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A pandemia causada pelo Covid-19 colocou em xeque 
a operação das empresas em todo o mundo. Além da 
preocupação com a saúde física e mental de seus 
colaboradores, manter os negócios também se tornou 
um grande desafio.

Do dia para a noite, grande parte das companhias 
tiveram de mudar a sua rotina e realocaram suas 
equipes para trabalhar de casa. Enquanto algumas não 
tinham estrutura mínima suficiente para adotar o home 
office, outras conseguiram manter suas atividades sem 
prejuízos.

É o caso da Mecalor, empresa referência em soluções 
de engenharia térmica.

“Aconteceu tudo muito rápido. Fui informado apenas 
uma semana antes que mais de 100 funcionários 
teriam que trabalhar remoto”, conta o Supervisor do 
Departamento de Tecnologia da Informação, Fabiano 
Pires.

Em seu portfólio de clientes estão dezenas de 
empresas mundialmente conhecidas, das mais 
variadas indústrias. O setor de Assistência Técnica não 
poderia, de maneira alguma, sofrer impactos que 
impedissem o serviço de suporte e o acesso aos 
sistemas de atendimento ao consumidor. Além, é claro, 
de outros departamentos que também são cruciais 

para o funcionamento da empresa, como o 
Comercial e RH.

Tudo isso seria um problema se não fosse a 
Blockbit Platform, que está implementada na sede 
da Mecalor há mais de 19 anos e foi fundamental 
para ajudá-los neste período de transição.

“Aumentei a velocidade dos nossos links dedicados 
e, com a ajuda da Blockbit, adequamos o sistema 
de VPN. Treinamos os usuários e, rapidamente, 
todos já estavam trabalhando de suas casas como 
se estivessem dentro da empresa”, destaca Fabiano, 
que ainda ressalta a importância da empresa contar 
com uma solução de cibersegurança eficaz. 
“Teríamos um enorme prejuízo. Deixaríamos de 
vender, prestar suporte aos clientes, o 
desenvolvimento dos projetos no setor de engenharia ficaria parado, além dos funcionários não terem o que fazer 
enquanto estivessem em casa”, complementa.

Com a conexão VPN, uma das funcionalidades integradas à Blockbit Platform, centenas de usuários puderam 
acessar as unidades mapeadas e executar suas funções sem precisar que a empresa contratasse algum outro tipo 
de serviço adicional.

“A VPN da Blockbit possui camadas de criptografia e autenticação para assegurar a privacidade na conexão, seja 
em qualquer lugar, como em redes locais, data centers e/ou aplicações hospedadas em nuvem”, explica Marcel 
Mathias, Diretor P&D da Blockbit.

Proteção total
Além da VPN, a Mecalor conta com todos os recursos da Blockbit Platform para assegurar a proteção de seu 
perímetro de rede. São, ao todo, 180 dispositivos e 140 usuários monitorados pela plataforma.

Com o Next-Generation Firewall, todas as informações sigilosas são protegidas através de controles de 
segurança, que 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.

O departamento de TI da empresa também pode gerenciar, com facilidade, perfis e múltiplos dispositivos com o 
Global Security Management (GSM), que tem integração nativa com a Blockbit Platform. 

“A equipe pode compartilhar prontamente suas políticas com todos os dispositivos de segurança, o que reduz o 
risco de configuração incorreta. Além de conseguirem coletar todas as informações sobre atividades de rede em 
todas as filiais de sua organização em um único painel intuitivo e personalizado”, explica Mathias.
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Blockbit possibilita home 
office seguro e produtivo à 
Mecalor durante a pandemia
Conexão VPN da Blockbit Platform foi 
fundamental para a empresa manter a 
produtividade durante a quarentena

“Aumentamos a velocidade dos nossos 
links dedicados e, com a ajuda da Blockbit, 
adequamos o sistema de VPN. Treinamos 
os usuários e, rapidamente, todos já 
estavam trabalhando de suas casas como 
se estivessem dentro da empresa”

Fabiano Pires, Supervisor de TI 

Cliente
Fundada em São Paulo, nos anos 60, por Sandor 
Szegö, um imigrante húngaro, a Mecalor surgiu 
como uma loja de consertos de 
eletrodomésticos. Com o passar do tempo, a 
empresa foi crescendo tecnicamente e passou a 
se especializar na criação de soluções de 
engenharia térmica para a indústria.

Há 30 anos a Mecalor é presidida pelo executivo 
János Szegö, filho do fundador. A partir da sua 
gestão, a empresa tornou-se sinônimo de 
tecnologia de ponta. Hoje, produz chillers de 
precisão e sistemas térmicos, a maioria sob 
encomenda e customizado de acordo com as 
necessidades de seus clientes. Atualmente, são 
mais de 200 equipamentos produzidos por mês.
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