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A segurança digital das empresas varejistas no Brasil, 
presentes ou não no comércio online, é 
constantemente testada. Diariamente, novas tentativas 
de ataques virtuais são registradas. Cibercriminosos 
utilizam técnicas cada vez mais sofisticadas para 
invadir sistemas, roubar dados sigilosos e proporcionar 
ataques de negação de serviço.

Com 13 lojas físicas no estado de São Paulo e um fluxo 
de vendas nacional em seu site, a DARC Magazine 
resolveu se antecipar quanto à transformação digital e 
adotou a Blockbit Platform para levar segurança à sua 
rede corporativa.

Desde então, a empresa tem aproveitado ao máximo 
todos os recursos que a solução oferece. O resultado, 
de acordo com Alberto Poleti, Gerente do 
Departamento de Tecnologia da Informação, é 
extremamente satisfatório.

“Sentimos que a empresa passou a ter mais segurança 
com o controle de ameaças, proteção a dados e 
controle de usuários. O departamento de TI, por 
exemplo, tem economizado algumas horas preciosas, 
pois a Blockbit Platform faz o serviço praticamente 
sozinho”, destaca Poleti.

Prioridade na segurança dos dados de seus clientes

Com lojas onde o movimento de clientes é intenso, 
como nas unidades da capital paulista, além do 
grande fluxo em seu e-commerce, a DARC 
Magazine precisaria, mais do que nunca, contar com 
uma solução que oferecesse segurança eficaz a 
todos esses dados pessoais.

Antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) começar a ser discutida, a empresa já 
tratava como prioridade a segurança das 
informações de seus consumidores. Ao adotar a 
Blockbit Platform, que conta com recursos capazes 
de identificar falhas de conformidade relativas a 
políticas de segurança de acordo com as normas 
exigidas pela nova lei, a DARC Magazine pôde sair 
na frente em seu processo de compliance.

“Sempre investimos em segurança e a LGPD foi mais um motivo para implementarmos a Blockbit, pois com ela 
conseguimos ter maior tranquilidade em relação à proteção de todos os dados pessoais em que lidamos”, comenta 
Alberto Poleti.

Toda essa segurança é graças ao Next-Generation Firewall Blockbit (NGFW), que está integrado à plataforma e 
ajuda a empresa a evitar que possíveis ameaças atinjam o seu ecossistema.

“A ferramenta avançada protege as informações confidenciais através de controles de segurança que impedem a 
invasão de programas maliciosos na rede. Além de criar políticas para as aplicações, usuários, grupos, 
programações e outros recursos que não estão disponíveis em firewalls convencionais”, explica o Diretor P&D da 
Blockbit Marcel Mathias.

Implementação sem prejuízos na operação

São, ao todo, 250 funcionários, dos mais variados departamentos, que ajudam a DARC Magazine se manter na 
ativa. Dentre eles, 70 colaboradores possuem acesso à rede corporativa diariamente e qualquer indisponibilidade 
no sistema pode trazer prejuízos à operação. Desde uma venda não concluída a um atraso no processo de 
logística.

Realizar a implementação da Blockbit Platform sem atrapalhar em nada a rotina de trabalho da empresa era 
justamente o principal desafio que aguardava Thiago Coronel, CEO da Agion Tecnologia, canal parceiro da 
Blockbit no processo de migração da plataforma na DARC Magazine.

“A empresa possui uma ampla cobertura em seu horário de atendimento, então a janela de tempo era curtíssima. 
Mesmo assim fizemos a migração da forma mais segura possível. Aparamos as arestas no decorrer do dia, 
otimizamos os acessos enquanto os mesmos aconteciam e no final concluímos a implementação em um tempo 
recorde de dois dias”, conta Coronel.

Atualmente, a Blockbit Platform monitora um ambiente de 150 dispositivos e 70 usuários. Além do NGFW, outras 
features da plataforma ajudam a empresa a se manter segura e produtiva, como o Web Filter, SD-WAN, VPN e 
entre outras.

Case Study

Como a DARC Magazine 
garantiu maior segurança aos 
dados de seus clientes com 
ajuda da Blockbit
Solução da Blockbit monitora um ambiente de 
150 dispositivos e 70 usuários na Matriz da 
empresa.

“Sentimos que a empresa passou 
a ter mais segurança com o 
controle de ameaças, proteção a 
dados e controle de usuários. O 
departamento de TI tem 
economizado horas preciosas, pois 
a Blockbit Platform faz o serviço 
praticamente sozinho”

Alberto Poleti, Gerente de TI da DARC 
Magazine

Cliente
Com uma história de mais de 30 anos, a DARC 
Magazine conta com 13 lojas espalhadas pelo 
estado de São Paulo. Se tornou reconhecida pela 
sua experiência no ramo da moda para os mais 
diversos públicos e pelo excelente atendimento. 
Suas unidades contam ótimas opções de 
calçados e moda feminina, masculina e infantil, 
trabalhando sempre com as grandes marcas e 
por dentro das últimas tendências.
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