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—Conselho Consultivo Regional do Brasil escolhe empresas líderes no Brasil para promover a 
educação e a conscientização sobre os padrões e as melhores práticas para pagamentos seguros— 

 
SÃO PAULO, 29 de janeiro de 2020 — Hoje, o PCI Security Standards Council (PCI SSC) anunciou a 
nova lista de líderes em pagamentos brasileiros para atuar no Conselho Consultivo Regional do Brasil 
em 2020-2021. 
 
Os membros do conselho atuam como consultores do PCI SSC em questões e desafios de segurança 
de pagamentos na região e como embaixadores para ajudar a aumentar a educação e a conscientização 
sobre os padrões e as melhores práticas para pagamentos seguros. 
 
As empresas que participam do Conselho Consultivo Regional do Brasil em 2020-2021 representam 
líderes de todos os setores da indústria de pagamentos brasileira - incluindo fabricantes, comerciantes, 
processadores, bancos e associações do setor. Esses incluem: 
 

• Banco Safra 
• Braspag - Tecnologia em Pagamento LTDA 

• C6 Bank 

• Camara-e.net, Câmara Brasileira de Comercio Eletrônico 

• Cielo S.A. 

• CSU Cardsystem S.A. 

• Despegar.com 

• Elo Serviços S.A. 

• First Data Merchant Services 

• First Tech Tecnologia 

• GC Security 

• Gertec Brasil Ltda 

• Getnet Tecnologia em Captura e Processamento de Transações H.U.A.H. S/A 

• Itaú Unibanco S.A. 

• Matrix Cyber Consulting Inc. 

• PAX BR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

• Perto S.A. 

• PicPay Serviços S.A. 

• TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S/A 

• Worldpay, Inc. 
 
“Com a próxima versão do PCI DSS em desenvolvimento e as novas iniciativas do PCI SSC para 
segurança de software e pagamentos sem contato agora disponíveis, é um momento emocionante para 
integrar um novo grupo de conselheiros regionais”, disse Carlos Caetano, Diretor Associado do PCI SSC 
para o Brasil. 
"Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com este Conselho Consultivo Regional do Brasil 
para ajudar a aumentar a segurança dos pagamentos por meio de ampla conscientização, entendimento 
e implementação dos padrões de segurança PCI no Brasil". Leia o blog PCI Perspectives para uma 
entrevista com o Sr. Caetano, onde ele fornece mais informações sobre o Conselho Consultivo Regional 
do Brasil em 2020. 
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O conselho se reunirá regularmente ao longo do ano para discutir questões de segurança de dados de 
pagamento, tendências e mudanças no mercado. Suas principais prioridades em 2020 incluirão: 

• Recursos educacionais para o Brasil: colaborar no desenvolvimento de conteúdo e recursos 
para a indústria de pagamentos brasileira; 

• Conscientização das principais iniciativas de segurança de pagamento: Promover a 
conscientização e o entendimento do mercado sobre o PCI Software Security Framework (SSF) 
e o PCI Contactless Payments on COTS (CPoC™); 

• Desenvolvimento do PCI DSS v4.0: Ajudar a aumentar o envolvimento de empresas brasileiras 
como Organizações Participantes e, especificamente, no processo de desenvolvimento do PCI 
Data Security Standard versão 4.0 (PCI DSS v4.0); 

• Treinamento: promover maior conscientização e entendimento sobre segurança de pagamentos 
por meio dos treinamentos PCI; 

• Fórum da América Latina: Sugerir a agenda do Fórum da América Latina do PCI SSC, a ser 
realizado em São Paulo, em agosto de 2020.  

 
"Aumentar a participação da indústria no desenvolvimento de padrões e recursos do PCI é fundamental 
para a missão do Conselho de melhorar a segurança global dos pagamentos", disse o Vice-presidente 
Sênior Troy Leach, que supervisiona os esforços globais de engajamento do Conselho. “O Conselho 
Consultivo Regional do Brasil do PCI SSC desempenha um papel fundamental no fornecimento de 
informações e inteligência das organizações participantes e partes interessadas em pagamentos no 
Brasil, o que, por sua vez, ajuda a influenciar e moldar o desenvolvimento de nossos padrões e recursos 
para as partes interessadas globais.” 
 
Saiba mais sobre o foco do Conselho em aumentar a participação e o conhecimento da indústria por 
meio de iniciativas como o Conselho Consultivo Regional no blog PCI Perspectives: aumentando a 
participação e o conhecimento da indústria. Consulte o site do PCI SSC para obter informações 
adicionais sobre o Conselho Consultivo Regional do Brasil. 
 
Sobre o PCI Security Standards Council  
O PCI Security Standards Council (PCI SSC) lidera um esforço global da indústria para aumentar a 
segurança de pagamentos, fornecendo padrões e programas de segurança de dados flexíveis e 
eficazes, que ajudam as empresas a detectar, mitigar e prevenir ataques cibernéticos e 
comprometimentos. Conecte-se com o PCI SSC no LinkedIn. Participe da conversa no Twitter 
@PCISSC. Inscreva-se no blog PCI Perspectives. 
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