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A revolução nos meios de pagamento.
Uma oportunidade para transformar o
seu negócio.
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PAGAMENTO INSTANTÂNEO

Pix

O futuro dos meios de pagamento chegou

Pix é o meio de pagamento instantâneo brasileiro, criado 
e regulamentado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e 
disponibilizado pelos principais bancos e fintechs do país. 

Desenvolvido para ser mais amplo do que os meios de 
pagamento conhecidos até então, o Pix representa uma 
verdadeira revolução tecnológica incorporada pelo 
sistema financeiro brasileiro. Com modelo de 
funcionamento simples, o Pix possibilita transações 
financeiras em tempo real, em operações que duram, no 
máximo, 10 segundos.

A disponibilidade ininterrupta no processamento das 
transações é outra característica importante do novo meio 
de pagamento. O Pix está disponível 24 horas por dia, sete 
dias por semana, todos os dias do ano, inclusive aos 
feriados. O que representa uma modalidade de pagamento 
mais coerente e condizente com os novos tempos. 

O Pix também torna as transações financeiras mais 
econômicas, tanto para quem paga, quanto para quem 
recebe. Isso acontece porque não há a atuação de 
intermediários. Portanto, o fluxo de informações é menor, 
contribuindo para a redução de tempo e custo.
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PAGAMENTO INSTANTÂNEO

Benefícios do Pix para as empresas

O futuro dos meios de pagamento chegou

Com a opção de utilizar o Pix nas empresas, estabelecimentos físicos e 
e-commerces possuem mais uma alternativa para receber pagamentos, com 
transações seguras (sem chargeback) e tarifas menores do que as cobradas por 
outras formas de pagamento.

Entre os benefícios de usar o Pix, podemos citar:

   inclusão financeira;
   aperfeiçoamento da experiência dos clientes;
   incentivo a eletronização dos meios de pagamentos;
   redução de custos operacionais;
   aumento da competitividade e eficiência do mercado;
   integração e conciliação com sistemas PDV, ERP e outros;
   melhoria no fluxo de caixa;
   otimização da gestão de estoque; e muito mais.

Após seus 6 primeiros meses de operação, o Pix já consolidou com uma das 
principais formas de pagamento no país. 

De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, aproximadamente 75 
milhões de brasileiros já usaram o Pix. Ou seja, 45% da população adulta do 
país já usou o Pix em algum momento. 

São mais de 242 milhões de chaves Pix cadastradas, sendo 83 milhões de 
usuários pessoas físicas e mais de 5,5 milhões de empresas. 

O valor das transações, em abril de 2021, passou da casa dos R$ 1,109 trilhões - 
em 1,547 bilhões de transações realizadas, superando a quantidade de TED, 
DOC, cheque e boleto somados.
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PAGAMENTO INSTANTÂNEO

Bolix
Pix em boletos e carnês da Gerencianet

O futuro dos meios de pagamento chegou

Para quem ama a praticidade do boleto e a agilidade do Pix, desenvolvemos o 
Pix em boletos e carnês Gerencianet.

O Bolix é um boleto híbrido — ele possui o código de barras convencional, já 
incorporado na rotina dos brasileiros, e o QR Code Pix, que pode ser lido 
facilmente pelo câmera dos smartphones. Assim, é o cliente quem escolhe 
como quer pagar.

Vantagens do Pix em boletos e carnês:
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Assim como o boleto convencional, o Bolix permite emitir 
cobrança Pix com vencimento e possibilidade de configuração 
de juros, multas e descontos.
Ao optar por pagar pelo QR Code, a confirmação do pagamento 
acontece em tempo real. Se o cliente optar pelo código de 
barras, a confirmação acontecerá em até 1 dia útil.
Ainda pelo QR Code, o pagamento pode ser feito a qualquer 
horário do dia ou da noite, em qualquer dia do ano, até mesmo 
em feriados nacionais;
O controle do fluxo de caixa se torna mais eficiente, uma vez que 
não há mais prazo de compensação pelo Pix.

https://youtu.be/9r_Kl_FvGRg?utm_source=manual-pix&utm_medium=manual&utm_campaign=varejo


PAGAMENTO INSTANTÂNEO

QR Code Pix

O futuro dos meios de pagamento chegou

O QR Code é um recurso conhecido do Pix — e você provavelmente já usou para 
fazer pagamentos.

