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Pix

Pagamento
Instantâneo
A revolução nos meios de pagamento.
Uma oportunidade para transformar o seu negócio.
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Pix para varejo

“Posso pagar com Pix?” Você provavelmente já ouviu essa frase de
algum cliente, não é?
Isso só pode significar uma coisa: é hora de começar a adaptar o seu
sistema PDV, Frente de Caixa ou ERP à nova tecnologia do Banco Central.
O Pix no varejo já é uma realidade e a expectativa é de que metade das
transações de débito migrem para o novo meio de pagamento.
Afinal, esse é um jeito mais conveniente de cobrar à vista. O Pix oferece ao
consumidor e a você, varejista, a praticidade e o conforto que, em tempos
digitais, é indispensável.
Com o Pix, estabelecimentos físicos e e-commerces ganham mais uma
alternativa para receber pagamentos, com transações seguras (sem
chargeback) e tarifas menores do que as cobradas por outras formas de
pagamento.
Neste manual, conheça as principais vantagens dessa solução para o
varejo e entenda como podemos te ajudar a integrar o Pix no seu negócio
de forma muito econômica e totalmente segura.
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Pix — Pagamento
Instantâneo Brasileiro
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 para
todos os envolvidos: varejista e cliente.
Isso acontece porque não há a atuação de intermediários. Portanto, o
fluxo de informações é menor, contribuindo para a redução de tempo e
custo.

VAMOS
CONVERSAR?
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Pix no varejo já é uma realidade e 67%
dos consumidores querem usá-lo
Em 6 meses de operação no Brasil, o Pix já havia se consolidado como
uma das principais formas de pagamento no país. A praticidade e
economia do Pix foram alguns dos motivos para que ele, em tão pouco
tempo, fizesse parte do dia a dia dos brasileiros.
De acordo com o Banco Central, aproximadamente 75 milhões de
brasileiros (45% da população adulta do país) já usaram o Pix. O valor das
transações passou da casa dos R$ 1,109 trilhão — em 1,547 bilhão de
transações realizadas, superando a quantidade de TED, DOC, cheque e
boleto somados.* E, claro, isso se estende ao varejo.
Pesquisas apontam que 67% dos brasileiros querem usar o Pix para pagar
suas compras no varejo. Em um outro estudo, realizado pela área de
Inteligência de Mercado da Globo, 44% dos entrevistados afirmam ter a
intenção “alta ou muito alta” de usar o Pix como forma de pagamento em
lojas físicas. No e-commerce, esse número sobe para 47%.
Nessa perspectiva, podemos dizer que você, varejista, precisa estar
antenado, implementando a solução de pagamentos que os seus clientes
querem usar.
*Dados referentes à abril de 2021.
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VANTAGENS DO PIX
NO VAREJO FÍSICO
E ONLINE

Recebimentos disponíveis na conta em segundos
O Pix criou a possibilidade de receber pagamentos de forma instantânea
em qualquer dia e horário da semana. No varejo, físico e online, essa
característica surge como uma grande aliada da gestão financeira. Sabe
por quê?
A entrada rápida do dinheiro melhora o controle do fluxo de caixa e
exige menos capital de giro e crédito.

Uma melhor experiência para o seu cliente
O Pix representa mais facilidade na hora de pagar. É tão rápido e simples
quanto pagar com dinheiro em espécie e tão seguro quanto as outras
formas de pagamento eletrônico que já existem no mercado.
Para os e-commerces, o Pix adianta o processo de envio do produto e
otimiza a gestão de estoque, uma vez que a confirmação da compra
acontece de forma instantânea. Isso significa que, diferente do boleto,
você não precisa “segurar” o produto até a compensação do pagamento.
O atendimento em pontos de venda também é beneficiado com a
agilidade do Pix. O seu cliente só precisa usar o smartphone para ler o QR
Code e realizar o pagamento. A transação ocorre em segundos e a
confirmação do pagamento é imediata.
Ou seja, o Pix pode tornar seu atendimento mais rápido e eficiente e,
ainda, diminuir as filas no caixa.

