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A revolução nos meios de pagamento.
Uma oportunidade para transformar o seu negócio.
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Sabe aquela história de que o Pix vai acabar com os boletos? 
Esquece! O boleto e o Pix, juntos, é a combinação perfeita e nós 
vamos te contar o porquê.

Não há como negar: o pagamento instantâneo virou tendência. Desde o 
pãozinho na padaria, a pizza entre amigos ou aquela compra online — tudo 
se resume a Pix. Segundo uma pesquisa da CNDL e do SPC Brasil, em 
parceria com o Sebrae, o Pix já é o segundo meio de pagamento 
mais utilizado no país, com 70% de preferência, perdendo por pouco 
pelo dinheiro em espécie, com 71%.

Mas um empreendedor inteligente não deve abrir mão do boleto. Para 
quem não é adepto à tecnologia e prefere pagar em bancos e lotéricas ou 
se sente mais seguro com um comprovante impresso, o boleto continua 
sendo a melhor escolha.

Por isso, nada mais justo do que unir essas duas formas de pagamento em 
uma única cobrança. Assim, o seu cliente ganha a liberdade de escolher a 
opção que mais se sente confortável em usar: o Pix ou o boleto.

Por essência, o Bolix oferece a agilidade e a tecnologia do Pix que, em 
tempos digitais, é indispensável, sem deixar de lado o boleto, forma de 
pagamento tão popular e genuinamente brasileira.

Neste manual, você vai entender como funciona o Bolix, os principais 
benefícios que ele oferece ao seu negócio e como ativá-lo na Conta Digital. 

Boa leitura!
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https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/08/30/pix-o-2-meio-de-pagamento-mais-utilizado-no-brasil-mostra-estudo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/08/30/pix-o-2-meio-de-pagamento-mais-utilizado-no-brasil-mostra-estudo.ghtml
https://gerencianet.com.br/blog/pix-no-boleto-bolix/


Como funciona o Bolix?
O Bolix é um boleto híbrido. Isso significa que o documento eletrônico 
possui dois códigos: o código de barras e o QR Code Pix. Portanto, é o 
seu cliente quem escolhe como vai te pagar.

A grande diferença entre as duas opções de código está no tempo de 
confirmação do pagamento. As cobranças pagas por QR Code são 
instantâneas. Ou seja, o dinheiro fica disponível na sua conta em questão 
de segundos. Pelo código de barras ou linha digitável, o prazo é de até 1 
dia útil, como você já conhece.

Indicado tanto para prestadores de serviço, quanto para lojas físicas e 
comércio eletrônico, o Bolix é uma forma de ampliar seu repertório de 
pagamentos e entregar a você os benefícios do Pix, sem te demandar 
qualquer esforço técnico. 

Para usá-lo, basta ativar o botão “Bolix” nas configurações da sua Conta 
Digital. Depois, é só continuar gerando o mesmo boleto ou carnê, seja via 
plataforma web, app ou API. Abaixo, traremos um passo a passo mais 
detalhado!

Agora, caso você utilize um sistema terceiro integrado, é importante 
verificar se ele necessita de configurações extras e se o sistema em 
questão já disponibiliza o Bolix.

Ao habilitar essa funcionalidade, todos os nossos serviços que emitem 
boletos — isto é, Assinaturas, Links de Pagamento e Marketplace — 
passam a vir com o QR Code Pix também. Ótimo, não é?
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https://gerencianet.com.br/blog/qr-code-estatico-qr-code-dinamico-no-pix/


BENEFÍCIOS DO 
BOLIX PARA O 
SEU NEGÓCIO
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Diferencial para a sua empresa

O Bolix é uma novidade no mercado e uma vantagem competitiva para 
empresas na hora de comercializar um produto ou serviço. Afinal, são 
duas formas de pagamento em uma única cobrança. 

Quanto mais opções de pagamento, melhor para o comprador, que 
poderá escolher a alternativa mais condizente com a sua realidade. 

Diversificar as formas de pagamento é uma maneira de aumentar as 
chances de concluir a venda e evitar que o cliente abandone o carrinho 
no e-commerce ou simplesmente vá embora da loja física por não 
encontrar a forma de pagamento adequada.

Recebimento 24/7 e compensação em tempo real

Um pagamento feito pelo boleto convencional leva, em média, 1 a 3 dias 
úteis para ser liquidado e disponibilizado na conta do recebedor. Aqui, na 
Gerencianet, os boletos são confirmados em até 1 dia útil. 

Pelo QR Code Pix, esse prazo diminui para segundos. Ou seja, a liberação 
do pagamento acontece no mesmo instante. 

Além disso, diferente do código de barras, que só aceita pagamentos em 
horário e dia comercial, o QR Code Pix possibilita receber nos 365 dias do 
ano, mesmo durante a madrugada ou nos fins de semana e feriados. 
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VAMOS
CONVERSAR?

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


Melhor controle do fluxo de caixa e gestão de estoque

Ao receber por QR Code Pix, o dinheiro pago pelo cliente cai na sua conta 
mais rápido do que em vendas feitas por cartão de crédito ou boleto 
convencional. 

Isso gera ótimos efeitos na sua gestão financeira, diminuindo a 
necessidade de antecipação de recebíveis, por exemplo. Um recurso que 
adianta o recebimento do dinheiro, mas que geralmente vem 
acompanhado de altas tarifas.

