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Proteção contínua da fabricação de 
alimentos em quatro Estados 



O departamento de TI com 20 pessoas supervisiona 
as operações em todas as seis instalações de 
fabricação e o data center de fornecedores que 
atende a quase três dúzias de fornecedores que 
fornecem e fazem a manutenção de equipamentos 
de fabricação de alimentos. Além disso, a equipe de 
TI liderada por Todd Pugh também é compatível com 
o data center corporativo que atende às operações 
de finanças corporativas, registros de pessoal, 
contabilidade e dados do cliente.

As instalações de manufatura de alimentos da 
SugarCreek estão localizadas em 4 Estados do meio-
oeste. Cada operação tem o suporte de engenheiros 
industriais qualificados que desenvolvem, juntamente 
com os clientes, alimentos proteicos prontos para 
preparo. Eles começam testando conceitos de 
alimentos em cozinhas de teste equipadas com 
os mais recentes equipamentos de cozinha e 
refrigeração de restaurantes, para que, uma vez 
aperfeiçoada a receita, ela seja escalonada para a 
fabricação em massa na fábrica. 

Os equipamentos altamente automatizados 
para preparação e embalagem de alimentos em 
cada instalação são conectados via cabeamento 
redundante e Wi-Fi, para minimizar o tempo 
de inatividade da fabricação em caso de falha 
em uma das rotas. Toda a infraestrutura de TI 
tem redundância integrada para maximizar o 
tempo de atividade de suas operações, sem 
interrupções. O equipamento de manufatura 
é mantido e consertado por dezenas de 
fornecedores terceirizados baseados no mundo 
inteiro. Esses fornecedores solucionam problemas 
de equipamentos que não funcionam no chão 
de fábrica, seja no data center de fornecedores 
centralizados em Indianápolis ou indiretamente via 
VPN sem cliente. 
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Desafios de segurança
•   Atualizar a postura de 

segurança do firewall 
dinâmico baseado em 
zona

•   Oferecer gerenciamento 
de políticas centralizado 
e visibilidade de tudo 
e todos que acessam 
a rede por meio de um 
único painel de console 
de vidro

•   Ativar a segmentação 
de rede para isolar 
o equipamento de 
fabricação de cada 
fornecedor

Solução
•   18 NGFWs do Cisco 

Firepower 2110 (pares 
HA) com Firepower 
Threat Defense

•   2 Firepower Management 
Center (HA)

•   Assinaturas de prevenção 
contra intrusões de 
próxima geração, AMP 
for Networks

•   AMP for Endpoints
•   Umbrella
•   AnyConnect VPN

•   Identity Services Engine 
(ISE) 

Resultados
•   Melhor postura de segurança 

em toda a diretoria com 
Cisco Integrated Security 
Architecture

•   Redução de tarefas 
diárias de gerenciamento 
de segurança, como 
provisionamento de novos 
equipamentos com o 
Firepower Management 
Center centralizado

•   Visibilidade completa da 
rede, para que a equipe 
pudesse monitorar todas 
as atividades e possíveis 
ameaças e se concentrar 
em alertas reais e não 
correlacionar alertas em 
dispositivos desconectados

A SugarCreek é uma fabricante de alimentos inovadora, diversificada e flexível 
que ajuda algumas das maiores e mais conhecidas empresas do setor a 
desenvolver soluções de alimentos com valor agregado na marca. A experiência 
culinária autêntica da SugarCreek ajuda a impulsionar a inovação. Sua experiência 
interna em tudo, desde tendências e marketing de alimentos a embalagens e 
logística, torna a empresa uma parceira ideal para o desenvolvimento de novos 
produtos alimentícios - incluindo ampliar a produção de alimentos a vácuo. 

A SugarCreek emprega mais de 2.000 pessoas em seis instalações de fabricação 
e atende clientes na América do Norte. Tendo como base os produtos de bacon, 
a SugarCreek expandiu sua fabricação de alimentos com produtos personalizáveis 
com embalagem a vácuo para o mercado de restaurantes de serviço rápido. 



