Citrix traz mais produtividade para 12 mil funcionários da BRF
Iniciativa permitiu atualização e implementação de novas
aplicações, trazendo eficiência para todas unidades da BRF
A BRF é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com produtos presentes em mais de 140
países. São 50 plantas produtivas, sendo 30 delas no Brasil. E para que todas elas estivessem integradas,
a BRF migrou seus sistemas para a nuvem e implementou o uso do Citrix Cloud em 2018.
A plataforma foi escolhida por oferecer a mesma experiência de utilização a todos os usuários, com
agilidade na troca de equipamentos e segurança dos dados. “Como o Citrix é utilizado majoritariamente
por nossos funcionários de fábricas e centros de distribuição, ter essa facilidade de trocar de
equipamentos com a mesma experiência em qualquer lugar é fundamental”, explica Ismar Junior,
analista de TI sênior da BRF.
Com a Citrix, a equipe de Tecnologia da Informação da BRF conseguiu economizar custos com
infraestrutura em função do update centralizado e automático em qualquer lugar do mundo. Outra
economia é a de rede para as unidades, uma vez que a plataforma usa pouca banda no seu dia a dia. “O
Citrix Cloud trouxe flexibilidade e escalabilidade para as operações, pois além da migração dos legados
as novas aplicações foram disponibilizadas, trazendo atualizações rápidas e em tempo real para todos
os usuários”, diz Geraldo Costa, principal corporate account manager da Citrix.
O acesso às aplicações e dados é oferecido com rapidez e segurança aos funcionários, sem a
necessidade presencial da equipe de suporte. “São 12 mil licenças disponíveis, acessíveis em qualquer
lugar do mundo. A experiência do usuário é única em qualquer dispositivo e local, contribuindo para a
produtividade”, explica Andre Mainardes, coordenador de TI da BRF.
Com o projeto, a BRF também teve diminuição de reclamações e chamados para o suporte relativo a
queda de conexão. A maior disponibilidade do sistema foi essencial para ampliar a produtividade dos
usuários, devido a atualização e melhora da Tecnologia Citrix.
Para a BRF este é um caminho sem volta, já que mais de 70% do ambiente de TI da companhia está em
Cloud. “Vamos fechar esta etapa com todas unidades funcionando em cloud e o engajamento da Citrix
foi essencial para o cumprimento desta meta”, afirma Junior.
Sobre a Citrix
Citrix (NASDAQ: CTXS) destina-se a capacitar um mundo onde pessoas, organizações e lugares estejam
firmemente conectados e acessíveis para viabilizar o extraordinário. A sua tecnologia faz com que
aplicativos e dados do mundo sejam mais seguros e de fácil acesso, capacitando as pessoas para o
trabalho em qualquer lugar e a qualquer momento. A Citrix oferece um portfólio completo e integrado
de Workspace-as-a-Service, fornecimento de aplicativo, virtualização, mobilidade, fornecimento de rede
e soluções de compartilhamento de arquivos que permitem ao setor de TI garantir a disponibilidade
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de sistemas críticos com segurança, na nuvem ou no local, e por intermédio de qualquer dispositivo ou
plataforma. As soluções da Citrix estão em uso em 400.000 organizações e por mais de 100 milhões de
usuários, globalmente. Saiba mais em www.citrix.com.br. Nas redes sociais: Twitter e LinkedIn.
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