Para resumir, o QR Code é um código bidimensional que compartilha os dados 
bancários de forma rápida e prática e pode ser lido pela câmera do próprio 
smartphone. Uma vez que o código é lido, o pagador é direcionado ao checkout 
com os dados da conta de destino previamente preenchidos.

QR Code estático

O QR Code estático é indicado para recebimentos mais simples, que não 
demandem de reconciliação, de integração de sistemas e de automatização de 
processos. 

Nesta opção, é possível definir um valor fixo para um produto. Isso significa que 
o mesmo QR Code pode ser usado para diversas transações. Também há a 
alternativa de inserção do valor pelo pagador.

Essa opção é ideal para pessoas físicas, micro e pequenos negócios ou MEIs. 
Como ele gera um código definitivo, pode ser uma boa alternativa para imprimir 
e agilizar as vendas de produtos em lojas físicas.

QR Code dinâmico

O QR Code dinâmico possui informações mais detalhadas. Nele é permitido 
incluir, além do valor, outros dados, como a identificação do recebedor. 

Além disso, nesta opção o código muda constantemente. Em outras palavras, 
para cada transação um QR Code é gerado. De acordo com o Banco Central, 
essa alternativa facilita a conciliação e a automação comercial.

O QR Code dinâmico é indicado para grandes empresas, e-commerces ou 
redes varejistas, por se tratar de uma opção que consegue automatizar 
processos.
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Como o Pix funciona

Como qualquer novidade, é comum que haja dúvidas sobre 
o seu funcionamento e a segurança por trás das transações 
feitas eletronicamente. 

Para começar, o Banco Central é órgão responsável por 
estabelecer as regras de funcionamento do Pix e prover 
toda a infraestrutura tecnológica necessária para uma 
transação instantânea acontecer.

A dinâmica das transferências mudou e foi descartada a 
necessidade da intermediação de terceiros. O Bacen é o 
próprio elo entre as instituições do pagador e do recebedor 
do Pix. 

O fluxo é simples. Para que a transação seja efetivada, o 
usuário deverá utilizar a Chave Pix, o QR Code ou os dados 
bancários que identifiquem a conta da pessoa ou empresa 
para a qual deseja realizar a transação.

O sistema do Banco Central, então, irá identificar a conta de 
destino por meio deste dado, realizando a transação para a 
conta a qual ele está associado. Como nos exemplos abaixo:

PAGAMENTO INSTANTÂNEO
O futuro dos meios de pagamento chegou07
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Pix utilizando o aplicativo

APP GERENCIANET

recebedorrecebedor

BACENBACEN

pagadorpagador

APP Conta Digital
do Pagador

As informações do 
pagamento são 
enviadas pelo PSP 
do pagador e a 
transação é 
liquidada no SPI.

14

SPI

O recebedor pode 
gerar os QR Codes 
por meio do App 
da Gerencianet.

11

A Gerencianet 
recebe as 
informações da 
transação e 
disponibiliza o saldo 
para a empresa que 
enviou a cobrança. 

15

O QR Code gerado 
mostra tanto o nome 
da empresa geradora 
da cobrança quanto 
da Gerencianet.

12

O cliente efetua o 
pagamento do  
QR Code por meio 
do app da sua 
conta digital.  

13

Todo o processo
acontece em segundos
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Pix utilizando a API

Todo o processo
acontece em segundos

BACENBACEN

pagadorpagador

APP Conta Digital
do Pagador

As informações do 
pagamento são 
enviadas pelo PSP 
do pagador e a 
transação é 
liquidada no SPI.

14

SPI

A Gerencianet 
recebe as 
informações da 
transação e 
disponibiliza o saldo 
para a empresa que 
enviou a cobrança. 
A con�rmação do 
pagamento é 
retornada via 
callback.

15

O QR Code gerado 
mostra tanto o nome 
da empresa geradora 
da cobrança quanto 
da Gerencianet.

12

O cliente efetua o 
pagamento do  
QR Code por meio 
do app da sua 
conta digital.  

13

As cobranças do Pix 
podem ser geradas de 
forma automática pelo 
seu sistema integrado 
à nossa API.

