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Pronto!
Muito mais
rápido do 
que você 
imagina.

Pix BS2:

http://www.bancobs2.com.br/pix
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bs2.mobilebanking.hub.conta.digital
https://apps.apple.com/br/app/banco-bs2-conta-online/id1434721684


Rápido 
e sem taxas!
Empreender no Brasil, ser dono do próprio negócio, é domar 
um leão por dia. A lista de desafios a serem superados é grande. 
Você precisa aperfeiçoar produtos, fidelizar clientes, estudar 
a concorrência, traçar estratégias, contratar fornecedor, gerar 
boletos, pagar contas... Tudo isso em jornadas que começam 
bem cedo e quase nunca tem hora certa para terminar. 

Aqui no BS2 a gente sabe disso tudo. Afinal, acompanhamos você 
em todos os momentos. Justamente por entender onde estão 
os problemas, apresentamos as soluções. Hoje você conhecerá 
mais uma. Falo do Pix, 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 burocrática e, melhor, possibilitar movimentações de 
dinheiro de forma instantânea. 

A tecnologia vai estrear em novembro. Nas próximas páginas, 
mostramos como o BS2 pode lhe ajudar a usá-la. Sim, o seu 
banco parceiro de todas as horas, mais uma vez, lhe abrirá as 
portas para o novo.

Boa leitura!
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Já no anúncio do Banco Central no início 
do ano, quando ainda era um protótipo 
de ferramenta, o Pix indicava uma rota 
de agilidade promissora para a rotina 
empresarial. Hoje, às vésperas de ele ser 
oferecido pelas instituições financeiras à 
população e às empresas, aquela expectativa 
se concretizou. 

Embora indique possibilidades de toda sorte, 
o conceito por trás do Pix é simples. Estamos 
falando de um novo meio de pagamentos e 
de transferência de valores. Pode ser usado 
desde uma compra simples até, no caso das 
empresas, para o recolhimento de impostos 
e taxas. Tudo isso de forma instantânea, 24 
horas por dia, sete dias por semana.

1.
O que é Pix?



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 a partir de 
novembro. O banco dará o suporte aos nossos 
clientes de forma descomplicada para que você 
entregue essa facilidade ao seu cliente.

‘‘

‘‘



Como ele
funciona?
O Pix permitirá transações instantâneas em poucos passos, 
por meio da plataforma online ou 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”.

Clique e assista o vídeo em nosso canal e descubra

Pix: 7 vantagens dessa solução para o seu negócio.

2.

https://www.youtube.com/watch?v=W39mBs_MOcQ&ab_channel=BS2HUB
https://www.youtube.com/watch?v=VhtN7BkEHLo


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, um 
pagamento 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 
menos de dez segundo. 

O cadastro das informações-chave deverá ser feito na instituição 
financeira que a sua empresa tem conta ou realiza sua cobrança. 
São pouco mais de cem as instituições com acesso ao sistema de 
pagamento instantâneo do Banco Central. O Banco BS2 está entre 
elas.

1. Informe a
    chave para    
    pagamento.

2. Pagamento com
    Pix para a chave   
    informada

3. Dinheiro
    na conta

Em até 10
segundos

Clique e assista o vídeo em nosso canal e descubra

mais sobre o cadastro, DICT e Chaves Pix

BACEN

https://www.youtube.com/watch?v=ZyRtaQy99G4&ab_channel=BS2HUB
https://www.youtube.com/watch?v=ZyRtaQy99G4&ab_channel=BS2HUB


A importânciaA importância
das chavesdas chaves

3.

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 de todo o processo. Na definição 
do Banco Central, são os “apelidos” que identificam 
as contas bancárias dos usuários a serem vinculadas 
à ferramenta.

Será possível registrar quatro tipos de chave: CPF 
ou CNPJ; e-mail; número de telefone celular; chave 
aleatória. Esta última é uma sequência de números, 
letras e símbolos, gerado pelo aplicativo do Pix, 
desenvolvido pelo banco parceiro.

A importância
das chaves



Os usuários poderão registrar mais de 
um e-mail e mais de um telefone. No 
entanto, o número máximo de chaves 
por conta corrente é de cinco, para 
pessoas físicas, e 20, para as jurídicas. 

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. As pessoas podem 
até fazer a portabilidade de suas chaves 
de uma conta para a outra. 

Por mais simples que esse caminho 
possa parecer, ele é totalmente seguro. 
A gente falará sobre isso mais para 
frente.



Além das chaves de identificação, as transações via 
Pix também serão facilitadas pelos Quick Response 
Codes, os QR Codes, que são códigos de barras 
bidimensional, formado por centenas de Pixels. 

Eles são gerados pelos aplicativos dos bancos que 
oferecem o novo sistema de pagamento. E pelos 
aplicativos de empresas parceiras, que replicam, 
com interface própria, a plataforma desses bancos. 
Os QR Codes devem ser lidos pelos aparelhos de 
smartphones dos envolvidos durante a transação. 

Pense nos QR Codes do Pix como um código 
de barra dos boletos tradicionais. Embarcado 
nele podem estar informações como destino do 
pagamento, códigos de identificação, dados de 
sistemas e outros dados de identificação daquela 
cobrança ou transferência.

