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Pix veio para 
incentivar a 

eletronização
dos pagamentos

Contexto

Adoção rápida, 
crescente e 

com potencial



Pagamentos 
em dinheiro
em espécie 

predominam

Contexto
Cenário 2019

Pesquisa "O brasileiro e os hábitos de uso de meios de pagamento" | BCB 2019

Vale alimentação/
refeição 0,72%

Cheque 0,70%

Boleto 0,53%

Débito automático 0,45%

Cartão de loja 0,29%
Transferência para o 
mesmo banco 0,23%

Outros 0,14%

DOC 0,06%

TED 0,06%



Contexto

Desigualdade de 
condições no SFN

Condições limitadas para 
a oferta de saque pelas 
instituições digitais e 
instituições que não contam 
com rede própria de 
agências ou de ATMs

Capilaridade restrita

Municípios com assimetria 
de distribuição geográfica 

de pontos de saque

Municípios com 
cobertura limitada



COMO FUNCIONA
PIX SAQUE E PIX TROCO 



Aumentar a capilaridade de pontos de 
saque para os usuários finais

Objetivos públicos

Melhorar as condições de oferta de 
saque pelas instituições digitais, 
promovendo maior competição no SFN

Pix Saque | Pix Troco
Considerações gerais

Premissa

Serviço disponível para todas as pessoas 
que possuem conta em qualquer 
participante do Pix



Usuários Varejo Participantes Pix Sistema Financeiro

Mais opções
Mais conveniência

Mais capilaridade 
da rede de saque
Oferta de saque 
com menor custo

Maior competição
Opção adicional para 
quem tem dificuldade 
de ofertar saque
Mais capilaridade
Economia com 
numerário

Fluxo de clientes
Redução de custo com 
gestão de numerário
Redução de risco de 
incidentes de 
segurança

Pix Saque | Pix Troco
Benefícios



Pix Saque | Pix Troco
Quem pode ofertar o serviço

Empresas Instituições especializadas 
para ofertar o serviço 

de saque

Instituições 
financeiras

Pix Saque + Pix Troco Apenas Pix Saque 

Agentes de saque



Pix Saque | Pix Troco
Operacional | Experiência do usuário

Sacador EC

Gera QR code
por meio de 

seu PSP

Lê QR 
code e 

autentica

Compra

Recebe 
merca-
doria

Recebe 
valor 

sacado

Recebe 
merca-
doria e 
troco

Saque
Compra 

com 
troco

Pix Saque Pix Troco



Pix Saque | Pix Troco
Diferenças entre Saque “tradicional” e Pix Saque 

PSP do sacador

ATMSacador

Debita 
conta do 
sacador

Modelo Saque “tradicional” Modelo Pix Saque

PSP do 
Agente de 

Saque

PSP do sacador

Sacador Agente 
de Saque

Faz transferência Pix

Credita 
conta
do Agente 
de Saque

Debita 
conta do
sacador

Serviço deverá 
ser prestado por 
um participante 

do Pix



Sacador

PSP
do sacador

Agente de Saque

PSP

Pix Saque | Pix Troco
Estrutura remuneratória

Haverá 
gratuidades para

o Pix Saque

Possibilidade de 
TIR a ser 

definida pelo BC
*Em discussão

Possibilidade de repasse
de parte da TIR

*Em discussão

Ganhos = redução de 
custo + potencial 

aumento de vendas + 
eventual repasse da TIR

do Agente de Saquedo Agente de Saque

EC ou outra entidade que 

venha a estabelecer relação 

contratual com Provedor de 

Serviço de Saque (PSS)

Vedação a 
cobrança de tarifa 

do sacador



Sacador

PSP
do sacador

Pix Saque | Pix Troco
Estrutura remuneratória

Haverá 
gratuidades para

o Pix Saque

Possibilidade de 
TIR a ser 

definida pelo BC
*Em discussão

Instituição Financeira

Vedação a 
cobrança de tarifa 

do sacador



Pix Saque | Pix Troco
Pontos importantes

Não haverá limite de quantidade de 

saques

Limites de valor 
(valor máximo pré-definido pelo BC R$ 500/dia por usuário)

Agente de Saque não será penalizado 

caso não tenha disponibilidade para saque

Agente de Saque poderá definir os 

valores possíveis de saque



Pix Saque | Pix Troco
Onboarding - O que o Agente de Saque precisa fazer para ofertar?

Definir condições de oferta: 
 Pix Saque e/ou Pix Troco,

 dia/horário que quer ofertar, 

 valor mínimo e/ou máximo, 

 se trocado ou só número redondo

Firmar contrato 

bilateral 

com participante Pix
*BC disporá sobre 

conteúdo mínimo do 

contrato 



Pix Saque | Pix Troco
Operacionalmente o que muda

. Sem necessidade de esforço adicional

. Aplicação da marca informando a oferta do Pix Saque e Pix Troco

Se já aceita o Pix como forma de pagamento:

Se a geração do QR Code 

é diretamente no PSP: 

nenhum ajuste necessário

Se utiliza automação comercial:

Verificar se o provedor de software 

já está preparado para essa oferta



Até 7/6

Consulta 
pública

jun

ago

Pix Saque | Pix Troco
Cronograma

abr

Regulamento Lançamento

Pix Saque e Pix Troco

As regras do Pix Saque e do Pix Troco 
estão sendo submetidas 

à contribuição da sociedade 
e o modelo final será definido 

após o processamento das sugestões



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

Perguntas frequentes

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_pixpagtoinstantaneo

