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Adotar uma solução de segurança e gerenciamento de 
redes é de extrema importância para qualquer 
empresa. Para uma distribuidora de livros como a Disal, 
que conta com centenas de dispositivos e 
colaboradores conectados à sua rede, além de milhares 
de usuários cadastrados em seu e-commerce, ter uma 
ferramenta que ofereça recursos que caminhem lado a 
lado com as suas necessidades faz toda a diferença.

Quando a empresa passou a ter a Blockbit Platform, o 
seu departamento de TI buscava solucionar dois 
problemas centrais: aumentar o controle dos acessos 
internos/externos e ter um firewall  que permitia 
atualização em tempo real das assinaturas. Afinal, com 
a solução anterior, isso já não era possível.

Devido ao altíssimo fluxo de informações e transações 
que a empresa realizava, ter uma plataforma integrada 
com recursos de ponta, como um Next-Generation 
Firewall (NGFW) e um Sistema de Gerenciamento 
Centralizado (GSM, sigla em inglês para Global 
Security Management), foi a decisão certa a ser 
tomada.

“Com a Blockbit personalizamos melhor os níveis de 
acessos dos usuários e a geração de relatórios, ou 
seja, maior e melhor controle de acessos aos nossos 
sistemas e ao e-commerce”, conta Roberto 
Maruyama Junior, Gerente de TI da Disal.

Segurança interna é primordial

Muitas ameaças virtuais surgem de dentro da 
própria empresa. Um colaborador pode ter acesso 
liberado a informações sensíveis e, sem intenção 
alguma, ao acessar um site de conteúdo malicioso 
ou clicar em um e-mail phishing, acabar sendo alvo 
de um ataque ou invasão. Não controlar as 
permissões internas podem ocasionar brechas para 
cibercriminosos invadirem a rede.

“Esses controles contêm permissões de acesso a serviços e portas que, por padrão, são configurados para proibir 
todos os parâmetros de segurança e conexões, integrando as políticas de segurança, intercepção SSL, filtros de 
pacotes e NAT”, explica Marcel Mathias, Diretor P&D da Blockbit.

Alta disponibilidade em horários de pico

Não é à toa que a Disal é considerada a maior distribuidora de livros do Brasil. A empresa está há 50 anos no 
mercado e conta com 18 lojas físicas espalhadas pelo país. Mais de 500 mil usuários já compraram ao menos um 
exemplar em seu site.

Para atender todo esse fluxo, são 200 colaboradores e cerca de 200 dispositivos conectados à rede interna. 
Contar com uma estrutura de rede funcionando perfeitamente e protegendo o perímetro contra ameaças é 
fundamental para o sucesso de suas atividades e processos físicos e online.

“É extremamente fundamental manter a alta disponibilidade para os acessos aos sistemas de nossas lojas e as 
atividades internas, principalmente durante o horário comercial”, destaca Alan Fuentes, Supervisor de 
Infraestrutura da Disal.

“Nossas soluções garantem alta disponibilidade dos serviços de rede de forma escalável, suportando protocolos 
de roteamento avançado, priorizando o tráfego de forma mais eficiente e garantindo a continuidade de negócios”, 
detalha Cleber Ribas, Vice-presidente da Blockbit.
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Maior distribuidora de livros 
do Brasil obtém alta segurança 
em seu e-commerce com a 
Blockbit
Proteção do fluxo de informações e transações 
no site, mais os controles de acesso na rede 
interna ajudam a Disal a ter segurança e alta 
disponibilidade no mercado.

“Com a Blockbit personalizamos 
melhor os níveis de acessos dos 
usuários e a geração de relatórios, 
ou seja, maior e melhor controle de 
acessos aos nossos sistemas e ao 
e-commerce”

Roberto Maruyama Junior, Gerente de TI 
da Disal

Cliente
Há mais de meio século em operação, a Disal é 
considerada a mais importante distribuidora de 
livros e materiais didáticos do Brasil para o 
ensino de idiomas, técnicos e científicos, de 
ciências humanas e sociais, literatura, autoajuda 
e conhecimentos gerais. A empresa possui um 
catálogo com 300 editoras e mais de 300 mil 
títulos comercializados.
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“Nossas soluções garantem alta 
disponibilidade dos serviços de rede de 
forma escalável, suportando protocolos 
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