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Visão Geral do PCI Security Standards Council
O PCI Security Standards Council (PCI SSC) é um fórum global para o
desenvolvimento contínuo, aprimoramento, armazenamento,
disseminação e implementação de padrões de segurança para proteção
de dados de contas. Nossa função é aprimorar a segurança global dos
dados da conta de pagamento, através do desenvolvimento de padrões e
serviços de suporte que visam impulsionar a educação, a conscientização
e a implementação efetiva pelas partes interessadas. Isso nós conseguimos
através de uma estrutura estratégica para orientar nosso processo de
tomada de decisão e garantir que todas as iniciativas estejam alinhadas
com nossa missão e apoiem as necessidades do setor de pagamentos
global.
O PCI SSC é liderado por um Comitê Executivo para definição de políticas
composto por representantes da American Express, Discover, JCB
International, Mastercard, UnionPay e Visa Inc. A aplicação da
conformidade com os padrões PCI e a determinação de quaisquer
penalidades por não conformidade são realizadas pelas bandeiras de
pagamento de forma individual e não pelo PCI SSC. Esta Visão Geral
descreve como o PCI SSC aproveita a Estrutura Estratégica para ajudar as
partes interessadas a aprimorar a segurança dos dados do titular do cartão
de pagamento.

POR QUE A SEGURANÇA
DO PAGAMENTO É
IMPORTANTE
• A segurança dos dados do
titular do cartão afeta a todos
• Uma violação ou roubo dos
dados do titular do cartão pode
acarretar grandes perdas
financeiras
• Os dados comprometidos do
titular do cartão podem afetar
todo o ecossistema de
pagamento
• Seguir os padrões PCI
melhorará a segurança dos
dados do titular do cartão e
ajudará a reduzir as fraudes

Quatro Pilares Estratégicos Definem o Papel do PCI SSC
A Estrutura Estratégica fornece ao PCI SSC quatro pilares de atividade que definem
as funções do Conselho para a segurança dos dados da conta. Esses pilares incluem:

Aumentar a participação
da indústria e o
conhecimento no processo
de desenvolvimento de
padrões do PCI e suporte
das partes interessadas para
a implementação dos
padrões. Isso garante que
os padrões e recursos
reflitam e atendam às
necessidades e desafios da
indústria.

Evoluir padrões de
segurança e programas de
validação para oferecer
suporte a uma variedade de
ambientes, tecnologias e
metodologias para alcançar a
segurança. Isso garante
padrões e recursos que
apoiam e permitem o
comércio seguro e a
flexibilidade de usar
diferentes abordagens para
atender à esses padrões.

Proteger os canais de
pagamento emergentes
por meio do
desenvolvimento de
padrões e recursos do PCI
para apoiar a aceitação
mais ampla de pagamento.
Isso permite o comércio
seguro em cartões novos e
emergentes e canais de
pagamento com base em
cartão, como celular e
internet das coisas.

Aumentar o alinhamento
e a consistência dos
padrões do PCI a fim de
minimizar a redundância e
oferecer suporte à
implementação efetiva.

© 2021 PCI Security Standards Council LLC. O objetivo deste documento é fornecer informações
complementares, que não substituem ou suplantam as Normas de Segurança PCI SSC ou seus documentos
de suporte.
Fevereiro de 2021

1

VISÃO GERAL: PCI Security Standards Council

Padrões de Segurança Técnicos

O Que o PCI SSC Faz
faz?
Diretrizes de Segurança

• Desenvolve e mantém uma ampla gama de 15
padrões de segurança e programas de apoio
• Atualiza sistematicamente os padrões e
programas em resposta ao feedback da indústria
e às ameaças emergentes
• Aborda a segurança de pagamento para
emissores, comerciantes, fornecedores e
provedores de soluções, adquirentes e
processadores

Recursos de Validação para Profissionais e Produtos

• Fornece um recurso valioso para as entidades
encontrarem produtos de segurança de
pagamento que atendam a um conjunto estrito
de requisitos de segurança
• Qualifica e lista uma gama de avaliadores que
validam a conformidade para com os padrões PCI
• Aprova e lista a rede de laboratórios de avaliação
de segurança que testam e aprovam soluções de
pagamento
• Treina, aprova e lista os investigadores forenses
que investigam violações de dados

