Tekno Group é especializado na fabricação de produtos metálicos pré-pintados no 
Brasil. A empresa controladora Tekno S/A foi fundada em 1939 e é pioneira no setor, 
sendo o maior fabricante de pré-pintados desde 1976, quando adquiriu sua primeira 
linha de Coil Coating. A Tekno também obteve certificações produtivas do Sistema 
de Gestão da Qualidade e quer manter-se em conformidade com a Segurança da 
Informação.

 ` Desafio
Análise de custo-benefício › Com usuários da rede corporativa distribuídos entre as 
duas plantas em Guaratinguetá, interior de São Paulo, e o escritório comercial na capital 
paulista, o Grupo Tekno preza por um cenário de TI seguro e protegido, o que a faz 
investir continuamente em tecnologia para proteger com eficiência seus dados críticos e 
as informações de seus clientes.  
 
Graças a políticas robustas para Web e Email, programas de conscientização dos 
usuários, juntamente com as principais soluções de segurança e parceiros, a Tekno 
mantém um ambiente virtual seguro, sem tempo de inatividade resultante de possíveis 
ameaças ou ataques à sua rede corporativa. 
 
No entanto, a equipe de TI enfrentou um novo desafio em meio à crise econômica do país 
em 2016 e tendo à frente o processo de renovação anual da solução IronPort da Cisco: 
precisava identificar uma solução de segurança de Web, Email e Dados com o melhor 
custo-benefício para garantir a integridade tanto dos sistemas quanto dos negócios da 
companhia. 



Saiba como a Forcepoint 
pode protegê-lo.  
Contate-nos em  
forcepoint.com/pt-br.

Entre em contato 
conosco. 

 ` Solução
Avançando com Forcepoint › Para apoiar este novo desafio, Felipe Carvalho, Gerente de 
Tecnologia da Informação do Grupo Tekno, acionou o parceiro Rationale, consultoria e 
revenda de valor agregado de TI, para escolher as soluções que melhor atenderiam às 
necessidades da empresa, proporcionando qualidade e melhor custo-benefício. 

No processo de compra, várias opções de mercado foram analisadas e duas soluções 
combinadas foram escolhidas: Forcepoint Web Security e Forcepoint Email Security com 
DLP integrado (Data Loss Prevention), uma arquitetura especialmente projetada para 
Tekno pela Rationale. 
 
As ameaças avançadas exigem uma resposta coordenada nos canais de Web e de e-mail, 
incluindo proteção de entrada e saída com capacidade de DLP para proteger dados 
críticos onde é mais valioso e vulnerável: o ponto humano. 
 
“A Forcepoint oferece tecnologia superior e uma console de gerenciamento centralizada, além 
de recursos como a tecnologia de DLP.”  
— Rinaldo Quio, Diretor da Rationale.

Um dos fatores-chave para a decisão foi a isenção de uma renovação anual obrigatória – 
exigida pelos fornecedores anteriores e vários outros no setor. 
 
“Ao adotar as soluções Forcepoint, fomos assegurados da atualização de três anos e da 
segurança necessária para estarmos em conformidade com o sistema.”  
— Carvalho

Raytheon expertise › Outro importante fator foi a expertise da Forcepoint proveniente 
da Raytheon, sua empresa controladora, que é reconhecida internacionalmente por sua 
liderança em tecnologia e inovação para uso militar e comercial. Forcepoint fornece 
uma abordagem renovada para enfrentar as crescentes ameaças à cibersegurança 
com a compreensão dos usuários e a intenção de seus comportamentos.

 ` Resultados
Aumentando a proteção com redução de custos › Carvalho também ressalta como 
benefícios imediatos: melhor visibilidade do tráfego de entrada e de saída de todas as 
informações do Grupo via e-mails e acesso Web, e a segurança dos dados cruciais da 
companhia com o DLP ativado. 
 
“Esse processo de reestruturação nos permitiu elevar o nível de proteção, manter a 
produtividade e preserver nossa marca, bem como reduzir custos de gerenciamento e do 
ambiente de segurança.”   
— Carvalho

Com essas ferramentas no local, a Tekno tem seus dados confidenciais 
protegidos onde quer que estejam. Sua poderosa funcionalidade DLP e outros 
recursos ajudam a proteger registros financeiros, propriedade intelectual, 
informações de identificação pessoal (PII) e demais dados críticos.
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Nós não precisávamos apenas repensar os 
custos. O desafio também foi melhorar o 
controle do acesso à Web e de conteúdos 
maliciosos de e-mail para reforçar a 
prevenção contra ameaças.

FELIPE CARVALHO,
Gerente de Tecnologia da Informação do 
Grupo Tekno.


