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Controlar e garantir um ambiente mais seguro era o 
desafio que o departamento de TI do Grupo Imagens 
buscava alcançar. Ao adotar as soluções da Blockbit, a 
empresa de medicina diagnóstica não apenas resolveu 
essas necessidades como passou a ter maior 
produtividade em seus serviços e, consequentemente, 
suporte ao prosseguimento do negócio no estado do 
Mato Grosso, atingindo sua missão diária. 

A companhia realiza o monitoramento de 200 
colaboradores diretos e cerca de 600 indiretos, que 
estão distribuídos entre as sete unidades da empresa 
em Cuiabá. 

“Com o Next-Generation Firewall (NGFW) da Blockbit, 
mantivemos o ambiente mais íntegro, proporcionando 
e oferecendo uma experiência segura para os 
pacientes e suas informações.”, afirma Ângela Maria 
Lemes, Diretora de Operações do Grupo Imagens. 

De acordo com ela, o Grupo tinha dificuldade com o 
firewall anterior, pois era utilizado apenas para 
traduções de porta. O ambiente de TI ficava 
prejudicado pela gestão de recursos Web e falta de 
clareza do que se trafegava em sua rede.

“Nos dias atuais, o NGFW que está incorporado na 
Blockbit Platform, tem capacidade de criar políticas, 
controlar usuários e monitorar o tráfego de rede 

através de uma única interface intuitiva.”, explica 
Cleber Ribas, Vice-Presidente da Blockbit.

Maior segurança em conformidade com a LGPD

O Grupo Imagens tem dado total importância à Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entra em 
vigor no segundo semestre de 2020. Com a ajuda 
da Blockbit Platform, busca se manter em 
conformidades com a nova legislação, protegendo 
assim, as informações de seus pacientes. 

“Os dados confidenciais são de extrema 
importância para nós, e o maior prejuízo, sem 
sombra de dúvida, seria a degradação da imagem 
da empresa, além de possíveis multas perante o 
governo.”, destaca Ângela Maria Lemes, Diretora de Operações do Grupo Imagens. 

As empresas que não estiverem em compliance, poderão sofrer multas que podem chegar a R$50 milhões. Entre 
as exigências está, justamente, a adoção de tecnologia que ofereça controles de segurança da informação para 
proteger os dados armazenados pelas organizações, desde o controle de logs até a gestão de conformidades.

“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 da sua organização”, explica Ribas.

Implementação da Solução

Segundo Thiago Coronel, CEO da Agion Tecnologia, 
canal parceiro da Blockbit, a instalação começou 
com um appliance UTM BB100 na Matriz e, na 
sequência, foram implementados outros BB2 nas 
filiais. Foi utilizado o Next-Generation Firewall 
(NGFW) como Gateway de rede, ou seja, todo e 
qualquer tráfego, tanto interno como externo, é 
controlado pelo firewall.

“Os resultados tangíveis para a empresa são, 
definitivamente, a garantia do ambiente mais 

seguro, pois tratamos dados sensíveis dentro da 
companhia e é importante saber que estamos mais tranquilos com os produtos Blockbit”, explica Thiago Coronel, 
CEO da Agion Tecnologia.

Com a Blockbit Platform o usuário consegue gerenciar facilmente todos os equipamentos conectados, além de 
visualizar e monitorar todas atividades em tempo real. 

“A preocupação com a segurança digital de dados vem se intensificando há anos, no tempo em que surgem novos 
métodos maliciosos. O trabalho simultâneo da Blockbit, da Agion e do Grupo Imagens, faz com que as 
informações no ambiente de trabalho sejam totalmente seguras.”, garante Cleber Ribas, VP Blockbit.  
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