
O que é o PIX e seus impactos para o
Microempreendedor
O Pix é o novo sistema de pagamento do Banco Central. Com ele, poderemos pagar e
receber em questão de segundos, de graça e em um ambiente seguro através de nossos
celulares!
Através do Pix as transações financeiras serão muito mais rápidas e baratas, o que é ótimo
para o MEI.
Vamos entender melhor como funciona esse novo método de pagamento e como ele
impacta nos nossos negócios?

Foto por Stories | Freepik.



O que é o PIX
O Pix é o novo sistema de pagamentos instantâneos que o Banco Central desenvolveu para
facilitar a vida das pessoas e empresas.
Nesse sentido, o Pix objetiva ser um meio de pagamento amplo, rápido, barato e simples.
Com ele, nada de ficar precisando saber nome completo, cpf, banco, número da conta e
agência. Bastará saber uma informação da pessoa, por exemplo, o número de celular, e
pronto!
De tal maneira, nada de esperar 3 dias para o boleto ser compensado, ter que pagar R$
9,90 de TED e não poder fazer transações de noite.
Toda a infraestrutura é chamada de Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). Através do
SPI, o sistema de liquidação será centralizado e feito em tempo real, com menor custo,
tendo o Banco Central como controlador. Assim, o custo do SPI é será reduzir pelo fato de
que o BC não terá lucro: as taxas que os bancos e fintechs terão que pagar é para custear
essa infraestrutura compartilhada.
No final das contas, todos os consumidores e empresas poderão usufruir de um sistema
robusto com custo inferior.

Como funcionará os pagamentos instantâneos?
O Pix parece muito promissor, mas como irá funcionar? Terei que baixar um aplicativo para
isso?
Esse novo sistema irá funcionar 24 horas por dia, todos os dias. Além disso, promete que
as transações serão finalizadas em questões de segundos.
Ademais, com apenas uma informação da pessoa ou empresa você já conseguirá efetuar o
pagamento. Isso é possível através da “Chave Pix”. Essa chave será gerada junto a um
banco ou fintech da sua escolha que ofereça esse sistema. Com a instituição você irá
vincular algum dos seus dados que serão cadastrados como Chave Pix, após o cadastro já
será possível receber os pagamentos.
Assim, na instituição financeira que for cadastrada a chave, será por lá que o pagamento
será recebido. A chave Pix pode ser:

● CPF;
● CNPJ;
● E-mail;
● Número de Celular;
● Chave aleatória (código aleatório, para aqueles que não quiseram vincular algum

dado pessoal).
Dica: é recomendado que você cadastre um dado para cada instituição. Por exemplo, o
CPF/CNPJ em um banco e o e-mail em outro. Assim, você terá opções caso haja algum tipo
de problema.
Aliás, se cadastrar seu CNPJ em um banco, não será possível cadastrar o mesmo número
em outro. Porém, se desejar, será possível pedir que seja feita a transferência de chave
sem problemas e com agilidade.

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


Como farei as transações? Tem aplicativo específico? Será pago?
Para você utilizar o Pix não será necessário um novo aplicativo. Ou seja, no aplicativo da
instituição que você possui conta e cadastrou a chave será o mesmo que utilizará para
utilizar o novo sistema.
Praticamente, todas as instituição financeira terá o Pix. Isso porque o Banco Central
determina ser obrigatório que todas as empresas com mais de 500 mil contas ofereçam o
sistema.
Afinal, o grande objetivo do Pix é oferecer um sistema instantâneo, barato e simples para o
maior número de pessoas.
Nesse sentido, o sistema Pix será gratuito para pessoas físicas. Enquanto isso, para os
CNPJs poderá ter um custo, mas muito inferior aos métodos tradicionais disponíveis.
Contudo, muitas fintechs e alguns bancos grandes estão na tendência de zerar as taxas.
Por exemplo, a Nubank já anunciou que o Pix também será gratuito para empresas.
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Quem poderá usar o PIX?
Como visto, o Pix vem para facilitar as transações entre:

● Pessoas: faça envio de valores facilmente para amigos e familiares;
● Empresas e pessoas: pague seu cafézinho, sua conta ou assinaturas.
● Empresas: pagamento de fornecedores;
● Com o governo: faça o pagamento de taxas, tarifas e impostos do governo.

Ou seja, todo tipo de transação financeira poderá ser feita através do Pix. Assim, você
conseguirá pagar suas contas e receber dos seus clientes com maior facilidade.



Já está podendo ser utilizado?
A partir do dia 16/11/2020 o Pix estará disponível para todos. Veja como foi a
implementação:

● 05 de outubro: cadastramento das chaves Pix;
● 3 a 15 de novembro: implementação e fase de uso restrito a usuários selecionados.

Ou seja, uma fase de testes finais;
● 16 de novembro: o grande dia! A partir dessa data todos poderão utilizar o novo

sistema.
Assim, após dia 16/11 bastará você entrar no aplicativo da instituição que você fez o
cadastro das chaves e começar a utilizar o Pix, seja para receber ou fazer pagamentos de
forma instantânea.