"Conseguimos monitorar 
a integridade de todos os 
dispositivos na rede para saber 
quando algo está falhando e 
poder isolar e corrigir esses 
problemas antes que eles se 
tornem desastres." 

Wes Dawes
Administrador de rede sênior, 
SugarCreek

Atualização da solução de segurança 
herdada
Os roteadores Cisco ISR equipados com firewalls 
baseados em zona, o Cisco Identity Services 
Engine (ISE) e o Cisco ASA 5545 compunham a 
solução de segurança herdada na SugarCreek. 
Os firewalls ASA protegiam o data center. Os 
roteadores ISE e ISR limitam o acesso de cada 
fornecedor apenas aos equipamentos específicos. 
Com mais fornecedores e técnicas de fabricação 
em constante sintonia, a equipe precisava trabalhar 
com mais eficiência. Ela queria uma solução que 
melhorasse a postura de segurança para que "não 
se transformassem em uma dessas empresas que 
apareciam no noticiário por terem sido atacadas 
por ransomware e não tomarem providências para 
contorná-lo". 

Além dos recursos de firewall de próxima 
geração, os principais critérios para a nova 
solução de segurança foram o gerenciamento 
de políticas centralizada e a visibilidade de tudo 
e de todos que acessam a rede por meio de um 
único painel de console de vidro. O diretor de 
TI, Todd Pugh, e o administrador sênior de rede, 
Wes Dawes, começaram a selecionar opções 
para melhorar a segurança em toda a empresa.

Avaliação 
A equipe avaliou os firewalls de Palo Alto 
com sistemas cibernéticos vigilantes em 
comparação com o NGFW de Firepower 2110 
Series mais recente da Cisco. Cada solução 
tinha capacidades semelhantes com recursos 
de NGFW e um único painel de console de 
gerenciamento de vidro. A SugarCreek ficou 
muito impressionada com a integração das 
funções de firewall do Firepower Threat Defense 
com ISE, AnyConnect VPN, NGIPS, AMP for 
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Networks e AMP for Endpoints no Firepower 
Management Center (FMC). A visibilidade que 
o FMC fornece para o malware bloqueado 
dos notebooks do usuário foi fenomenal. 
Todd experimentou em primeira mão 
quando ele baixou um arquivo do e-mail 
que desapareceu de sua área de trabalho. 
Não acreditando em seus olhos, ele tentou 
novamente. Mais uma vez, ele desapareceu. 
Quando ele soube que ocorreu a mesma 
coisa com o CIO, ele viu que o AMP estava 
fazendo seu trabalho. 

Tudo se resume a tomar uma decisão. 
Todd e Wes sabiam que as capacidades 
e os recursos eram importantes, mas o 
tempo necessário para treinar funcionários 
em produtos desconhecidos e o potencial 
impacto do suporte contínuo com vários 
fornecedores também eram importantes. 
Considerando a integração de várias 
soluções de segurança aos equipamentos 
atuais da Cisco com os quais a equipe de 
TI já tinha bastante experiência, ficou claro 
que, mesmo com recursos semelhantes em 
todos os produtos concorrentes, a segurança 
integrada da Cisco a arquitetura apoiada pela 
inteligência de ameaças Talos e o suporte de 
um único fornecedor favoreceria a Cisco.

A solução
A equipe da SugarCreek decidiu adotar a 
solução Cisco Integrated Firepower. Para 
manter o recurso redundante, a SugarCreek 
optou por implantar nove pares de alta 
disponibilidade do Firepower 2110 com 
NGIPS e AMP para assinaturas de redes e 
Umbrella em cada um dos sites. Os NGFWs 
são gerenciados centralmente com um par 
de dispositivos do Firepower Management 



"Podemos escrever conjuntos 
de regras que se aplicam a 
toda a rede, em vez de se 
concentrarem em dispositivos 
individuais, o que economiza 
uma quantidade enorme de 
tempo."

"Isso nos dá paz de espírito 
sabendo que estamos 
impedindo muita coisa que 
costumava entrar no nosso 
ambiente." 