Treinamento de Segurança

• Oferece uma ampla variedade de programas de
treinamento presenciais, baseados em
computador e ministrados por um instrutor
• Oferece treinamento de conscientização de
segurança e qualificação para profissionais PCI,
bem como avaliadores de segurança interna

• Fornece boletins do setor para prover
educação e orientação sobre ameaças
comuns à segurança cibernética
• Fornece orientação técnica detalhada
para tecnologias novas e emergentes

Engajamento das Partes Interessadas
• Oferece oportunidades de envolvimento
que incluem Processo de Solicitação de
Comentários (RFC), Conselho Consultivo
Regional, Conselho Executivo de
Assessores Globais, Conselho Consultivo
Técnico, Conselho Consultivo Global
• Fornece associação para membros
estratégicos e afiliados e organizações
participantes, o que permite que as partes
interessadas ajudem a moldar os padrões
e orientações do PCI
• Inclui Forças-Tarefa e Grupos de Interesses
Especiais, que possibilitam contribuições
técnicas práticas pelas partes interessadas
• Realiza séries anuais de reuniões da
comunidade e reuniões na América do
Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América
Latina, Índia e África/Oriente Médio
• Oferece webinars e publicações contínuas
que ajudam a manter as partes
interessadas atualizadas sobre os padrões
PCI e questões emergentes para segurança
de pagamento

Quem Segue os Padrões PCI?
A conformidade com o Padrão de Segurança de Dados PCI e outros padrões PCI aplicáveis pode ser necessária para entidades que
armazenam, processam ou transmitem dados do titular do cartão. Os padrões PCI são para entidades que aceitam ou processam transações
de pagamento, bem como para desenvolvedores de software e fabricantes de aplicativos e dispositivos usados nessas transações.

Quem é o Responsável pela Conformidade?
A conformidade e a aplicação dos padrões PCI são funções das
bandeiras de pagamento e dos bancos adquirentes, não do PCI
SSC. Cada um dos membros participantes da bandeira de
pagamento do PCI SSC atualmente tem seus próprios programas
de conformidade PCI para a proteção dos dados de sua conta de
cartão de pagamento afiliado. Para obter informações sobre seus
programas de conformidade, as entidades devem entrar em
contato diretamente com as bandeiras de pagamento.
Cada bandeira de pagamento tem suas próprias regras e
processos de esquema para garantir a segurança dos dados do
titular do cartão. Estes são adotados e implementados
respectivamente pelos bancos adquirentes, que por sua vez
estabelecem suas próprias regras definindo a abordagem que
seus clientes devem realizar para adotar, implementar e cumprir
conforme apropriado com a variedade de padrões PCI.
Conformidade. Entre em contato com seu banco comercial
(adquirente) ou bandeira de pagamento diretamente para obter
informações sobre os programas de conformidade para com os
padrões PCI. Os detalhes do contato estão na FAQ#1142 [Seção
de Perguntas e Respostas] de nosso website.

O PCI SSC não recebe cópias de relatórios de avaliação de
conformidade, nem está envolvido e não tem informações sobre
penalidades ou multas por não conformidade.
Investigações forenses. Acesse a lista de Investigadores
Forenses PCI aprovados em nosso website. O PCI SSC não está
envolvido em nenhum aspecto de uma investigação forense e não
recebe cópias de relatórios forenses produzidos como parte de
uma investigação. Em caso de violação de dados, as entidades
também devem seguir os requisitos regulamentares locais e
regionais.
Avaliações. Se você precisar dos serviços de um Assessor PCI,
um Laboratório Reconhecido pelo PCI ou um Investigador
Forense PCI, os detalhes de contato podem ser encontrados em
nosso website. As taxas e os encargos são acordados entre a
entidade e a empresa avaliadora. O PCI SSC não define ou tem
qualquer influência sobre as taxas e encargos dos serviços
prestados.

Onde Obter Mais Informações Sobre os Padrões PCI
Saiba mais sobre todos os padrões e documentos PCI, treinamento e qualificações, listas de avaliadores
qualificados e soluções e produtos validados em nosso website.
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