
CASESCERTIFICAÇÃO PCI-DSS

2009
+ 500 unidades em 24 Estados Brasileiros.

Unidades América Latina - México, Chile, Argentina, Equador,
Guatemala, Panamá Rep. Dominicana, Perú e Colômia.

+ 2 milhões de clientes 

SMARTFIT, A MAIOR REDE DE ACADEMIAS ESPORTIVAS
DA A.L. E 3ª MAIOR DO MUNDO, É INAUGURADA.  

BIORITMO, UMA DAS MAIORES REDES DE ACADEMIA
DO PAÍS É FUNDADA.

BIORITMO

SMARTFIT
+ FORMAM O GRUPO BIO RITMO, O MAIOR DO

SETOR DE ACADEMIAS DA AMÉRICA LATINA
E 11º MAIOR NO MUNDO

1996

+29 UNIDADES NO BRASIL
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O PROJETO
O GRUPO BIO RITMO ESCOLHEU A CIPHER PARA FAZER
A ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS E NORMAS DE COMPLIANCE
DO PCI-DSS.
Cipher atuou na análise minuciosa dos requisitos de
segurança especificados pelo PCI-DSS que se aplicam a
todos os elementos envolvidos no processamento de dados
de pagamentos de cartões

Detalhes do projeto: 
2018 – um relatório de avaliação foi preparado pela Cipher e
enviado às adquirentes - companhias que efetuam as
transações financeiras e aceitam o pagamento realizado
durante uma compra - chamado de SAQ-D.

Com base nos resultados apresentados no relatório, um grupo
foi orientado sobre uma série de ações necessárias para um
esforço direcionado para adequação de todo o ambiente PCI-
DSS. 

2019 - a Cipher, juntamente com a SmartFit, definem uma
estratégia de execução do projeto de adequação do PCI-DSS,
envolvendo toda a atuação do grupo na América Latina, onde
foram avaliadas as estruturas de processamento de dados de
cartão em mais de 10 países, traduzido análise de gaps com
auxílio na criação de planos para adequação da companhia e a
avaliação do PCI-DSS.

        

“Procuramos a Cipher, que além de ser especialista em
segurança cibernética possui um corpo técnico capacitado e
certificado em PCI-DSS, para nos ajudar nesta árdua tarefa”.
Renne Augusto Cardoso - Head de Segurança da Informação
do Grupo Bio Ritmo.
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@ciphersec

contato@cipher.com

cipher.com/get-in-touch/

@cipher

Adequação frente a PCI-DSS.

Tornar  todas as unidades aderentes às normas do mercado de meios de pagamentos por cartões.       

Obtenção da Certificação de Segurança do mais alto nível de qualidade.       

Garantir que a segurança do alto volume de transações realizadas pelo Grupo, sejam asseguradas
por normas, regulamentação e certificações como PCI DSS (Payment Card Industry – Data
Security Standard).

Atender aos requerimentos dos adquirentes reportando diferentes tipos de relatórios de  aderência,
para que possa ser realizada uma gestão de risco em que a  adquirente está sendo submetida.

DESAFIOS

SOLUÇÕES RESULTADOS
Consultoria Cipher Global Compliance and Risk
Management.

Certificação PCI-DSS

QUER SABER MAIS SOBRE ESTE E OUTROS CASES DE SUCESSO?
Entre em contato conosco:

NÍVEL ADERÊNCIA PCI-DSS: 2018:  < 42% 
2019:     87% 

Aderência das unidades do Grupo às normas
do mercado de meios de pagamentos por
cartões.
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