Pix BS2:

Pronto!

Muito mais
rápido do
que você
imagina.

bancobs2.com.br/pix

Menos tempo,
mais dinheiro.
BS2 apresenta uma nova ferramenta que promete lhe poupar
tempo e recursos. É uma modalidade de pagamentos e
transferências recém criada pelo Banco Central, tão segura
quanto os tradicionais TED e DOC, com as vantagens de ser
menos complicada e, melhor, instantânea.
A tecnologia se chama Pix e deve estrear em novembro. Conheça
nas próximas páginas mais sobre a ferramenta e como o BS2
pode lhe ajudar a usá-la. Já fica o aviso: aqui, as transações pelo
Pix são isentas de tarifas. O seu banco parceiro de todas as horas,
mais uma vez, lhe abrirá as portas para o novo.
Boa leitura!
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1.

O que é Pix?
Anunciado no início do ano, o Pix foi
desenvolvido para agilizar a vida de milhões
de pessoas que utilizam o sistema bancário
para realizar pagamentos e transferências.
Seja para comprar um pão ou um terreno,
para receber ou enviar algum dinheiro para
um amigo, o novo modelo permite transações
instantâneas, de forma simplificada, 24 horas
por dia, sete dias por semana.

‘‘

O nome remete à velocidade e à inovação.
Pix vêm de pixel, que é a menor unidade
que compõem uma imagem, um frame ou
um vídeo. Sozinhos, os pixels podem ser
encaminhados por um smartphone, tablet ou
computador em poucos segundos. Juntos,
eles formam a face, com cores e movimento,
de todo o mundo digital. Se considerarmos
que os pagamentos e as transferências,
mesmo os de proporções mínimas, fazem
girar uma economia do tamanho do Brasil, a
comparação faz muito sentido.

‘‘

A ferramenta será ofertada pelo BS2 e todos os
bancos a partir de novembro. Para nossos clientes
como você, além de uma interface nova e didática
sobre a ferramenta, o Pix será oferecido sem
qualquer custo.

2.

Como ele
funciona?

O Pix permitirá transações instantâneas em poucos passos, por
meio de seu app do BS2, apps que integrem meios de pagamentos,
internet banking de outras instituições ou qualquer sistema conectado
no SPI (Sistema de Pagamentos Instantâneos) do Banco Central. Essas
transações poderão ser realizadas a qualquer hora e dia. Bastará o
uso de um QR Code ou a inserção de um dado de identificação, a
chamada “chave”, ou mesmo de dados bancários, de modo análogo
ao que fazemos com as Ted´s.

Clique e assista o vídeo em nosso canal e descubra

5 vantagens do Pix para PF.

3. Dinheiro
na conta

BACEN
O caminho é simples. Para que a transação seja efetivada, o usuário
deverá utilizar uma chave que identifique o destinatário do recurso, a
pessoa ou empresa para a qual deseja realizar a transação ou enviar
o dinheiro. O sistema do Banco Central identificará seu destinatário
através deste dado, realizando a transação para a conta a qual ele
está associado. Isso tudo em poucos segundos.
O cadastro das informações-chave deverá ser feito na instituição
financeira que o usuário tem conta, no seu caso, aqui no Banco BS2
e já preparamos as novas interfaces para disponibilizar o serviço.
São pouco mais de cem as instituições com acesso ao sistema de
pagamento instantâneo do Banco Central. O Banco BS2 está entre
elas.

Clique e assista o vídeo em nosso canal e descubra

mais sobre o cadastro, DICT e Chaves Pix

Em até 10
segundos

1. Informe a
chave para
pagamento.

2. Pagamento com
Pix para a chave
informada

3.

A importância
das chaves
Talvez o ponto que mais distancie o Pix de outras
transações, como o TED e o DOC, sejam as
chaves. Elas são o mecanismo que permitirá a
instantaneidade e a praticidade de todo o processo.
Na definição do Banco Central, são os “apelidos”
que identificam as contas bancárias dos usuários
que participam do Pix.

Ex: você pode associar seu número de celular à
sua conta aqui no BS2. Quando alguém indicar seu
celular como chave para uma transferência, o valor
cai diretamente na sua conta aqui no banco, sem
precisar passar nenhum dado a mais.
Será possível registrar quatro tipos de chave: CPF
ou CNPJ; e-mail; número de telefone celular; chave
aleatória. Esta última a gente explica logo a frente.

