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O BK Bank é uma empresa brasileira de serviços financeiros. Fundado em 2015, o 
banco começou no segmento de vale-refeição antes de passar a emitir cartões de 
crédito pré-pagos e oferecer serviços de meios de pagamentos, como máquinas 
de cartão e e-commerce. Em 2020, a empresa criou a Conta Digital BK, que 
hoje dá a 20 mil usuários acesso a serviços bancários incluindo transferências, 
pagamentos e gestão de cartões de crédito pré-pagos.

 
Segurança avançada para um negócio exigente
Como fornecedor de serviços financeiros, a segurança da informação sempre 
foi a prioridade máxima do BK Bank. Seus clientes e parceiros exigem processos 
financeiros seguros e disponíveis. Para satisfazer essas exigências, a empresa 
submete-se a uma auditoria global de acordo com a norma PCI DSS (Payment 
Card Industry Data Security Standard), que examina e certifica a segurança dos 
sistemas de processamento de cartões de crédito dos bancos de ponta a ponta.

Antes de se associar à Fortinet, o BK Bank utilizava uma mistura de ferramentas 
de segurança. No entanto, a empresa recebia uma média de 80 mil tentativas 
de intrusão fraudulenta a cada 5 minutos. O banco precisava, portanto, de uma 
solução de ponta que minimizasse ou eliminasse esses pedidos fraudulentos. 
Com esse objetivo, a empresa avaliou uma vasta gama de soluções de segurança 
empresarial antes de selecionar a Fortinet. “Com base nos problemas que 
tínhamos, percebemos que as soluções Fortinet eram as mais adequadas às 
nossas necessidades”, comenta Caio Hyppolito, CTO do BK Bank.

A empresa implantou então o FortiWeb, Firewall de Aplicação Web da Fortinet 
(WAF) para proteger as suas aplicações web críticas contra ataques. Também 
instalou dois FortiGate Next-Generation Firewalls (NGFWs) para equilibrar as 
cargas de trabalho e proteger as suas comunicações. “A segurança é a nossa 
principal preocupação”, explica Hyppolito. “Ter um parceiro como a Fortinet, que 
partilha dessa visão e oferece soluções inovadoras, é muito importante. Sentimos 
que falamos a mesma língua”. Com essas duas soluções, o BK Bank conseguiu 
colocar fim aos pedidos fraudulentos, alavancando ferramentas automatizadas 
que bloqueiam a atividade maliciosa.

Atualmente, a rede e o tráfego de aplicações da organização corre através dos 
NGFWs FortiGate. Entretanto, o FortiWeb monitora as ameaças e vulnerabilidades 
conhecidas e desconhecidas nas aplicações web críticas para os negócios da 
empresa. O BK Bank se beneficia também das vantagens do FortiAnalyzer, que 
proporciona uma gestão avançada dos registros, análise e relatórios para ajudar a 
prevenir ataques de forma proativa. A empresa conduziu essa transformação de 
segurança com o apoio do parceiro da Fortinet, BeOnUp.

CASO DE SUCESSO

“A segurança é a nossa principal 
preocupação. Ter um parceiro 
como a Fortinet, que partilha 
dessa visão e oferece soluções 
inovadoras, é muito importante. 
Sentimos que falamos a mesma 
língua.”

–  Caio Hyppolito, CTO, BK Bank 
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Impacto nas empresas
nn Gestão e visibilidade da rede segura 
e integrada 

nn Bloqueio de praticamente todas 
as 80 mil tentativas de intrusão 
fraudulenta que o banco recebe a 
cada 5 minutos

nn Visibilidade completa no 
ecossistema das nuvens para uma 
gestão mais fácil e proativa da 
operação

nn Proteção integrada e dinâmica para 
o ambiente AWS Cloud 

Banco brasileiro melhora a 
segurança de redes on-premises 
e na nuvem com a Fortinet
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Soluções
nn FortiGate Next-Generation Firewall

nn FortiWeb

nn FortiAnalyzer

nn FortiCNP 

nn Fortinet Cloud Consulting Services 

 
“As soluções integradas 
da Fortinet nos dão ampla 
visibilidade, o que proporciona 
uma gestão de rede muito mais 
fácil e proativa. Isso nos ajuda 
a melhorar todos os processos 
empresariais.”

– Caio Hyppolito, CTO, BK Bank

Uma nuvem protegida de alta visibilidade
Dado o sucesso da implementação da Fortinet, o BK Bank logo recorreu ao 
Fortinet Cloud Consulting Services para ajudar a migrar as suas operações 
para a AWS Cloud. Um dos principais objetivos do BK Bank era assegurar que 
o seu modelo de segurança na nuvem estivesse em conformidade com todos 
os regulamentos relevantes da indústria. Com isso em mente, a empresa pediu 
aos especialistas do Fortinet Cloud Consulting para avaliar, testar e validar a 
tecnologia de segurança no âmbito do AWS Cloud. “A equipe do Fortinet Cloud 
Consulting nos permitiu garantir escalabilidade e crescimento, sem impacto no 
desempenho”, afirma Hyppolito. A forte relação da Fortinet com fornecedores 
de nuvens como a AWS garante que clientes como o BK Bank tenham proteção 
robusta e ágil, mesmo em ambientes multinuvem.  
O banco também implementou a solução FortiCNP (Cloud Native Protection) 
na sua infraestrutura, conseguindo uma maior visibilidade nas suas aplicações 
alojadas na nuvem. Fornecedores de serviços na nuvem não costumam oferecer 
aos clientes níveis profundos de informação sobre a funcionalidade da sua 
plataforma ou fluxos de dados, que no caso do BK Bank podem chegar a 150 mil 
pedidos por dia. Além disso, os erros no sistema ou questões de disponibilidade 
simplesmente não seriam detectados. “Agora, com o FortiCNP, temos uma 
ferramenta que proporciona uma visibilidade completa da nuvem”, diz Hyppolito. 
“A Fortinet nos dá a solução sobre como corrigir configurações que não cumprem 
as melhores práticas.”

O sistema também permite ao BK Bank cumprir as normas regulatórias para as empresas financeiras. Por exemplo, a 
certificação PCI DSS exige que o banco controle regularmente a rede para usuários inativos. Antes, o BK Bank tinha que 
efetuar a verificação manual de cada usuário para checar quem não tinha feito login durante os últimos 90 dias. Com o 
FortiCNP, o banco recebe um relatório instantâneo de usuários que cumprem e não cumprem a regra dos 90 dias, ajudando a 
equipe de TI a identificar imediatamente as contas que necessitam ser removidas.

Uma plataforma integrada e fácil de ser gerida
A Fortinet fornece ao BK Bank um ecossistema integrado de segurança da informação que proporciona total visibilidade na 
sua rede – tanto on-premises quanto na nuvem. Com seus recursos de segurança herdados, o BK Bank era alertado para 
preocupações específicas de segurança, mas não era possível uma visão completa da rede e das aplicações. Com a Fortinet, 
todas as ferramentas de segurança são integradas, dando ao banco uma visão abrangente da arquitetura de TI e dos seus 
dispositivos conectados. Além disso, a rede agora é gerida a partir de um único e avançado painel. “As soluções integradas 
da Fortinet nos dão ampla visibilidade, o que proporciona uma gestão de rede muito mais fácil e proativa. Isso nos ajuda a 
melhorar todos os processos empresariais”, conclui Hyppolito. 


