Caso de sucesso

Crescimento acelerado
da Frooty Açaí conta
com o apoio do Arcserve UDP
PERFIL DO CLIENTE
Nome Empresa: Frooty Açaí
Área de Atuação: Frutas e Sucos Naturais
Colaboradores: 300

Fundada em 1994, a Frooty Açaí produz uma ampla linha
de produtos alimentícios a partir da polpa do açaí e da pitaya, além
de sucos e smoothies. Seu crescimento consistente ao longo dos
últimos anos levou a empresa a inaugurar em 2018 três novas
fábricas: Poços de caldas – MG, Manacapuru – AM e Mocajuba – PA.
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Frooty Açaí

Mais segurança
e agilidade no
processo de Backup

Arcserve UDP

Gestão centralizada com
total confiabilidade
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EMPRESA
A Frooty Brasil é a maior empresa brasileira no segmento de açaí processado, com mais de 60% de participação neste mercado.
Sua fábrica inicial localizada em Atibaia (SP), capaz de processar 80 toneladas de açaí por dia, ficou pequena para atender
a demanda, o que levou à inauguração em agosto de 2018 de uma segunda unidade, em Poços de Caldas (MG)
com capacidade para processar 100 toneladas da fruta. Hoje a Frooty Brasil conta com mais de 30 mil pontos de venda
no Brasil e tem os seus produtos comercializados em 15 países da Europa, Ásia e América Latina.

DESAFIO
A Frooty vem apresentando um sólido crescimento nos
últimos anos, o que levou um grande fundo de
investimento a decidir aportar recursos para ampliar
a operação da empresa. Neste processo, uma questão
diretamente relacionada à área de TI se destacou:
a importância de se conferir prioridade para o
gerenciamento de riscos.
Como consequência direta de seu crescimento acelerado,
a empresa precisou enfrentar diversos desafios,
precisando atender necessidades como um maior
compliance com a legislação em vigor e a transparência
na gestão do negócio. Na área específica de TI, se
cristalizou uma demanda por uma gestão centralizada,
menos fragmentada. Para o backup do banco de dados
era empregada uma ferramenta do próprio SQL e para
o servidor de arquivos a empresa utilizava a própria
solução do Windows.

Tínhamos um cenário de gestão de backup e de
proteção de dados bastante fragmentado, sem
uma gestão integrada e uma visão abrangente do
que estava realmente ocorrendo. Esta realidade
levava a empresa a correr riscos desnecessários e
ficou claro que precisávamos adotar um olhar
mais atento para esta situação.
Leonardo Queiroz
Head de TI da Frooty Açaí

SOLUÇÃO:
A Frooty Açaí foi ao mercado em busca de uma solução capaz de entregar com eficiência e segurança um gerenciamento
centralizado e encontrou a resposta no Arcserve UDP, que combina tecnologias comprovadas de recuperação de desastres,
backup, replicação e desduplicação global real em uma solução unificada. Entre seus vários recursos estão recuperação
rápida, backup abrangente, excepcional integração com a nuvem e geração de relatórios avançados. Esta ampla e eficaz
proteção atende todas as demandas por segurança e disponibilidade dos dados nos mais diversos ambientes, seja
on-premise, virtual, hiperconvergente, SaaS ou na nuvem.
Hoje é difícil se falar de um negócio no qual a TI não tenha uma grande relevância. Tudo o que roda dentro de uma
organização roda em um sistema informatizado. Os processos de negócio passam, se não totalmente, ao menos parcialmente
por uma solução sistêmica. A gestão do negócio da Frooty Açaí passa, de ponta a ponta, por sistemas informatizados, desde a
compra de insumos, transformação e vendas, até o gerenciamento de back office.
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Qualquer perda de informação representa um imenso problema para o negócio.
Precisamos mitigar esta situação. O risco sempre existe,
mas quando se faz uso de ferramentas apropriadas, ele cai drasticamente.
Leonardo Queiroz
Head de TI da Frooty Açaí

BENEFÍCIOS
Quando se fala em proteção de dados a grande preocupação é no sentido de garantir a continuidade dos negócios.
Quando não se tem uma ferramenta específica para a solução da questão de backups e de segurança dos dados,
acabam sendo utilizados recursos não tão bem estruturados e não tão eficientes, incapazes de entregar o nível
de segurança que a empresa necessita.
No caso da Frooty Açaí, a gestão de backups e da proteção de dados passou a ser uma prioridade. “Passamos a buscar
uma forma de gerenciamento mais robusta, confiável e automatizada. Hoje temos políticas bem definidas para esta
área e tudo o que nela roda de uma forma bem consistente. Conseguimos dotar a empresa de um nível de proteção
extremamente elevado e profissional”, analisa Leonardo Queiroz.
De acordo com o especialista, “já precisamos recorrer a backups e o que nos deixou muito satisfeitos com a solução
e com o caminho que escolhemos foi que em 100 % dos casos em que necessitamos do backup logramos êxito em todos
eles. Não teve uma vez que recorremos ao backup e não tivemos a resposta esperada. Isto se traduz em tranquilidade
e nos deixa felizes pela opção que fizemos”.
Ao decidir pelo Arcserve UDP, a empresa, além de passar a contar com uma ferramenta centralizada de gestão, também
registou um expressivo ganho nos seus índices de compactação do backup. “Ao compararmos o volume de dados
protegidos com o espaço demandado de armazenamento o resultado final é impressionante, chegando a uma relação
de 9 para 1. Ou seja, passamos a ter uma economia de espaço de quase 10 vezes”, destaca Leonardo Queiroz.

Muitos benefícios podem ser destacados, como a granularidade que torna
desnecessário o restauro completo do backup; a possibilidade de conversão de uma máquina
física em uma máquina virtual e a replicação do backup para outra localidade.
Porém, para mim, o mais importante é a tranquilidade que a ferramenta me dá no sentido
de a empresa contar com um eficiente gerenciamento da proteção de dados e de sua
disponibilidade, assegurando a continuidade do negócio nas condições mais adversas.
Leonardo Queiroz
Head de TI da Frooty Açaí
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