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Garantindo o Futuro dos 
Pagamentos Juntos
A colaboração está no centro da missão do Conselho de ajudar a proteger os 
dados de pagamento em nível global. Como um fórum global, reunimos as 
partes interessadas da indústria de pagamentos para desenvolver e impulsionar a 
implementação de padrões e recursos de segurança de dados para pagamentos 
seguros no mundo todo.

Junte-se à nossa crescente comunidade de Organizações Participantes e 
desempenhe um papel ativo para ajudar a garantir o futuro dos pagamentos. E 
agora existem mais opções e oportunidades para se envolver e fazer a diferença.

Benefícios de ser uma Organização Participante do PCI SSC 
Há benefícios significativos em participar do PCI SSC como uma Organização Participante (PO). Como Organização Participante, 
você tem a oportunidade de ajudar a reduzir as ameaças à segurança de pagamentos. De comerciantes e prestadores de serviços 
a fabricantes de dispositivos de pagamento e desenvolvedores de software, instituições financeiras e processadores - buscamos o 
envolvimento de todos os setores da indústria para ajudar a proteger os dados de pagamento.

Os benefícios variam de acordo com o nível de participação, entretanto, os principais benefícios incluem:

Influência e Colaboração:
• Desempenhar um papel fundamental para influenciar o desenvolvimento contínuo dos Padrões de

Segurança do PCI e ajudar a garantir que esses padrões sejam implementados em nível global para
proteger os dados de pagamento.

• Indicar sua empresa e votar para o Conselho Consultivo Global do PCI SSC (BoA), que representa as
Organizações Participantes em todo o mundo a fim de garantir o envolvimento da indústria global no
desenvolvimento dos Padrões de Segurança do PCI. Uma vez admitida como membro do BoA, sua
empresa terá a capacidade de votar sobre os novos padrões e principais revisões de padrões.

• Impactar os padrões que afetam você por meio do processo de Solicitação de Comentários (RFC). 
Revisar e fornecer comentários sobre os projetos dos Padrões de Segurança do PCI antes de serem
publicados.

• Propor, votar e participar de Grupos de Interesse Especial (SIGs) que fornecem diretrizes ao setor sobre
desafios específicos da segurança de pagamentos. 

Expandir o Conhecimento:
• Conectar-se, compartilhar e aprender nas Community Meetings do PCI que acontecem anualmente. 

Receber convites gratuitos e participar da convocação para palestrantes.

• Manter-se informado sobre as últimas atualizações do PCI SSC com o Monitor do PCI, o boletim 
informativo semanal exclusivo do Conselho para as Organizações Participantes.

• Aproveitar o treinamento do PCI para desenvolver seu conhecimento e se conectar com especialistas em 
segurança do PCI SSC e colegas do setor.

Promover: 
• Aumentar sua visibilidade com o logotipo/nome da sua empresa exibido no site do PCI SSC.

• Receber um logotipo exclusivo da Organização participante do PCI SSC para uso em seu site e material
de marketing.

• Acessar o modelo de comunicado à imprensa da Organização Participante do PCI SSC para emitir um
anúncio formal destacando a adesão de sua empresa ao PCI SSC.
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Benefícios da Organização Participante por Nível

Nível de Benefícios por Associação Associado
(Associate)

Influencie e Colabore

Oportunidade de concorrer à eleição no Conselho Consultivo Global 

Exclusivo, convites para sessões de estratégia com a Comissão Executiva, 
A equipe do Conselho e as partes interessadas devem discutir os Padrões, conduzir 
discussões técnicas e contribuir diretamente para as iniciativas do Conselho
Convites de cortesia para cada Community Meeting global Cinco convites Dois convites

Oportunidade de ingressar em Forças Tarefas 

Oportunidade de nomear, eleger e participar no SIGs

Oportunidade de participar do processo RFC do PCI SSC 

Expandir o Conhecimento

Acesso gratuito a eventos e webinars independentes do PCI SSC 

Acesso a uma ampla gama de recursos online exclusivos, incluindo newsletters, portal e 
biblioteca de conteúdo online
Treinamento

Vagas de treinamento para ISA de cortesia Uma
Vagas de treinamento do PCIP de cortesia Duas
Vagas de treinamento de conscientização do PCI de cortesia Cinco Duas

Descontos em treinamentos adicionais 

Promover

Desconto para publicar no quadro de empregos do PCI SSC 

Consideração prioritária na Convocação de Palestrantes em eventos do PCI SSC

Consideração sobre a Convocação de Palestrantes em eventos do PCI SSC

Desconto nas taxas de patrocínio e exposição para fornecedores

O logotipo da sua empresa no site do PCI SSC 

Uso do logotipo “PO Associado (Associate) do PCI SSC" para o site da sua empresa e 
materiais promocionais 

Modelo de comunicado de imprensa com citação do executivo do Conselho  

Blog em destaque no PCI Perspectives Blog

Nome da empresa em destaque na publicação resumida apresentada no PCI 
Perspectives Blog

Promoção nas redes sociais

Interessado em se tornar uma Organização Participante? Saiba mais em:
https://www.pcisecuritystandards.org/get_involved/participation/

 Principal 
(Principal)

Acesso prioritário a uma vaga no BoA (24 vagas exclusivamente para POs 
Principais (Principal))

Uso do logotipo “PO Principal (Principal) do PCI SSC" para o site da sua empresa e 
materiais promocionais

https://www.pcisecuritystandards.org/get_involved/participation/



