Case Study

AABB-SP garante
produtividade nas operações
e segurança aos seus
associados e colaboradores

“A conﬁança no produto ﬁcou
tão grande que hoje nem nos
preocupamos mais em
analisar relatórios de
bloqueios”
Mauricio Antonio Coimbra,
Analista de Sistemas da AABB-SP

Associação adota a Blockbit Platform há mais
de 10 anos e, desde então, conta com uma
infraestrutura de rede ininterrupta, segura e
com um gerenciamento funcional
Proporcionar aos associados um ambiente familiar,
saudável e acolhedor está entre as missões da
Associação Atlética Banco do Brasil - São Paulo
(AABB-SP). Além da preocupação com o seu espaço
físico, que se somadas Sede Sul e a Unidade Cantareira
ultrapassa os 130.000 m2 na capital paulista, a
agremiação também está atenta à sua segurança
digital e com a conﬁdencialidade dos dados de seus
mais de 14 mil associados.
“O nosso desaﬁo central era manter a empresa
protegida, com controle de produtividade e sempre
funcionando”, destaca Mauricio Antonio Coimbra,
Analista de Sistemas da AABB-SP.
A associação faz parte da história da Blockbit. São
mais de 10 anos utilizando o portfólio de
cibersegurança e, durante todo esse período,
acompanhou de perto toda a evolução e inovação das
soluções.
“São um dos nossos clientes mais antigos. É um prazer
saber que ajudamos uma empresa tão conhecida a se
manter segura das ameaças digitais”, comenta Cleber
Ribas, VP da Blockbit.

www.blockbit.com

Cliente
A Associação Atlética Banco do Brasil - São
Paulo (AABB-SP) foi fundada há 85 anos para
atender aos funcionários do Banco do Brasil e
seus familiares. A agremiação possui duas
unidades em São Paulo: a Sede Sul, com
110.000 m2 de área; e a Unidade Cantareira,
com 33.000 m2. Existem no total 1.200 AABBs
no País, porém cada Associação é independente.
A AABB-SP é considerada uma das maiores
agremiações do país. Atualmente oferece as
mais variadas atividades esportivas, sociais ou
culturais para cerca de 14 mil associados, entre
funcionários do Banco do Brasil e seus
familiares.
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Resultados satisfatórios
Ao implementar os produtos da Blockbit em oito
servidores e 109 estações, as demandas de garantir
maior produtividade aos colaboradores e controlar
as ameaças foram sanadas com rapidez.
Além de recursos avançados de proteção, a Blockbit
Platform também possibilita controlar a navegação
web, conﬁgurar e deﬁnir políticas de segurança,
conformidade e níveis de acesso, ferramentas que
garantem a produtividade da equipe.
“Evita que os usuários acessem conteúdos
suspeitos e, mesmo que sem intenção, levem
cibercriminosos para dentro do perímetro de rede e
roubem informações sigilosas”, explica Cleber
Ribas.

“A plataforma é capaz de identiﬁcar
falhas de conformidade relativas à
política de segurança de acordo com as
normas da LGPD. Também é possível
ter facilidade na gestão da segurança
da informação, mediante indicação de
quais violações precisam ser mitigadas
ou remediadas”
Cleber Ribas, Vice-Presidente da Blockbit

“A conﬁança no produto ﬁcou tão grande que hoje nem
me preocupo mais em ﬁcar analisando relatórios de bloqueios”, ressalta Maurício.
A mudança de patamar com a Blockbit foi considerável e, para o responsável pelo Departamento de Tecnologia da
Informação da AABB-SP, necessária. “Antes contávamos com um ﬁrewall gratuito e não nos sentíamos tão
seguros como agora”, explica. “A segurança perante spam e e-mails, por exemplo, é outro destaque que a solução
nos proporcionou”, complementa Mauricio.
A satisfação com uma infraestrutura de rede ininterrupta, segura e com um gerenciamento funcional, também é
essencial para que a AABB-SP nunca pare. Diante de todos os seus serviços, hoje, eles não temem qualquer tipo
de paralisação, que poderia ser ocasionada por uma invasão cibernética, por exemplo.
“Junto a Blockbit tenho a certeza de que poderei manter a empresa protegida, com controle de produtividade e
funcionando”, aﬁrma Mauricio.
Os próximos passos
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) está prestes a entrar em vigor e as empresas brasileiras precisam estar
compliance com suas as exigências o quanto antes. A nova lei controlará, com maior rigor, a coleta e o uso de
dados pessoais.
Quem não cumprir as regras estará sujeito a levar multas que podem chegar a R$ 50 milhões. Um desses
requisitos é ter soluções de segurança digital efetivas que protejam os dados. Com a Blockbit Platform, a
AABB-SP já conta com um projeto para estar em conformidade.
“A plataforma é capaz de identiﬁcar falhas de conformidade relativas à política de segurança de acordo com as
normas da LGPD. Também é possível ter facilidade na gestão da segurança da informação, mediante indicação de
quais violações precisam ser mitigadas ou remediadas”, explica Cleber Ribas.
Os documentos e dados conﬁdenciais têm proteção de criptograﬁa em todos os meios e a plataforma controla
privilégios, garantindo que apenas usuários autorizados pela AABB-SP acessem informações, evitando risco de
perda de dados estratégicos e informações dos associados.
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