Os usuários poderão registrar mais de
um e-mail e mais de um telefone como
chave. Para cada conta, você poderá
ter até 5 chaves sendo que cada chave
é única e pode ser apontada para
somente uma conta. Ex: Você pode
colocar celular, e-mail, CPF para sua
conta BS2 mas estas não poderão ser
compartilhadas com outra conta em
outro banco, ok? Para mudar, você
precisará realizar a portabilidade para
que sua chave só indique uma única
conta.
A vantagem mais clara é que, com a
chave, não será mais exigido para as
transferências a posse de uma série de
dados, como nome do banco, nome
e CPF do destinatário, número da
agência e da conta.

Chave aleatória
As chaves Pix são, em sua maioria, dados pessoais
ou de uma empresa. Sabendo que as pessoas nem
sempre querem compartilhar estas informações, o
Banco Central criou a chave aleatória. Ela é composta
por uma série de números, letras e símbolos,
gerados de maneira aleatória e automática pelo
Banco Central, para representar sua conta nos casos
em que você não queira compartilhar suas chaves
tradicionais.
Por mais simples que esse caminho possa parecer,
ele é totalmente seguro. A gente falará sobre isso
mais para frente.

QR Code
Além das chaves, as transações via Pix também serão
validadas por QR Code, que são um tipo de códigos
de barras bidimensional, formado por centenas de
pixels. Nos últimos meses eles apareceram bastante
nas telas das lives de vários artistas, se lembra?
Os QR Codes são gerados pelos aplicativos dos
bancos que oferecem o novo sistema de pagamento
e basta escanear um deles para capturar a chave
de pagamento, prosseguindo com o pagamento a
partir daí. O QR Code trará uma das suas chaves,
a sua escolha, e serve para facilitar a utilização do
sistema.

4.

A partir
de quando?

Entre idas e vindas, testes e mais
testes, o Pix ganhou robustez
suficiente para ser lançado em
2020. Para os próximos passos,
duas datas são praticamente
certas. Anote na sua agenda:
• 5 de outubro:
início
do
cadastro
das
informações-chave
nas
instituições
financeiras.
Elas
deverão ter a plataforma já
disponível em suas páginas na
internet e em seus aplicativos.
Antes, não é possível realizar o
cadastro.
• 1 de novembro:
Lançamento do Pix! As transações
já poderão ser realizadas.

Diferença:
TED
x
DOC
x
BOLETO

Bem, já falamos que as chaves não
são o único ponto que distingue
o Pix das outras transferências
tradicionais.
No comparativo abaixo, que
destaca o TED, o DOC, os cartões
de débito, de crédito e o boleto
bancário, as vantagens da nova
ferramenta estão mais claras.

NOS CASOS DE
TRANSFERÊNCIAS:

Pix
• Transação efetuada por uma chave cadastrada pelo usuário;
• O dinheiro chega à conta do destinatário em segundos;
• Pode ser realizado em qualquer dia e hora, mesmo
nos domingos e feriados, mesmo de madrugada;
• Limites de valores acordados com o banco que você
tem conta;
• Para todas as transações, os envolvidos receberão
uma notificação;
• Aqui no BS2 é totalmente gratuito.

TED

(Transferência Eletrônica Disponível)
• Para que a transação seja efetuada, é obrigatório digitar os
dados de que irá receber o recurso, em uma lista que inclui
nome do banco, número da agência, da conta, do CPF e do
CNPJ;
• O repasse não é instantâneo. Pode ser concluído em minutos
ou até em horas. Se for feito após 22h, demoram até dois
dias;
• Pode ser pedido em qualquer horário. Porém, só será
transmitido em dias úteis, entre 6h e 17h30;
• Limites de valores também são acordados com o banco
parceiro;
• A ordem do TED é notificada;
• Algumas instituições bancárias cobram pelos TEDs ou
restringem a sua gratuidade a um número fixo por mês.
No BS2, os TEDs são gratuitos.

