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Visão Geral do Pix
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Democratização financeira
Pauta de trabalho centrada na evolução tecnológica para 
desenvolver questões estruturais do sistema financeiro.



Papel 
moeda

Contexto para um novo ecossistema

Revolução 
digital

Lacunas



As 7 características que tornam o Pix único

Velocidade Disponibilidade
Multiplicidade

de casos de usoConveniência
Ambiente

abertoSegurança
Informações

agregadas



1 Velocidade 50% em 6’’
99% em 10’’



24 / 7 / 365

2 Disponibilidade plena



todo e qualquer 
pagamento ou 

transferência feito 
hoje

P2P P2B GOVB2B

3 Multiplicidade de casos de uso



Seu Pix foi 
realizado 

com 
sucesso!

Requisitos de

Experiência 

do Usuário

QR Code

Opção 1

Opção 2

Perspectiva do pagador

4 Conveniência

Chave

Chave 
aleatória



Você 
recebeu 
um Pix!

Transação concluída 
com sucesso

Pagador: João da Silva
CPF: 000.000.000-00
PSP: ZZZ

Você 
recebeu 
um Pix!

Médios e Grandes

Perspectiva do recebedor

4 Conveniência

Pequenos negócios



Informação 
cursando junto 

com o financeiro

Automação de 

processos

Conciliação de 

pagamentos

5 Informações agregadas



PSP Pag

Autenticação 
de usuários

RSFN
Segurança cibernética
Prevenção de fraudes
Tempo máximo diferenciado
Possibilidade de limite de valor

6 Segurança



Multiplicidade 
de participantes

competição
7 Ambiente aberto



Ampliar 
escolhas

Dinheiro Eletrônico

+1



Regulação Operacional

Definidor de regras
Operador das 
plataformas

Regulamento Pix SPI e DICT

Dois grandes papéis do BC



Cocriação

Fórum Pix Consultas públicas

Participação e transparência



Fórum Pix



Contexto da pandemia

COVID-19

Pagamentos rápidos
(menor necessidade de capital de giro) 

Pagamentos sem contato com dispositivo alheio
(autenticação é no próprio dispositivo móvel do pagador)

Aumento das transações e-commerce 



agendamento

rapidez
automação 

conciliação 

informações + robustas

Pix no Varejo
Cobranças



Melhor gestão 

do estoque

Recebimento 

imediato

Segurança

Redução de prazos 

de envio de produtos

E-commerce

Pix no Varejo



Reuso do dinheiro

Mais clientes no estabelecimento

Novos negócios

Serviço de Saque

Pix no Varejo



Tarifação no Pix



fev

nov

3/11
Abertura 

restrita

16/11
Abertura
plena

mar

abr

mai

jun

jul set

out

19/02
Lançamento 

da marca

Início dos 

Testes 

voluntários

01/04
Edital de CP 

Regulamento 

do PIX

12/8
Publicação 

Regulamento Pix

13 e 14/8
Circuito Pix

01/06
Início da 

homologação 

12/06
Publicação 

Regulamento SPI

18/05
Encerramento 

prazo da CP ago

Principais marcos 2020

5/10
Registro de 

chaves Pix

16/10
Fim do processo 

de adesão

9,10 e 11/9
Conexão Pix 2

08 e 09/07
Conexão Pix

9 5
dias

contagem regressiva



Regulamento SPI
(Circular n° 4.027)

Cartas Circulares 
(Processo de adesão, fase de 
operação restrita, etc.)