Os QR 
Codes

4.



Serão dois tipos 
de QR Code:
Estático: utilizado para diversas transações, como 
transferências entre duas pessoas, por exemplo, e em 
situações diversas em que o mesmo QR-Code possa 
ser utilizado por diversos pagadores diferentes, em 
momentos diferentes e com valores diferentes; pense 
em um músico de rua, ou um artista em uma live, 
ou um outdoor pedindo uma doação, um pequeno 
estabelecimento sem um sistema de checkout, mas 
que queria agilizar o pagamento... as mais diversas 
situações.

Dinâmico: utilizado para o pagamento de compras, 
pois permite a apresentar e incluir informações 
diferentes de acordo com cada transação que vão 
identificar o pagamento no sistema da instituição.

Você pode gerar QR Codes complexos, com 
todos os dados necessários para transferência e 
rastreio ou pode utilizar códigos mais simples, 
que contenham somente os dados necessários 
para uma transferência entre contas.



Uma das perguntas de quem está 
à frente de cobrança de clientes 
é como realizar cobranças pelo 
Pix. Já explicamos acima sobre 
QR Code dinâmicos e estáticos e 
é aqui que eles entram para lhe 
auxiliar neste processo.

Para realizar uma cobrança via Pix, 
basta você utilizar o sistema do seu 
banco para emitir os QR Codes 
para realizá-la. Como vimos acima, 
você pode gerar códigos com 
dados embarcados, os dinâmicos, 
ou códigos simples onde o cliente 
fará o preenchimento do valor que 
deseja pagar.

Aqui no BS2 estamos prontos para 
os dois casos. Na sua conta BS2 
Empresas você tem disponível 
toda a estrutura para emissão, 
gestão dos QR Códigos e de 
recebimentos.

Como 
fazer uma 
cobrança 
usando o 
Pix?

5.



Tenho um salão de beleza e quero receber via Pix.
Após criar uma chave de identificação, você pode 
imprimir um QR Code estático e colocar em algum 
lugar do balcão. O cliente escaneia o código, digita o 
valor da conta e realiza o pagamento. Você receberá a 
confirmação em tempo ao final do processo.

Tenho um restaurante e quero receber via Pix.
Além de um QR code no balcão, você pode imprimir 
um código dinâmico direto na fatura do cliente e neste 
já adicionar os dados referentes ao valor da conta. O 
cliente escaneia o código realiza o pagamento. Você 
receberá a confirmação em tempo ao final do processo.

Na prática 
e em  
exemplos:

Tenho uma empresa de serviços e envio boletos aos 
meus clientes por e-mail
Seu fluxo pouco muda! Você pode gerar chaves de 
identificação e, a partir delas, gerar  QR Codes para cobrança, 
diretamente de sua conta BS2 Empresas.. Quando o cliente 
efetuar o pagamento você é avisado pelo seu APP e o saldo 
disponibilizado imediatamente na conta.

Tenho um e-commerce e quero receber também via Pix
Possivelmente você é nosso cliente na modalidade API. O 
BS2 já liberou acesso a todos os serviços Pix e através desta 
conexão você consegue gerar chaves de identificação, 
e, a partir delas, qr_codes dinâmicos para realizar suas 
cobranças.

Consigo efetuar cobranças 
sem um QR Code?
Sim! Com o Pix também é possível realizar pagamento 
digitando as chaves, ou mesmo digitando os dados 
bancários, assim como feito hoje em dia com as TED´s. 
Vamos combinar que o QR Code vai agilizar o processo, 
mas não é sempre que conseguimos um celular ou 
aparelho para ler os dados. Assim, as chaves e ou os dados 
bancários também podem ser digitadas e o pagamento 
segue igual aos outros casos.



Quais as 
vantagens 
do Pix 
para meu 
negócio?

6.



O Pix é uma opção mais rápida, fácil e 
barata de receber e fazer pagamentos 
e transferências. As vantagens do Pix 
para empresas variam de acordo com 
o uso – receber ou fazer pagamentos.

Vantagens de receber via Pix.
•  As transações podem acontecer a qualquer horário e dia da 

semana – incluindo finais de semana e feriados;
•  Os pagamentos acontecem direto entre pagador e recebedor 

– sem intermediários, o que poderia tornar as transações mais 
caras e demoradas;

• O dinheiro cai direto na conta em poucos segundos;
•  As tarifas são mais baratas se comparadas às de outros meios de 

pagamento, como cartão e boleto;
•  Dá para receber de um jeito fácil e prático usando QR code;
•  Também é possível receber pagamentos usando as chaves Pix, 

como e-mail, número de telefone e CNPJ;
•  Fica mais fácil fazer o fluxo de caixa do negócio ao receber em 

tempo real.

Vantagens de fazer um Pix
•  As transferências podem ser feitas a qualquer horário e dia da 

semana – incluindo finais de semana e feriados;
•  É possível pagar fornecedores, funcionários e até tributos em 

tempo real – como se fosse uma transação com dinheiro, mas 
digital;

•  Dá para fazer transações usando apenas as chaves Pix, em vez das 
informações tradicionais como número da conta, agência, banco 
e CPF ou CNPJ;

•  Para fazer um Pix, basta ter um celular à mão ou internet banking.