11

sistemas do recebedorsistemas do recebedor

COMPRAR

API 
GERENCIANET



A Gerencianet é uma Conta Digital para Negócios que, há 
anos, facilita a gestão de cobranças e recebimentos de 
empresas por todo o Brasil. Com tecnologia e 
colaboradores dispostos a simplificarem a vida de quem 
empreende, minimizamos a burocracia e entregamos 
autonomia, para que as pessoas possam estar no controle 
das finanças de seus negócios.

Carregamos em nosso DNA: inovação, tecnologia, design e 
atendimento humano. Por uma experiência mais conectada, 
mais simples e mais justa com a sua Instituição de 
Pagamento.

Segurança

A Gerencianet é autorizada a funcionar pelo Banco Central 
como Instituição de Pagamento e, desta forma, segue todas 
as obrigações regulatórias do setor. Além disso, possui a 
certificação internacional PCI - DSS*, que atesta a qualidade 
e segurança de empresas que armazenam, processam ou 
transmitem dados de usuários de cartão de crédito. 
Também possui tecnologia antifraude, em que são 
realizadas análises das transações por um sistema moderno 
e uma equipe treinada.

Participação no Pix

Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do 
Brasil, a Gerencianet é participante direta e uma das 
co-criadoras do Pix. Desde o início, participamos do grupo 
de trabalho responsável pela implementação do Pix, por 
isso, ajudamos na elaboração do Pix junto com o Banco 
Central. 

A Gerencianet

PAGAMENTO INSTANTÂNEO
O futuro dos meios de pagamento chegou10



Somos responsáveis pela liquidação das transações via Pix 
diretamente no Sistema de Pagamentos Instantâneos 
(SPI)*. Trabalhamos, desde as primeiras definições, para 
disponibilizar uma forma de pagamento segura, eficiente, 
econômica e, claro, instantânea.

A participação da Gerencianet no SPI

Por ser um participante direto do Sistema de Pagamentos 
Instantâneos, a Gerencianet possui uma Conta de 
Pagamento Instantâneo no Bacen e conexão direta à 
infraestrutura centralizada de liquidação.

Basicamente, Conta PI é a Conta de Pagamentos 
Instantâneos que os participantes diretos devem manter no 
Banco Central a fim de realizar transferências em tempo real. 
Essa é uma conta para as instituições operarem o Pix, não 
para os usuários finais.

Como participante direto, a Gerencianet pode atender 
empresas de qualquer segmento do mercado para que 
ofereçam a modalidade de pagamento Pix aos seus clientes.

Área de desenvolvimento 
da unidade Ouro Preto

PAGAMENTO INSTANTÂNEO
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O Pix pode ser utilizado por empresas de diferentes portes e segmentos, seja para a 
venda de produtos, como lojas online, ou prestadores de serviço, como empresas de 
transporte público.

Entendendo que existem empresas em diversos estágios e com diferentes 
necessidades, oferecemos soluções que dão liberdade para os nossos clientes 
realizarem cobranças da forma que desejarem, sem complicações. Com o Pix isso 
não é diferente!

Aqui na Gerencianet, o usuário tem 2 possibilidades para usar o Pix:

Aplicativo Gerencianet

Usar os recursos do Pix por meio do aplicativo Gerencianet é ideal para 
autônomos, MEIs e pequenos empreendedores que emitem até 100 cobranças 
por mês ou preferem fazer a emissão manualmente.

Nesse caso, o Pix é 100% gratuito para todos os usuários, seja para pessoa física, 
seja para pessoa jurídica, para enviar e receber transferências e pagamentos 
instantâneos.

API Pix Gerencianet

A API Pix é uma solução criada pela Gerencianet, com padronização do Banco 
Central do Brasil, a fim de atender grandes volumes de requisições de cobranças via 
Pix. Por isso, esta opção é ideal para e-commerces e médios e grandes negócios.

Neste caso, as cobranças do Pix podem ser geradas de forma automática pelo seu 
sistema integrado à nossa API.

Como disponibilizar o Pix

PAGAMENTO INSTANTÂNEO
O futuro dos meios de pagamento chegou12



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Disponibilizar o Pix para clientes é mais fácil do que se imagina

O primeiro passo é abrir uma Conta Digital Gerencianet gratuita. Se você tem 
um alto volume de emissão e ainda não conversou com nosso time de 
especialistas, clique aqui para receber nosso contato.

