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A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública do Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) 
adotou as soluções da Blockbit para aumentar a 
produtividade dos seus servidores. Além disso, 
garantiu maior segurança à sua rede ao controlar a 
navegação de internet em todo o seu perímetro.

O órgão estadual monitora o acesso de 
aproximadamente 10 mil colaboradores e 
dispositivos, que estão espalhados entre as cinco 
autarquias sul-mato-grossenses geridas pela 
Sejusp, como as polícias Militar e Civil, Corpo de 
Bombeiros e o Detran.

“Com o equipamento, conseguimos aumentar a 
produtividade de trabalho e agilizar a 
comunicação entre o sistema do governo (.gov) e o 
sistema de gestão policial (SIGO)”, explica 
Rosângela Carneiro, diretora de TI da Sejusp.

De acordo com ela, a Secretaria vivia em um 
ambiente caótico, sem controle do uso de internet 
afetando todos os departamentos da Secretária e 
sobrecarregando o departamento de TI.

“Atualmente, o Next-Generation Firewall (NGFW), 
que está integrado à Blockbit Platform, bloqueia 
acessos indevidos, possibilitando aumento da 
produtividade e agilidade na realização de 

serviços”, explica Cleber Ribas, Vice-Presidente 
da Blockbit.

Maior segurança na rede

Além disso, a Blockbit Platform oferece 
tecnologia que define a conexão entre redes 
locais de forma inteligente, garantindo a 
segurança de informações confidenciais por 
meio de regras criadas pelo departamento de 
TI da Sejusp.

“Os dados sigilosos são protegidos por 
criptografia em todas funções da plataforma, 
controlando privilégios que garantem que apenas usuários autorizados acessem informações, o que 
reduz o risco de vazamento de qualquer dado estratégico”, destaca Rosângela. 

Etapas de implementação

Para João Haroldo, Diretor Comercial da JHTI, canal parceiro da Blockbit na implementação das soluções 
na Sejusp, o principal desafio da empresa foi educar os usuários da Secretaria. “Explicar para o 
profissional que a mudança no sistema de segurança era para melhoria de trabalho e aumento da 
produtividade, oferecendo um serviço ágil para a população”, comenta.

Com a plataforma é fácil gerenciar os dispositivos conectados, sua estrutura conta com uma linguagem 
inovadora, didática e atualizada no mercado, além de permitir a visualização e o monitoramento de todas 
as atividades em tempo real.

“O cuidado com a segurança tem crescido muito nos últimos anos, em decorrer do aumento das 
vulnerabilidades exploradas. O trabalho constante e em conjunto da Blockbit, da JHTI e da Sejusp, 
possibilitou uma segurança fundamental para êxito na execução do projeto sem perda da 
produtividade.”, afirma Cleber Ribas, VP Blockbit. 
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Cliente
Entre as competências da Sejusp, estão o 
acompanhamento e a apuração das ações ou 
omissões de agentes públicos, civis ou militares; 
execução da política de segurança pública e da 
Lei de Execuções Penais; combate às drogas; 
aplicação e proposição de normas para leis de 
trânsito; e a formação e capacitação dos 
integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do 
Corpo de Bombeiros, do pessoal da segurança 
penitenciária, além de guardas municipais e dos 
agentes de segurança particular, por meio de 
remuneração ou solicitação das prefeituras. 

Indústria
Governo



www.blockbit.com

Case Study | Blockbit e Sejusp-MS

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública do Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) 
adotou as soluções da Blockbit para aumentar a 
produtividade dos seus servidores. Além disso, 
garantiu maior segurança à sua rede ao controlar a 
navegação de internet em todo o seu perímetro.

O órgão estadual monitora o acesso de 
aproximadamente 10 mil colaboradores e 
dispositivos, que estão espalhados entre as cinco 
autarquias sul-mato-grossenses geridas pela 
Sejusp, como as polícias Militar e Civil, Corpo de 
Bombeiros e o Detran.

“Com o equipamento, conseguimos aumentar a 
produtividade de trabalho e agilizar a 
comunicação entre o sistema do governo (.gov) e o 
sistema de gestão policial (SIGO)”, explica 
Rosângela Carneiro, diretora de TI da Sejusp.

De acordo com ela, a Secretaria vivia em um 
ambiente caótico, sem controle do uso de internet 
afetando todos os departamentos da Secretária e 
sobrecarregando o departamento de TI.

“Atualmente, o Next-Generation Firewall (NGFW), 
que está integrado à Blockbit Platform, bloqueia 
acessos indevidos, possibilitando aumento da 
produtividade e agilidade na realização de 

serviços”, explica Cleber Ribas, Vice-Presidente 
da Blockbit.

Maior segurança na rede

Além disso, a Blockbit Platform oferece 
tecnologia que define a conexão entre redes 
locais de forma inteligente, garantindo a 
segurança de informações confidenciais por 
meio de regras criadas pelo departamento de 
TI da Sejusp.

“Os dados sigilosos são protegidos por 
criptografia em todas funções da plataforma, 
controlando privilégios que garantem que apenas usuários autorizados acessem informações, o que 
reduz o risco de vazamento de qualquer dado estratégico”, destaca Rosângela. 

Etapas de implementação

Para João Haroldo, Diretor Comercial da JHTI, canal parceiro da Blockbit na implementação das soluções 
na Sejusp, o principal desafio da empresa foi educar os usuários da Secretaria. “Explicar para o 
profissional que a mudança no sistema de segurança era para melhoria de trabalho e aumento da 
produtividade, oferecendo um serviço ágil para a população”, comenta.

Com a plataforma é fácil gerenciar os dispositivos conectados, sua estrutura conta com uma linguagem 
inovadora, didática e atualizada no mercado, além de permitir a visualização e o monitoramento de todas 
as atividades em tempo real.

“O cuidado com a segurança tem crescido muito nos últimos anos, em decorrer do aumento das 
vulnerabilidades exploradas. O trabalho constante e em conjunto da Blockbit, da JHTI e da Sejusp, 
possibilitou uma segurança fundamental para êxito na execução do projeto sem perda da 
produtividade.”, afirma Cleber Ribas, VP Blockbit. 

“O Next-Generation Firewall bloqueia 
acessos indevidos, possibilitando 

aumento da produtividade e agilidade 
na realização de serviços”

Cleber Ribas, Vice-Presidente da Blockbit