O Pix vai ser uma opção mais rápida, fácil e barata de 
receber e fazer pagamentos e transferências, dando mais 
possibilidades às empresas brasileiras.



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. 

Diferença:
TEDx
DOCx
BOLETO



NOS CASOS DE 
TRANSFERÊNCIAS: 



• Transação efetuada por informações-chave;

• O dinheiro chega à conta do destinatário em segundos;

•  Pode ser realizado a qualquer dia e horário, mesmo  
nos domingos e feriados, mesmo de madrugada;

• Limites de valores acordados com o banco parceiro;

•  Para todas as transações, os envolvidos receberão  
uma notificação;

• Aqui no BS2 é totalmente gratuito.

Pix



•  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. 

TED
(Transferência Eletrônica Disponível)



•  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

DOC
(Documento de Ordem de Crédito)



NOS CASOS
DOS PAGAMENTOS: 



•  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.

Pix



• No lugar do QR Code, há o código de barras;

•  Para o destinatário, o dinheiro só estará disponível pelo 
menos um dia depois do pagamento ser efetuado;

• Só opera em dias úteis, no horário comercial;

• Não há notificação;

• Costuma acarretar algum custo para gerá-lo

Boleto



•  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 na BS2, as 
transações de débito são notificadas;

•  Quem recebe o pagamento deve arcar com os custos de 
aluguel ou aquisição da maquininha.

Cartão de Débito



•  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.

Cartão de Crédito



8.

No BS2 Empresas, você tem controle total de sua 
conta via API. Desta maneira você pode conectar 
seus sistemas diretamente ao banco e facilitar sua 
vida de maneira exponencial. Com nossas APIs 
você tem uma plataforma completa de cobrança 
com Pix, boletos e maquininha, consulta de saldo e 
extrato, pagamentos diversos, TEDs e transferências 
e vários outros serviços bancários.

Como nossa API, você tem acesso a toda a solução 
BS2 Pix: gestão de suas chaves de identificação 
com criação de qr-codes dinâmicos, gestão total 
dos seus recebimentos, realização de pagamentos 
e novas funcionalidades que o Banco BS2 liberar 
baseado na tecnologia.

Para saber mais sobre conexões via API, agende um 
bate papo com especialista clicando aqui. 

Quero me 
conectar via API

https://promo.empresas.bs2.com/pix-contato-especialista/


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 chaves de identificação nas 
instituições financeiras. Elas deverão 
ter a plataforma já disponível em 
suas páginas na internet e em seus 
aplicativos.

• 16 de novembro:  as transações 
com o PIX poderão ser realizadas.

As APIs do BS2 Empresas já estão 
disponíveis. Você já pode integrar 
seu sistema e aguardar a janela de 
testes. Basta entrar em contato com 
nossa equipe para iniciar seu on-
boarding. No internet banking, você 
já pode realizar o pré cadastro de 
suas chaves, para não perder tempo 
e começar a cobrar junto com o 
lançamento da ferramenta.

A partir
de quando?

9.



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. 

SEGURANÇA
10.



Para criar o Pix, o Banco Central já havia buscado 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. 



Nossas APIs e nossos sistemas on-line também são pensadas para ofertar a melhor 

experiência com a máxima segurança que nossos clientes precisam. Contamos 

hoje com grandes players de mercado utilizando soluções BS2, com garantia de 

uptime e SLAs estritas.

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

HTTPS
Criptografia de alto nível que chega 

aos nossos servidores, garantindo 

segurança às transações de seus 

clientes.

OAuth
Autenticação simplificada com 

um dos protocolos mais utilizados 

para integração de APIs com 

possibilidade de revogação de 

permissão a qualquer momento, 

deixando o processo mais 

transparente e seguro.

API Gateway
Proteção extra com nosso API 

Gateway. As requisições para o Banco 

BS2 passam por uma infraestrutura 

de segurança reforçada, protegida 

de diversos tipos de ataques e com 

resposta rápida a novas ameaças

Web Application Firewall (WAF)
Bloqueio contra diversos tipos de 

invasões. Todo tráfego é analisado 

e protegido contra os ataques mais 

atuais e comuns, como DDoS, SQL 

Injection e XSS.



POR QUE
ESCOLHER
O PIX?
11.



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. As vantagens são 
claras. Recapitulando: 

•  Quando precisamos de um dinheiro urgente, o Pix garante a transferência 
instantânea;

• Ele realiza transações de qualquer valor, beneficiando você e o seu cliente;

• É totalmente gratuito aqui no BS2;

•  Não exige nenhuma informação além da identificação do pagador e da chave de 
quem 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 B2S;

•  O BS2 garante às empresas parceiras todo o suporte necessário para a construção 
das interfaces;

•  O BS2 ainda garante aos parceiros protocolos rigorosos de segurança, seguindo à 
risca as diretrizes do Banco Central;


