O que é

PIX

Novo método de pagamento
instantâneo liberado pelo Banco
Central para agilizar e facilitar o
fluxo de transações.

O consumidor
Realiza o pagamento instantaneamente através do aplicativo de seu
banco pessoal

A chave PIX
Efetua a transição em segundos através de
uma infraestrutura centralizada e com tecnologia criptografada pelo banco central.
Essa chave pode ser determinada por:
E-mail;
CPF ou CNPJ;
Número de telefone celular;

Ou uma chave aleatória:
Um código que identifica a
conta a partir de números,
letras e símbolos.

Vendedores e negócios
Disponibilizam um QR code simples e
recebem o pagamento em segundos, sem a
necessidade de máquinas ou aparelhos
específicos.

Qual a diferença
entre os atuais
modelos de
transferencia?
PIX

TED

DOC

O pagamento é disponibilizado em segundos

Se realizada até às 17h em
dias úteis são disponibilizadas no mesmo dia.

A disponibilização acontece
no próximo dia útil. Porém, se
realizada após às 22h pode
demorar mais

Uso gratuito para pessoas
físicas e barato para empresas.

Taxas variam de acordo
com a instituição (cerca de
R$15,00).

Taxas variam de acordo com
a instituição (cerca de
R$5,00).

Sem custo adicional ou limitação para diferentes instituições financeiras.

Cobrança de taxas para instituições financeiras diferentes.

Cobrança de taxas para instituições financeiras diferentes.

Preserva os dados pessoais e
bancários.

É necessário informar
dados bancários

É necessário informar dados
bancários

O que há de novo para os negócios
digitais e vendas online?
Facilidade de acompanhamento com notificações em tempo real.
Agilidade na gestão de estoque e fluxo de caixa;
Redução do prazo de envio dos produtos;
Podem utilizar o PIX para pagar fornecedores, salários de funcionários e tributos

Quais os passos necessários
para aceitar pagamentos
com o PIX?
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Consulte sua instituição
financeira

Escolha o prestador de
serviço de pagamento

Pesquise e se informe sobre as
condições e funcionalidades
do serviço oferecidas pelas
instituições financeiras que
atuam no seu negócio.

É fundamental que seu
negócio possua um serviço
de pagamento para, além de
centralizar os recebimentos,
oferecer a opção de
pagamento via PIX
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Incentive seus consumidores

Verifique a possibilidade
de integração

A utilização do PIX depende
diretamente do interesse dos
consumidores. Por isso, faça a
divulgação de seus benefícios
e promova essa mudança.

Sistemas de automação
financeira possuem diferentes
funcionalidades. Priorize
aqueles que possuem
integração facilitada entre
suas funcionalidades com a
modalidade PIX.

Fique atento às informações do banco central:
Dia 5 de outubro é o ínicio do registro das das chaves e 16 de novembro será o
lançamento oficial do PIX
Todas as instituições financeiras com mais de 500 mil clientes devem oferecer a
opção de pagamento PIX em seus aplicativos.
Também deverá ser oferecido o serviço de saque através de chave PIX.