A partir daí, basta gerar os QR Codes* e direcionar para o cliente final. As 
cobranças podem ser geradas via App Gerencianet ou por meio da nossa API 
de forma automática.

O QR Code gerado mostra tanto o nome da empresa geradora da cobrança 
quanto da Gerencianet, indicando quais são os participantes envolvidos para 
que o pagamento instantâneo ocorra de forma segura.

O cliente efetua o pagamento do QR Code por meio do app da sua conta 
digital.

As informações do pagamento são enviadas pelo PSP do pagador e a 
transação é liquidada no SPI.

A Gerencianet recebe as informações da transação e disponibiliza o saldo para 
a empresa que enviou a cobrança. Se a cobrança for 
gerada por API, a confirmação do pagamento é 
retornada via callback.

PAGAMENTO INSTANTÂNEO
O futuro dos meios de pagamento chegou13



O Pix foi criado com a premissa de ser rápido, seguro e econômico. Por isso, o Banco 
Central disponibiliza o produto com tarifas acessíveis, arcando com parte da 
infraestrutura. 

A Gerencianet compactua com essa premissa. Por isso, o Pix no app é totalmente 
gratuito. 

Pela API, as tarifas podem ser negociadas. Para isso, fale com um de nossos 
consultores.

Custo do Pix

Entre em contato conosco 
para integrar a API Pix

EU QUERO!

PAGAMENTO INSTANTÂNEO
O futuro dos meios de pagamento chegou14

https://gerencianet.com.br/pix/#vamosconversar


API: a sigla API significa Application Programming Interface e pode ser traduzida 
como Interface de Programação de Aplicações. Sua principal função é permitir que 
os sistemas conversem entre si, tornando mais claro e seguro o acesso às 
informações.

Arranjo de pagamento: é o conjunto de regras e procedimentos que 
regulamentam a prestação de um determinado serviço de pagamento ao público. 
As regras do arranjo facilitam as transações financeiras que usam dinheiro 
eletrônico, como cartão de débito, crédito, etc, conectando todas as pessoas que a 
ele aderem. O arranjo pode ser acessado pelos usuários finais, recebedores e 
pagadores e, também, pode ser aceito por mais de um recebedor.

Cashless: Cashless é o pagamento feito sem dinheiro ou cartão de débito e crédito. 
O pagamento via cashless pode ser feito por meio de várias tecnologias, como 
aplicativos de celular e relógios inteligentes.

Chave de endereçamento: é a maneira de identificar o endereço de uma conta Pix. 
As chaves vão auxiliar no reconhecimento pelo Banco Central das contas 
transacionais e permitir o acesso dos usuários ao pagamento e recebimento. Serão 
disponibilizados quatro tipos de chave de endereçamento:

 •  e-mail;
 •  CPF/CNPJ;
 •  número de telefone celular;
 •  Endereço Virtual de Pagamento (EVP).

Endereço virtual de pagamento (EVP): corresponde a um conjunto de números, 
letras e símbolos gerados de forma aleatória com o objetivo de garantir a 
privacidade do usuário durante a criação do QR C ode estático.

Glossário Pix

PAGAMENTO INSTANTÂNEO
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Diretório de Contas Transacionais (DICT): é o nome dado ao serviço 
disponibilizado pelo Bacen para armazenar e centralizar informações das contas 
transacionais dos usuários Pix. Os dados de identificação, como CPF ou CNPJ, 
e-mail, telefone e QR Code serão cadastrados no DICT para que o usuário consiga 
realizar ou solicitar as transações em sua conta. O objetivo do diretório é auxiliar na 
segurança do arranjo de pagamento instituído pelo Banco Central.

Inserção manual dos dados: processo no qual o usuário pagador deve inserir 
manualmente os dados de identificação do usuário recebedor e da respectiva conta 
transacional para iniciar uma transação de pagamento instantâneo.

Conta PI (Conta Pagamentos Instantâneos): conta mantida no Banco Central, 
com titularidade de um participante direto, utilizada para fins de liquidação de 
pagamentos instantâneos.