Além disso, o Bolix vai te ajudar a melhorar a gestão de estoque: você 
pode despachar o produto e liberar o estoque rapidinho quando o boleto 
for pago pelo QR Code Pix. Isso minimiza os prejuízos pelo tempo de 
reserva do produto.

Sem necessidade de integração 
e sem pagamentos duplicados

Criamos o Bolix para ser um produto seguro, inteligente e eficiente. 
Portanto, quando um cliente escolhe um dos códigos (de barras ou QR 
Code) para te pagar, o outro é automaticamente cancelado. Assim, 
evitamos pagamentos duplicados!

Além disso, para emitir boleto com Pix na Gerencianet, não é necessário 

fazer integrações. Ou seja, quem já utiliza nossas APIs não precisa se 
preocupar em alterar os códigos. Ao ativar o Bolix, você automaticamente 
habilita o QR Code Pix em todos os nossos serviços que emitem boletos. 
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https://gerencianet.com.br/blog/vantagens-pix-no-varejo/


Sem alteração no valor da tarifa

A tarifa do boleto com Pix é a mesma do boleto tradicional. Isso significa 
que você pode modernizar sua cobrança sem aumentar as despesas 
do seu negócio. 

Lembrando que só cobramos tarifas pelos recebimentos. Portanto, você 
só paga a Gerencianet se o seu cliente pagar você! 
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Resumindo:

com o Bolix, o seu negócio ganha vantagem competitiva no 
mercado e pode aumentar a taxa de conversão das vendas;

nos pagamentos feitos pelo QR Code Pix, o dinheiro é 
disponibilizado na conta imediatamente;

ainda pelo QR Code Pix, você abre a possibilidade de receber a 
qualquer horário do dia ou da noite, em qualquer dia do ano, até 
mesmo em feriados nacionais;

os pagamentos feitos pelo QR Code Pix também podem acelerar 
a entrega do produto ou serviço, além de otimizar a gestão de 
estoque e o fluxo de caixa; 

para ativar o Bolix, não é necessário fazer nenhuma integração — 
basta habilitar o botão nas configurações da Conta Digital;

as tarifas cobradas no Bolix são as mesmas do boleto convencional.



Como gerar boleto 
com Pix na Gerencianet

Gerar Bolix na Gerencianet é super fácil. 

Se você ainda não tem uma Conta Digital para negócios, pode abrir a 
sua gratuitamente. Se preferir, entre em contato com o nosso 
time de especialistas. 

Depois, é só seguir o passo a passo: 

Se preferir, veja este pequeno tutorial de como habilitar a 
funcionalidade na conta:

acesse sua Conta Digital pelo site da Gerencianet;

clique no menu Cobranças, em seguida em Configurações e, depois, 
em Boletos Bancários e Carnês;

por fim, ative a opção “Bolix” e salve as configurações.

Lembrando que o Bolix, bem como o boleto tradicional, é uma 
cobrança com vencimento. Portanto, permite configurar uma série 
de informações, como juros e multa, em caso de pagamento atrasado, 
e até mesmo descontos. 
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1.

2.

3.

ASSISTIR NO

https://gerencianet.com.br/conta/conta-digital/
https://gerencianet.com.br/conta/conta-digital/
https://login.gerencianet.com.br/
https://youtu.be/dJTnqUKDLV8?t=1s
https://gerencianet.com.br/pix/#vamosconversar


Bom, você já ativou o Bolix na sua conta e emitiu a cobrança para o seu 
cliente. Agora, é importante que você dê todas as orientações sobre a 
novidade para que ele entenda essa nova possibilidade do boleto.

Além do mais, o pagamento do boleto via Pix deve ser feito pelo 
smartphone — diferente do código de barras, que pode ser pago em 
bancos e lotéricas.

Mas não tem segredo. Caso ele escolha pagar pelo QR Code Pix, será 
necessário:

#EnsineSeuCliente: 
como pagar boleto com Pix
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acessar o aplicativo do banco ou conta digital em que 
possui conta — e que ofereça Pix;

clicar no menu Pix e, em seguida, procurar a opção 
para pagar com Pix;

nesta etapa, o seu cliente deverá apontar a câmera do 
smartphone e ler o QR Code presente no boleto;

por fim, é só conferir as informações da cobrança e 
confirmar a operação. 

VAMOS
CONVERSAR?

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


Saiba mais sobre o Pix

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. 
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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.

Nós acompanhamos o dia a dia de mais de 210 mil clientes, o que nos dá a 
liberdade de dizer: nós entendemos o que você, empreendedor, precisa. 
Temos a solidez dos bancos e a inovação de uma Conta Digital moderna, 
prática e sempre em evolução.

Ao abrir sua conta na Gerencianet, você terá acesso a todas as 
ferramentas que precisa para emitir e gerenciar cobranças com 
praticidade e economia. 

Nosso sistema é multiplataforma, portanto, você escolhe por onde 
administrar suas finanças: pelo app mobile, plataforma web ou aplicativo 
instalável para desktop — sempre ao alcance das suas mãos. 

Gerencianet, a Conta Digital 
focada em negócios
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ABRA A SUA CONTA EM POUCOS
MINUTOS E CONTE COM A GENTE!

https://www.youtube.com/watch?v=i0Lot_qG3vw
https://gerencianet.com.br/conta/conta-digital/


Contato: pix@gerencianet.com.br
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