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A SIL, líder na fabricação de fios e cabos elétricos, 
adotou a Blockbit Platform, avançada plataforma 
para gerenciamento de segurança da informação. 
Antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) ser sancionada, a empresa garantiu a 
proteção do perímetro de seu ambiente e hoje se 
encontra em conformidade diante das exigências 
da nova lei.

“Com a ferramenta, é possível monitorar os 
acessos de centenas de distribuidores e canais de 
venda espalhados por todo o território nacional. 
Nossos parceiros e colaboradores acessam o 
sistema online a qualquer hora e local, por isso 
também precisamos ter visão destes acessos”, 
explica Vicente Sugui, gerente de TI da SIL..

“A Blockbit Platform é capaz de identificar falhas 
de conformidade relativas à política de segurança, 
além de possibilitar facilidade na gestão da 
segurança da informação, mediante indicação de 
quais violações precisam ser mitigadas ou 
remediadas”, explica Cleber Ribas, 
Vice-Presidente da Blockbit.

Empresa líder na fabricação de fios e cabos 
elétricos apostou nas tecnologias de 
segurança de TI da Blockbit Platform para 
manter sua rede segura de cibercriminosos

Os documentos e dados confidenciais são 
protegidos por criptografia em todos os meios e 
a plataforma controla privilégios, garantindo 
que apenas usuários autorizados acessem 
informações, evitando risco de perda de dados 
estratégicos.

Mudança de patamar
De acordo com o gerente de TI da SIL, antes do 
uso da Blockbit Platform, a companhia sofria 
uma média de 200 a 300 tentativas de invasão 
diariamente, causando transtornos à equipe de TI. Hoje, o firewall barra 100% dos ataques, deixando o 
time da SIL livre para atuar no que realmente importa para o negócio da empresa.

“Confiamos nas soluções da Blockbit para manter nossas políticas de segurança e controle de acesso 
sob rígido controle, assegurando a atividade ininterrupta do nosso parque de servidores e, dessa forma, 
mantemos os níveis de produtividade e qualidade de entrega dos produtos aos clientes e parceiros”, 
comenta Vicente Sugui.

Além disso, também está sob a proteção das soluções da Blockbit Platform um conjunto de câmeras IP, 
responsáveis por monitorar as atividades da fábrica para garantir a segurança física e a rede wireless 
(Wi-Fi). O sistema trabalha em uma rede dedicada, para garantir que não exista interferência com os 
outros serviços de rede.

“A empresa reconhece a importância de proteger suas informações em um mundo onde milhares de 
ameaças surgem a cada dia. A grande experiência do setor de TI da empresa possibilitou inúmeros 
trabalhos em conjunto com nosso suporte para melhorar cada vez mais as defesas da SIL e educar seus 
funcionários para proteger as informações”, destaca Cleber Ribas, vice-presidente Blockbit. 

Case Study

SIL adota soluções da 
Blockbit para proteger dados 
de clientes e se adequar às 
exigências da LGPD

Cliente
Uma empresa que possui um moderno centro 
industrial e administrativo, ocupando uma área 
de 30 mil metros quadrados na cidade de 
Guarulhos (SP), não poderia deixar de investir na 
segurança de sua rede e evitar que qualquer 
dado ou informação de seus clientes fossem 
expostos. 

Indústria
Fios e cabos elétricos 

“Com a ferramenta, consigo ter 
uma visão completa da rede, 
podendo aplicar um 
monitoramento de quem e o que 
está sendo acessado, o tráfego de 
dados, controle de sites e 
relatórios para análise”

Vicente Sugui, 
Gerente de TI da SIL
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