Wes Dawes
Administrador de rede sênior, 
SugarCreek 

Center localizado na sede corporativa, que 
também é acessível remotamente quando Wes 
e a equipe estão em instalações de satélite. Em 
cada local remoto, o tráfego que percorre cada 
operação é roteado por dispositivos Firepower 
2110 para inspecionar ameaças e obter visibilidade 
sobre as informações que estavam se movendo 
pela rede. 

Ela também optou por implantar o AMP for Endpoints 
e Cisco AnyConnect integrados ao Umbrella Secure 
Internet Gateway em todos os notebooks de usuários 
para manter os usuários protegidos contra sites de 
Internet arriscados, mesmo quando eles estiverem 
fora da VPN corporativa.

Economia de tempo administrativo
Com todas as ferramentas da Cisco que a 
SugarCreek usa: Firepower Management Center, 
NGFWs de Firepower Threat Defense, os Cisco 
ASAs que executam o software Firepower 
Threat Defense, bem como o AMP for Networks 
e Endpoints e ISE, a equipe montou uma 
solução que simplifica o gerenciamento. Os 
administradores podem escrever conjuntos de 
regras que se aplicam a toda a rede, em vez de se 
concentrarem em dispositivos individuais, o que 
economiza uma quantidade enorme de tempo. 
Antes, o gerenciamento demorava uma semana, 
agora bastam algumas horas.

O Cisco Firepower com AMP fez com que a 
SugarCreek gerenciasse de maneira mais fácil a 
segurança de várias maneiras. A equipe de TI não 
precisa mais procurar definições ou atualizações 
e certificar-se de que elas sejam inseridas através 
da AMP for Networks e Endpoints. Tudo é feito em 
segundo plano, automaticamente na nuvem. 
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Os administradores agora podem monitorar 
tudo, desde o Firepower Management 
Center, onde podem reunir toda a inteligência 
em um único local, identificar ameaças com 
mais rapidez e isolar ameaças reais para 
detê-las antes que elas se tornem mais 
frequentes. 

Com a nova visibilidade que a SugarCreek 
ganhou com os produtos da AMP, ela 
percebe problemas que nunca antes 
foram detectados em seus arquivos de 
log. E isso não é porque não existiam, é 
porque eles não tinham as vantagens da 
inteligência de ameaça Talos integrada ao 
Cisco firewall, AMP for Network e AMP for 
Endpoint. Ataques do tipo HTML por meio de 
navegadores agora são visíveis, e a grande 
novidade é que agora os administradores 
conseguem detectá-los, além disso, há a 
indicação de que os ataques foram detidos 
e bloqueados. Os produtos de segurança da 
Cisco fazem todo esse serviço para a equipe 
de TI da SugarCreek.

O Cisco Identity Services Engine (ISE) 
com os roteadores Cisco ISR, completam 
a arquitetura de segurança. Com tantos 
fornecedores acessando as operações de 
fabricação da SugarCreek, é imperativo 
que a equipe de TI tenha criado uma rede 
virtual para o equipamento de fabricação 
de alimentos de cada fornecedor. Toda 
a rede é segmentada usando o ISE para 
isolar as operações a vácuo da operação de 
empacotamento do processo de cozimento 
de bacon ou o congelamento rápido, para 
evitar que um vírus ou ransomware se 
infiltre em toda a rede de fabricação, com 
consequências financeiras devastadoras. 

Resultados de implantação 
A SugarCreek trabalhou com o Cisco Gold 
Partner Presidio para ajudar na instalação e na 
configuração da nova solução de segurança 
Firepower. A estimativa original de 200 horas foi 
reduzida para menos de 100 horas com o suporte 
contínuo por telefone da equipe de atendimento 
ao cliente do especialista em FTD da Cisco, 
que ajudou a apresentar a variedade de novos 
recursos disponíveis com o FTD. A nova solução 
de segurança foi instalada e opera há mais de 
oito meses, quase sem problemas. 
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