VAMOS
CONVERSAR?
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Redução de custos operacionais
O Pix possibilita receber na hora de qualquer banco, instituição financeira
ou fintech, sem te deixar refém das maquininhas.
Os custos das transações por Pix no varejo também são menores do que
em outros meios de pagamento — afinal, ele já nasceu com essa missão.
Isso provoca um impacto em toda a cadeia produtiva. Por exemplo, você
não precisa mais assumir as taxas da maquininha ou transferi-las
para o seu cliente. Em contrapartida, você pode oferecer descontos para
incentivar o uso do Pix no varejo.

Mais economia para receber de clientes
Pix é sinônimo de economia.
Como você já deve saber, para pessoas físicas e MEIs não há cobrança de
tarifas.
Para pessoas jurídicas esse valor pode variar, mas continua sendo mais
barato se comparado com os outros meios de pagamento.
O Banco Central instruiu que o modelo de precificação (custo fixo ou
percentual) e os valores das tarifas para pessoas jurídicas devem ser
livremente definidos pelas instituições financeiras e de pagamento.
Por isso, nossa dica é pesquisar bem as opções para encontrar as
melhores condições para o seu negócio.
Na Gerencianet, o Pix pelo app é totalmente gratuito e as tarifas
envolvidas nas transações do Pix no varejo já estão bem definidas.
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Faça uma simulação gratuita:
Você mesmo pode simular, sem compromisso, as tarifas por recebimento
Pix usando a API Gerencianet. Basta acessar nossa página de tarifas.
Ressaltamos que, como participantes diretos do Pix, podemos negociar
juntos as melhores condições para o seu negócio. Para isso:

ENTRE EM CONTATO COM
NOSSOS ESPECIALISTAS

Mais segurança para todos os envolvidos
Já pensou que, com o Pix no varejo, a movimentação de dinheiro físico
nos estabelecimentos diminui? Como resultado, o risco de roubos nas
lojas também tende a diminuir, uma vez que as transações ocorrem
eletronicamente.
Além disso, o Banco Central e as instituições que operam o Pix no varejo,
como a Gerencianet, possuem dezenas de protocolos que blindam as
transações e garantem credibilidade ao serviço.
Dados criptografados, transações totalmente rastreáveis e autenticação
do pagador são alguns dos mecanismos de segurança criados para evitar
fraudes e mitigar os riscos.
Sem contar que o Pix é um meio de pagamento que não exige contato
físico — o que protege o cliente e o vendedor no atual cenário de
distanciamento social.
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Integração fácil com sistemas PDV, Frente de Caixa e ERPs
Se o seu receio era a integração com os sistemas PDV, Frente de Caixa e
ERPs, não se preocupe. É bem simples!
A API Pix é uma solução que possibilita a integração de instituições
financeiras e de pagamento a diversos modelos de negócio, inclusive o
varejo.
Na Gerencianet, desenvolvemos uma API Pix completa, homologada pelo
Banco Central e que segue fielmente os critérios definidos pelo órgão.
Somos, também, integrados às maiores plataformas TEFs do Brasil, dentre
elas a Software Express. Então, se você utiliza a tecnologia SiTef® (Solução
Inteligente de Transferência Eletrônica de Fundos) da Software Express,
já pode integrar suas soluções à nossa API Pix.

VAMOS
CONVERSAR?

Disponível em todas as linguagens de
programação e pronta para integração, a API
Pix possui todas as funcionalidades que o
seu ponto de venda e/ou loja online precisa:
Crie e faça gestão de cobranças.
Habilite notificações de pagamento.
Verifique liquidação (consulta de status).
Realize estorno de um pagamento.
Além disso, temos uma equipe de
especialistas pronta para solucionar
qualquer dúvida de segunda a segunda.
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QR Code Pix: a fórmula para receber
com praticidade no varejo
O QR Code é o grande protagonista quando o assunto é Pix no varejo.
Para resumir, o QR Code é um código bidimensional que compartilha os
dados bancários de forma rápida 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.