Conta transacional: conta oferecida por uma instituição de pagamento e mantida 
por um usuário final, utilizada para realizar pagamento ou recebimento de um 
pagamento instantâneo.

Liquidante Especial: instituições que tenham como objetivo exclusivo prestar 
serviço de liquidação para outros participantes, não ofertando envio ou 
recebimento de um PIX a usuários finais.

Liquidante no SPI: participante direto que presta serviço de liquidação a um 
participante indireto. Em um dado pagamento, pode atuar como participante direto 
recebedor ou como participante direto pagador, conforme o caso.

Instituição de Pagamento (IP): é a pessoa jurídica que viabiliza serviços de compra 
e venda, assim como de movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de 
pagamento. O cliente de uma IP pode efetuar transações sem estar com moeda 
física e receber ou enviar valores para bancos e outras instituições de pagamento. 
As instituições de pagamento possibilitam ao usuário realizar pagamentos 
independentemente de relacionamentos com bancos e outras instituições 
financeiras.

Glossário Pix
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PCI-DSS: a sigla Payment Card Industry Data Security Standart refere-se conjunto 
de controles que tem como objetivo principal garantir a segurança, tanto para quem 
vende no mundo digital quanto para quem compra. Ou seja, é responsável por 
assegurar os dados de empresas que armazenam, processam ou transmitem dados 
de usuários de cartão de crédito. O conselho do PCI, criado em 2004, é formado 
pelas grandes operadoras de cartão de crédito. A cada 12 meses, as empresas que 
possuem o selo passam por uma auditoria para comprovar que continuam 
atendendo aos requisitos para mantê-lo.

Pagamento instantâneo: transferência de fundos eletrônica na qual a transmissão 
da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor 
ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete 
dias por semana e em todos os dias no ano.

Pix: nome do arranjo de pagamentos instantâneos que será instituído pelo Banco 
Central, que também corresponde ao instrumento de pagamento.

QR Code: evolução do código de barras que pode ser facilmente escaneado 
usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Sua finalidade é 
facilitar a iniciação da transação de pagamento via Pix.

QR Code estático: pode ser utilizado em múltiplas transações de pagamento. Há a 
possibilidade de definir um valor fixo para um produto ou permitir que o pagador 
faça a inserção do valor.

QR Code dinâmico: possui uso exclusivo para cada transação. Por meio dele é 
possível inserir, além do valor, outras informações, como a identificação do 
recebedor. O QR Code dinâmico é gerado por um sistema, para diversas transações. 
Esse tipo de QR Code facilita conciliação e automação comercial.

Participante direto: instituição autorizada a funcionar pelo Bacen que oferece uma 
conta transacional para um usuário final e que, para fins de liquidação de 
pagamentos instantâneos, é titular de Conta PI.

Glossário Pix
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Participante indireto: instituição que oferta uma conta transacional para um 
usuário final, mas que não é titular de Conta PI no Bacen nem possui conexão direta 
com o SPI. Utiliza os serviços de um liquidante no SPI para fins de liquidação de 
pagamentos instantâneos.

Prestador de Serviços de Pagamento (PSP): instituição ou empresa que provê 
serviços de pagamento para um usuário final.

PSP do pagador: PSP no qual o usuário pagador detém a conta transacional que 
será debitada para a realização de um pagamento instantâneo.

PSP do recebedor: PSP no qual o usuário recebedor detém a conta transacional 
que será creditada em decorrência de um pagamento instantâneo.

Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI): plataforma unificada pela qual as 
transações via Pix serão viabilizadas. Ela é desenvolvida e gerida pelo Banco Central 
do Brasil, que vai disponibilizar as transferências automáticas 24 horas por dia, todos 
os dias da semana, mesmo aos finais de semana e feriados.

Usuário final: pessoa natural ou jurídica ou ente governamental que utiliza um 
serviço de pagamento instantâneo, como pagador ou como recebedor.

Usuário pagador: usuário final que, no processamento da transação de pagamento 
instantâneo, tem a sua conta transacional debitada.

Usuário recebedor: usuário final que, no processamento da transação de 
pagamento instantâneo, tem a sua conta transacional creditada.

Glossário Pix
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Contato: pix@gerencianet.com.br

Pagamento
Instantâneo
O futuro dos meios de pagamento chegou


