
Promovendo o crescimento do mercado de 
Meios de Pagamentos Eletrônicos em 
ambiente organizado, de livre concorrência, 
favorável à inovação e isonômico.



Objetivos

• Estimulamos a utilização dos meios de pagamentos digitais, visando a 

redução de custos e maior eficiência em toda a cadeia.

• Apoiamos e contribuimos para que o marco regulatório acompanhe a 

inovação e promova o crescimento do mercado.

• Queremos tratamento isonômico em questões fiscais e regulatórias, 

para evitar que a concentração bancária e a verticalização excessiva 

prejudiquem a livre concorrência e a eficiência do mercado.

• Buscamos maior rastreabilidade e segurança para proteger os 

consumidores e melhorar a prevenção a fraudes.

• Almejamos uma maior inclusão financeira da população.



Eixos de Atuação

AÇÃO INSTITUCIONAL 

EVENTOS

COMUNICAÇÃO & EDUCAÇÃO

PROJETOS & SINERGIAS



1. Institucional

• Interação com órgão regulador

• Interlocução e participação nos fóruns e grupos do BCB
• Contribuições na audiência pública do BCB sobre prevenção a lavagem de 

dinheiro (março/2019)
• Participação nos Grupos de Trabalho de PI do BCB  (on-going)

• Isonomia para os “disruptores”
• Contratação de estudos jurídicos com o escritório Pinheiro Neto sobre 

CPMF com potencial impacto sobre os negócios  (2016)
• Apresentação de emenda à Reforma Tributária para evitar bitributação de 

ISS



2. Eventos

• Organização de Eventos pela 

PAGOS (ou em parceria)

• Evento sobre liquidação centralizada com participação de 200 pessoas
em parceria com o escritório Pinheiro Neto Adv e JD Consultores (2018)

• Evento sobre Lei Geral de Proteção de Dados e Política de Segurança
Cibernética em parceria com Pinheiro Neto Advogados (2018)

• Fomento a participação dos asso-

ciados em Eventos de mercado
• Fóruns AIP, Cards, Paytech, Internews, Innovation Pay, C4, Blockchain Vale 

do Silício, Money 2020 



3. Comunicação e Educação

• Palestras e convidados nas

reuniões da PAGOS 

• Palestra da CIP sobre liquidação centralizada (2018)

• Palestra sobre criptomoedas (2018) e interação com TECBAN (2018)

• Palestra da CERC para a PAGOS (2019)

• Divulgação e comunicação
• Mídia

• Artigos



4. Projetos & Sinergias

• Projetos para apoio estratégico e 

ganho de escala dos associados

• Projeto HUB VOUCHERS para captura de transações Closed Loop

• Estudo de modelo de sinergia de escala para COMPRAS DE POS

• Compatilhamento de informação & 

inteligência

• Interação organizada com demais associações do setor

• Troca de melhores práticas e de dados de mercado e tendências 



Quem Somos

Nossa ESTRUTURA Nossos ASSOCIADOS

PRESIDENTE
Cyrille Verdier

VICE-PRESIDENTE
Carlos Ogata

VICE PRESIDENTE
Roberto Puccetti

COMITÊ DE FACILITADORES DE PAGAMENTO 
Diretores: Carlos Ogata e Pedrina Braga

Emissores, Distribuidores, Facilitadores, juntem-se a nós!



Muito Obrigado!
www.pagos.org.br
pagos@pagos.org.br