Há dois tipos de QR Code no sistema de pagamentos instantâneos:

QR Code estático
O QR Code estático é indicado para recebimentos mais simples e é
gerado, de forma manual, no próprio aplicativo das instituições que
operam o Pix.
Nesta opção, é possível definir um valor fixo para um produto e 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.

QR Code dinâmico
O QR Code dinâmico é gerado para cada transação por meio de API e
possui dados detalhados sobre a operação, que facilitam a conciliação e a
automação comercial.
O QR Code dinâmico é indicado para e-commerces e redes varejistas,
por se tratar de uma opção que consegue automatizar processos.
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COMO O PIX FUNCIONA
NO VAREJO

Assim como as soluções de pagamento usadas, até
então, no varejo, o Pix também pode ser
automatizado aos softwares PDV, Frente de Caixa
ou ERPs, por meio da API Pix

Na prática, o fluxo do uso do Pix no varejo é
semelhante ao que você já está acostumado:

Após o cliente optar por pagar com
Pix, o atendente abre uma ordem
de pagamento no seu software
PDV, que está integrado à API Pix.
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2
1

PAGUE
AQUI

Por fim, é emitida uma notificação,
por meio da API Pix via weebhooks,
para que o integrador do sistema PDV
saiba que a operação foi concluída.

PAGUE
AQUI

O sistema vai apresentar o QR Code
dinâmico nos terminais de pagamento,
para que o cliente leia com seu smartphone
e conclua a operação. O PSP (Provedor de
Serviços de Pagamento), então, aceita a
ordem de pagamento, disponibilizando, em
poucos segundos, o dinheiro na conta
Gerencianet do dono do estabelecimento.

3
1

Tudo isso acontece em
menos de 10 segundos.
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Pix utilizando a API
5
1
A Gerencianet
recebe as
informações da
transação e
disponibiliza o saldo
para a empresa que
enviou a cobrança.
A confirmação do
pagamento é
retornada via
callback.

BACEN
SPI
4
1

API
GERENCIANET

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

APP Conta Digital
do Pagador

COMPRAR

2
1

3
1

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

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

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

pagador

Todo o processo
acontece em segundos
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Como integrar o Pix
A API Pix da Gerencianet está disponível para integração com softwares
PDV, Frente de Caixa ou ERPs.
Oferecemos todo o suporte técnico necessário no processo de
integração, com um time disponível para te ajudar de segunda a segunda.
Além disso, somos homologados pela Software Express, que é líder do
mercado brasileiro de transferência eletrônica (TEF) e atende cerca de
70% dos varejistas do país.
Então, se você é o dono ou um desenvolvedor de um estabelecimento
varejista e já utiliza algum sistema para gestão de pagamentos, converse
com o seu fornecedor para realizar a integração.
Como a nossa documentação é aberta, os próprios desenvolvedores da
sua empresa podem fazer a integração sem grandes dificuldades e testar
os recursos consumindo os nossos endpoints.

Confira a documentação
completa da API Pix Gerencianet.
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Por que escolher a 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.
São 14 anos de know-how em APIs de recebimento — o que faz toda a
diferença. A Gerencianet participou ativamente da concepção do Pix
junto ao Banco Central, sendo uma participante direta do novo arranjo de
pagamento — o que nos garante a liberdade para negociar as melhores
tarifas para o seu negócio.
E quando falamos em solidez e segurança para processar os
pagamentos no varejo, os números de 2020 falam por nós. Foram
processados, com sucesso, R$ 6,2 bilhões pela nossa API; e mais de 310
milhões de requisições foram feitas aos nossos endpoints.
Escolha a inovação e tecnologia da API Pix Gerencianet.
GERENCIANET

Bancos

Fintechs

Diferentes modelos de tarifação
de acordo com seu negócio
Participante direto do Pix
Equipe Técnica disponível
de segunda a segunda
Primeira Instituição a oferecer
API Pix padrão BC
Referência nacional em integrações Pix

Tem interesse em integrar a API Pix Gerencianet?

FALE COM NOSSOS ESPECIALISTAS
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Pagamento
Instantâneo
O futuro dos meios de pagamento chegou

Contato: pix@gerencianet.com.br

