Pix para
empresas:
quais são as
novidades
para o seu
negócio?

Conheça as vantagens do
sistema de pagamentos
instantâneos para pessoas
jurídicas
Operacionalizado pelo Banco Central, o Pix é o novo
sistema de pagamentos instantâneos. Com ele,
pagamentos e transferências podem ser feitos em
tempo real, a qualquer dia e horário, para qualquer
pessoa e instituição financeira.
Todas as transações acontecem diretamente da
conta do usuário pagador para a do recebedor, sem
a necessidade de abrir contas ou baixar aplicativos
específicos. Basta usar um QR Code ou saber a chave
Pix do recebedor — nome, CPF, e-mail ou telefone —
para concluir transações em minutos.
Assim, as empresas passam a contar com uma
alternativa mais rápida e simples que TEDs, DOCs,
boletos e cartões.

Confira as principais
vantagens do Pix para as
empresas

1

Transações financeiras a
qualquer momento

Com o Pix, pagamentos e transferências podem
ser feitos a qualquer momento de qualquer dia
da semana, inclusive sábados, domingos e
feriados. Dessa forma, é possível pagar
funcionários, fornecedores e tributos em tempo
real com a garantia de que eles receberão
instantaneamente.

2

Taxas reduzidas

Embora exista um custo para as transações de
usuários pessoa jurídica, a ausência de
intermediários cobrando taxas permite que as
tarifas do Pix sejam menores. Para que você
tenha uma ideia, o Banco Central estipulou o
valor de R$ 0,01 para cada 10 transações via Pix,
enquanto cada TED custa R$ 0,07.
Usando esse valor como base, as instituições
financeiras têm a liberdade de repassar os custos
para seus clientes, mas há empresas que já
anunciaram gratuidade também para as pessoas
jurídicas.

Confira as principais vantagens
do Pix para as empresas

3

Recebimentos facilitados

Pagamentos e transferências não precisam mais de
todas as informações exigidas tradicionalmente
sobre os recebedores, como CPF, CNPJ, nome,
número da conta, de agência e banco. Agora, basta
ter um QR Code ou uma das chaves Pix — nome,
CPF, e-mail ou telefone — para enviar valores aos
destinatários desejados.

4

Mais facilidade para fazer o fluxo
de caixa

Como o dinheiro entra e sai da conta da empresa
imediatamente, fica muito mais fácil acompanhar as
movimentações financeiras. Por isso, o Pix torna o
fluxo de caixa mais eficiente, reduzindo os seus
custos e o tempo de realização.

5

Segurança digital

De acordo com o Banco Central, as informações dos
usuários do Pix ficarão armazenadas em um sistema
próprio e serão protegidas pela lei do Sigilo das
Operações Bancárias e a Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD). Além disso, todas as transações
contam com tecnologias de criptografia,
autenticação mútua e assinatura digital.