Manual de Experiência do 
Usuário

Manual de Uso da 
Marca

Manual de 
Tempos do Pix

Manuais 
técnicos

Regulamento Pix
(Resolução nº 1)

Panorama Geral de Regulamentos do Ecossistema Pix



Regras que tratam sobre o DICT

Integradas ao Regulamento do Pix

Abordando:
funcionalidades
regras de acesso

deveres do participante
dentre outros aspectos



Regulamento Pix

I. Manual de Uso da Marca

II. Manual de Padrões para Iniciação do Pix

III. Manual de Fluxos do Processo de Efetivação do Pix

IV. Requisitos Mínimos para a Experiência do Usuário

V. Manual de Redes do SFN

VI. Manual de Segurança do SFN

VII.Catálogo de Serviços do SFN

VIII.Manual das Interfaces de Comunicação

IX. Manual de Tempos do Pix

X. Manual Operacional do DICT

XI. Manual de Resolução de Disputas (a ser divulgado posteriormente)

XII.Manual de Penalidades(a ser divulgado posteriormente)

12 manuais
10 publicados



Pontos de destaque

Datas de entrada em funcionamento do Dict e do Pix

Obrigatoriedade de inserção em aplicativo

Pix Agendado

Regras de uso da marca

Modalidades de participação no Pix

Instituições de pagamento não autorizadas

Devolução

Conjunto de regras que tratam sobre o DICT

Fase de operação restrita do DICT e do Pix

Links para pagamentos



Instituições de pagamento não autorizadas

.Capital mínimo requerido passou de R$ 2 milhões
para R$ 1 milhão;

.Participante responsável passa a ter escopo de atribuições 
reduzido, focado nos seguintes aspectos:

 avaliação da capacidade técnica e operacional e 
verificação da integralização do capital mínimo 
requerido;

 verificação do atendimento à regulação mínima definida, 
com responsabilidade adstrita à atuação diligente;

 prestação de serviço de liquidação nos termos do 
Regulamento do SPI. 

IPs não autorizadas

Passam a integrar o SPB
a partir do momento em 
que apresentarem pedido 
de adesão ao Pix

Sujeitas à regulação e à 
supervisão do BCB, por 
meio de um processo leve 
e proporcional aos riscos

RequisitosForma de participação



Iniciação do Pix por meio de aplicativo para telefone celular

Participantes
facultativos 
que ofertem contas 
transacionais a 
pessoas físicas 

Até 1º de junho de 2021 
para disponibilizar Pix
em seus aplicativos

A partir de novembro de 2020
Disponibilizar no seu principal 
canal digital

Participantes que ofertem 
contas transacionais a 
pessoas jurídicas 

Devem disponibilizar a 
iniciação de um Pix por meio de
seu principal canal digital 
de pagamentos e recebimentos 
(por exemplo, o internet banking) 



Modalidades de participação no Pix

Possibilitar a entrada 
de instituições interessadas 
na prestação de serviço no âmbito do Pix
exclusivamente
enquanto instituição liquidante 
de outros participantes. 

Atuação mais neutra 
Redução de eventuais barreiras à entrada

*Instrução Normativa específica em breve

Participante 
liquidante 
especial



2020
2021 2022 2023

QR Code

Chave Pix

Inserção manual 
dos dados

.Aproximação

.QR Code
Pagador

.Pix garantido

.Saque Pix

.PISP no Pix

.Mecanismo 
privado de 
provimento de 
liquidez

Requisição de 
Pagamento

Pagamento 
com 
documento

Débito 
automático

Cronograma de funcionalidades

...Agenda evolutiva



Benefícios

Pagadores

Recebedores

- Mais rápido, barato, seguro, prático, simples
- Integrado a outros serviços no smartphone

- Custo de aceitação menor
- Facilidade de automatização e de conciliação de pagamentos
- Disponibilização imediata de recursos

- Eletronização dos meios de pagamento
- Maior competição entre meios de pagamento
- Maior competição no Sistema Financeiro
- Maior potencial de inclusão financeira

Ecossistema



O Pix pretende

Facilitar a vida de pagadores e recebedores

Viabilizar novos modelos de negócio

Reduzir custos

Contribuir para eletronização dos 
pagamentos e para a inclusão financeira



Perguntas



OBRIGADO
pix@bcb.gov.br
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pagamentosinstantaneos

Perguntas frequentes

mailto:pix@bcb.gov.br
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pagamentosinstantaneos
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_pixpagtoinstantaneo