Quais as vantagens?
Como estamos falando de um sistema desenvolvido pelo Banco Central em parceria com
todo o mercado financeiro, temos um método de pagamento bem integrado e que busca ser
o substituto dos métodos tradicionais.
Assim, com o Pix temos:

● Facilidade: transações de forma simples através do celular;
● Segurança: sistema robusto com mecanismos de proteção das transações e dados.

Além disso, as instituições financeiras deverão obedecer às exigências da Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD);

● Baixo custo: gratuito para as pessoas e custos mínimos para as empresas;
● Rapidez: conclua os pagamentos em segundos e receba imediatamente de seus

clientes;
● Disponibilidade: funcionamento 24 horas por dia, todos os dias do ano (até em

feriados e domingos!);
● Integração: automação de processos e conciliação de pagamentos, além de permitir

conexão com outros serviços;
● Abrangente: faça transações com outras pessoas, empresas e o governo. Além

disso, não há limites mínimos para usar o sistema. Limites máximos poderão ser
aplicados por cada instituição para prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro.



Como o MEI poderá se beneficiar?
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Redução de custo e melhor gestão do fluxo de caixa
Receber dos clientes, principalmente em dia, e cair na hora é a maior maravilha do mundo.
Com o Pix, você não precisar usar, por exemplo, as maquininhas de cartões. Assim, não
terá que pagar aluguel da máquina, as tarifas e esperar 3 a 7 dias para ficar disponível para
você.
Assim, usando um QR Code em sua loja você já poderá receber na hora os pagamentos.
Mas, aqui vai um ponto importante: o MEI terá que pagar uma tarifa de recebimento.
Pessoas físicas e MEIs podem usar o Pix para fazer pagamento gratuitamente. Mas,
quando forem receber de clientes, haverá uma tarifa de recebimento, porém menor que os
métodos tradicionais.
Lógico que, como estratégia, algumas instituições estão oferecendo o Pix
gratuitamente para o MEI. Por isso, verifique se onde você possui a conta MEI está
oferecendo esse benefício.
Além disso, por receber os pagamentos na hora, não há tanta necessidade de crédito!
Assim, você alivia seu fluxo de caixa e consegue reduzir a necessidade de capital de giro.
Logo, não precisará ficar esperando para cair o dinheiro e buscando formas para pagar as
contas até que o pagamento do seu cliente esteja disponível.

https://medium.com/steppwize/r%C3%A9gua-de-cobran%C3%A7a-como-receber-em-dia-dos-seus-clientes-2b1a392ffe30
https://medium.com/steppwize/empr%C3%A9stimo-pela-maquininha-saiba-como-a-m%C3%A1quina-de-cart%C3%A3o-pode-ajudar-os-microempreendedores-1bd2b7841c32?source=collection_home---------6----------------------------
https://medium.com/steppwize/gest%C3%A3o-do-capital-de-giro-como-o-mei-pode-fazer-isso-na-pr%C3%A1tica-45b16d9032f7


Gestão de estoque facilitada
Para quem vende produtos utilizando boleto bancário sabe como isso é complicado. Afinal,
se você emite um boleto de 3 dias de vencimento que é pago no último dia, poderá ser
compensado só dois dias depois, se não tiver algum problema.
Nisso, já se foram 5 dias que você teve que reservar uma parte do estoque para atender um
cliente. Mas, com o Pix não terá essa. Com recursos liberados na hora, será mais
simples controlar o estoque, além de poder reduzir a quantidade estocada.
Ademais, com a liberação mais rápida, será possível entregar seus produtos no menor
prazo. Ou seja, a satisfação do cliente aumenta, ajudando você a ter mais negócios com
ele.

Conveniência e segurança para empresa e consumidor
Sem precisar ter que ficar andando com dinheiro por aí, o cliente poderá fazer o pagamento
na sua loja diretamente do seu celular. Assim, basta você disponibilizar um QR Code ou
informar qual é sua Chave, por exemplo, seu número de celular.
De todo modo, o Pix irá permitir que seja:

● Eliminado a necessidade de ter que ficar contando troco;
● Reduzido as chances de roubos;
● Melhora do controle financeiro;
● Disponibilizado mais um meio de pagamento para facilitar o recebimento;
● Integrado o Pix com outros softwares;

E como fica o e-commerce?
Mas, como irá funcionar no E-commerce os pagamentos com Pix?
Parece que o Pix funciona apenas como um TED com diversas vantagens. Contudo, para
ecommerce o TED não funciona, pois como você vai saber qual cliente que pagou a fatura
de 10 produtos e quem pagou a fatura de 8 produtos? É inviável por transferência.
Mas, no E-commerce o Pix irá funcionar através de QR Code gerado por cada venda
no momento do checkout. Assim, será possível ter o controle e integração com seus
sistemas de ERP.
Para isso, entre em contato com a empresa que fornece o sistema de pagamentos de sua
loja virtual para saber se eles já possuem integração e receber as instruções de como
implementar o Pix.

E você empreendedor, o que achou desse novo sistema do Banco Central? Já cadastrou
suas chaves Pix?

https://medium.com/steppwize/crm-o-que-%C3%A9-e-como-ajuda-no-funil-de-vendas-905f5c2bbf26?source=collection_home---------14----------------------------
https://medium.com/steppwize/mei-dicas-certeiras-para-vender-mais-usando-as-redes-sociais-cba26a530f2c?source=collection_home---------18----------------------------

