Benefícios de tornar-se uma Organização
Participante
É muito bom que sua organização leve a sério a proteção dos dados de pagamento.
Agora é a hora de dar o próximo passo e fazer a diferença, tornando-se uma
Organização Participante do PCI SSC (PO). As POs desempenham um papel
fundamental, tanto na influência do desenvolvimento contínuo dos programas e
padrões de segurança PCI, como na ajuda para garantir que os padrões de segurança
do PCI sejam implementados globalmente na proteção dos dados de pagamento. As
POs representam empresas de todos os setores, em todo o mundo, incluindo
varejistas, companhias aéreas, hotéis, bancos, empresas de tecnologia, processadores
de pagamento e associações do setor.
No entanto, você conhece todos os benefícios disponíveis para uma PO? Abaixo,
descrevi alguns benefícios da associação como PO.
Contatos
Um dos principais benefícios de uma PO é a participação gratuita nas reuniões da
comunidade. Apresentando atualizações do conselho, percepções regionais e
relatórios do setor de segurança de pagamentos, essas reuniões são uma
oportunidade para a formação de contatos com colegas, fazer perguntas, compartilhar
informações e colaborar. São eventos fantásticos realizados nas regiões da América do
Norte, Europa e Ásia-Pacífico. As POs contam também com a participação gratuita no
Fórum da América Latina e da Índia.
Este ano, em consequência da COVID-19, foi necessário passar nossos eventos para o
ambiente online. Esses eventos online ainda contarão com uma agenda envolvente,
com atualizações do conselho e de líderes do setor de segurança de pagamentos.
Embora as POs recebam tradicionalmente dois ingressos gratuitos para eventos
presenciais, este ano cada PO receberá cinco ingressos gratuitos para os eventos
online. Podem-se comprar ingressos adicionais por preço consideravelmente reduzido.
As inscrições estão abertas agora.
Percepções
Outro benefício para as POs é o Monitor PCI semanal. Esse boletim semanal digital
apresenta as últimas atualizações do PCI SSC, incluindo próximos eventos,
percepções do conselho e oportunidades de treinamento e participação.
O treinamento em segurança é um aspecto crucial na defesa de suas organizações
contra criminosos cibernéticos, por isso, o PCI SSC oferece uma ampla variedade de
cursos de treinamento às nossas POs, por preços reduzidos ou até mesmo gratuitos!
Cada organização recebe anualmente duas vagas gratuitas no Treinamento para
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Conscientização de PCI e descontos no treinamento PCI Professional (PCIP) e no
treinamento Internal Security Assessor (ISA). Basta acessar a página Treinamento e
Qualificação no site do PCI SSC para consultar informações adicionais.
Impacto
Como conselho de padrões, o PCI SSC desenvolve e mantém padrões destinados a
proteger os dados de pagamento com cartões durante todo o ciclo de vida do
pagamento. Nossos padrões são globais e é imperativo que sejam aplicáveis,
relevantes e atualizados onde quer que sejam usados. É aí que a nossa comunidade
de POs desempenha um papel vital, até mesmo fundamental. Todos os padrões do
PCI SSC são submetidos a pelo menos uma revisão de RFC, geralmente duas, antes
do lançamento. Nossa comunidade de POs tem a oportunidade de revisar o padrão e
enviar comentários, para ajudar a melhorar o documento antes do lançamento.
Nosso primeiro RFC para o próximo lançamento do PCI DSS v4.0 atraiu mais de
3.200 comentários. Se você pretende tornar-se uma PO, agora é o momento perfeito,
pois o segundo RFC para PCI DSS v4.0 está prestes a começar em setembro. Agora, a
adesão traz uma excelente oportunidade de fazer a diferença e ajudar a moldar o futuro
da segurança de pagamentos.
Você pode melhorar a segurança de pagamentos não só por meio do processo de
RFC. Todos os anos o PCI SSC solicita indicações para ideias sobre documentos de
orientação no nosso processo Grupo de Interesse Especial (SIG). Esses documentos
são sugeridos, votados e redigidos pela nossa comunidade e têm o propósito de ajudar
a todos. As indicações para o SIG 2021 já estão abertas, por isso, este é o momento
ideal para participar como PO e enviar a sua ideia.
Como Organização Participante, você pode indicar a si mesmo para o nosso conselho
consultivo (Board of Advisors, BOA). Esse grupo é eleito para um mandato de dois
anos e é fundamental para aconselhar sobre questões de segurança de pagamentos,
além de fornecer orientações ao conselho sobre o desenvolvimento de normas,
ferramentas e apoio ao setor. O período de indicação de 2021 e 2022 vai de 14 de
setembro a 26 de outubro de 2020, seguido do período eleitoral de 9 a 20 de novembro
de 2020. Leia outras informações sobre o BOA nesta publicação do blog do diretor
executivo, Lance Johnson: Faça a diferença: atue no conselho de consultores do PCI
SSC 2021-2022
Você tem uma grande oportunidade de fazer a diferença, e a utilização de todos os
benefícios de sua associação ajudará a maximizar essa diferença. Finalmente, você
pode orgulhar-se de ser uma PO que possui o logotipo exclusivo de Membro PO, para
informar ao mundo que sua organização ajuda a proteger os dados dos pagamentos
com cartões.
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Nunca houve um momento melhor para participar do PCI SSC como Organização
Participante. Inscreva-se hoje mesmo e ajude a proteger os dados de pagamentos.
Torne-se uma Organização Participante hoje
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