DOC

(Documento de Ordem de Crédito)

• Assim como ocorre no TED, as transações no DOC exigem
dados do banco, conta, CPF e CNPJ;
• Demora pelo menos um dia útil para ser concluído.
Se realizado depois das 22h, o tempo é mais longo;
• Também como o TED, pode ser pedido em qualquer horário,
mas só é operado em dias úteis, das 6h às 16h30;
• O limite é de R$ 4999,99;
• Eles também oferecem uma notificação;
• Os bancos costumam cobrar pelo serviço.

NOS CASOS
DOS PAGAMENTOS:

Pix
• Permite o uso do QR Code da loja ou de quem irá receber.
Tudo é feito pelo celular;
• O pagamento está na conta do destinatário em
poucos segundos;
• É realizado em qualquer dia e horário;
• Pagador e recebedor são notificados;
• É totalmente gratuito aqui no BS2.

BOLETO
• Pagamento por código de barras ou linha digitável;
• Para o destinatário, o dinheiro só estará disponível após
compensação, ou seja, o tempo é variável;
• Só opera em dias úteis, no horário comercial;
• Não há notificação;
• Costuma acarretar algum custo para gerá-lo.

CARTÃO DE DÉBITO
• Exige o uso do aparelho de cartão, a “maquininha”, para
a leitura da tarja magnética, identificação por chip ou por
aproximação;
• Em média, o pagamento chega ao destinatário dois dias
depois de efetuado. Depende, porém, da negociação entre
o vendedor e a empresa que fornece a maquininha;
• Funciona em qualquer dia e horário;
• Não há notificação na maioria dos casos. Aqui no BS2, as
transações de débito são notificadas;
• Quem recebe o pagamento deve arcar com os custos
de aluguel ou aquisição da maquininha.

CARTÃO DE CRÉDITO
• Assim como no débito, exige o uso da maquininha para
a leitura da tarja magnética, identificação por chip ou por
aproximação;
• Em média, o dinheiro estará disponível ao destinatário em
28 dias. Depende, porém, da negociação com o fornecedor
da maquininha.
• Também funciona em qualquer dia e horário;
• Notificação por conta do banco emissor. No BS2, o cliente
recebe uma mensagem informando a compra;
• Há também o custo relacionado à maquininha para quem
recebe.

6.

SEGURANÇA

Que o Pix traz agilidade
está claro. Agora, essa
simplicidade toda garante
processos seguros? A resposta
é sim, principalmente para
os que escolherem acessar
a ferramenta pelo BS2. Por
trás das chaves e QR Codes,
os usuários têm a garantia
de um protocolo avançado
desenvolvido pelo BS2, que se
soma ao já estabelecido pelo
Banco Central.

Para criar o Pix, o Banco Central buscou as melhores práticas do setor. Seguiu à
risca todas as recomendações de antifraude e prevenção à lavagem de dinheiro,
validadas por organismos internacionais. Todos os códigos transmitidos durante a
transação, por exemplo, são averiguados e recebem a chancela da Rede do Sistema
Financeiro Nacional (RSFN), a mesma que garante as operações bancárias. Além
do mais, as instituições financeiras só poderão registrar as chaves e os códigos se
apresentarem certificados digitais de criptografias e autenticação.

Então, pode ficar tranquilo.
A sua transferência chegará ao destino de forma rápida
e sem desvios.

7.

POR QUE
ESCOLHER
O PIX

?

Por tudo que foi apresentado, sobretudo na comparação com outras modalidades, a escolha do
Pix como método de transferência e pagamento tende a ser a mais indicada para a maioria das
pessoas.
As vantagens são claras. Até porque o Pix foi criado justamente para contornar os problemas que
enfrentamos no nosso dia a dia, não superados pelos TEDs, DOCs, entre outros. Recapitulando:

• Quando precisamos de um dinheiro urgente,
o Pix garante a transferência instantânea.
• Ele realiza transações de qualquer valor,
da compra de um sanduíche a aquisição de um terreno.
• É totalmente gratuito aqui no BS2.
• Não exige nenhuma informação além das chaves de quem transfere e recebe.
• Pode ser utilizado 24 horas por dia, sete dias por semana, em qualquer data,
mesmo nos feriados.
• Ele é garantido pelo Banco Central e só é operado por instituições financeiras
autorizadas, que comprovem requisitos rigorosos de segurança, como o BS2.

