




Pix: uma nova maneira pagar e 
receber



Para entender melhor o contexto, precisamos olhar os fundamentos: 
as relações essenciais no mundo de serviços financeiros
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Compra           Venda Investimento          Crédito

Risco           Proteção Lealdade          Recompensa

Mundo dos 
Pagamentos

Mundo do 
Relacionamento

Mundo dos 
Seguros

Mundo da 
Intermediação 

Financeira 

Tendência certa: Pagamento será cada vez mais Meio e menos um Negócio em si



Teremos um mundo cada vez mais “cashless” e com novas trilhas, 
impactando diretamente as IFs

5Fonte: World Economic Forum - Análises Boanerges & Cia.

Cashless World Novas trilhas de pagamento

Novas experiências do consumidor estão sendo 
construídas sobre os sistemas de pagamento 

existentes, e resultarão em mudanças significativas no 
comportamento dos clientes

O grande potencial de Pagamentos Instantâneos
deve simplificar radicalmente as transferências de valor

 Possível perda de controle sobre a experiência dos clientes

 Desafio cada vez maior para se tornar o meio preferencial dos clientes

 Novas trilhas, diminuindo o papel das IFs

 Novo conjunto de riscos (p.ex. reputação, segurança)

 Aplicação em outros serviços financeiros, gerando novas transformações

Impactos para as Instituições Financeiras



Existem alguns vetores que atuam sobre o processo de transformação do 
mundo de meios de pagamento
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Pagamentos invisíveis –
processo de desmaterialização
Pagamentos invisíveis –
processo de desmaterialização

Ação do reguladorAção do regulador Forças de arrasto vs.
forças de disrupção
Forças de arrasto vs.
forças de disrupção

Pagamentos 
Instantâneos

Open Banking

Incentivo a 
novas 

fintechs

+ interoperabilidade

Instantaneidade

Sistema + aberto

Serviços de 
streaming

Transporte 
privado

“Connected
cars”

e-Wallets

Eventos

Hospedagem

Refeição & 
Alimentação

Tradições 
socioculturais
(ex. uso de 
dinheiro)

Custo geral da 
tecnologia

(ex. smartphones)

Baixo conhecimento 
tecnológico da 

população

Usabilidade 
desenhada para 
outros mercados

(ex. WeChat)

Poder econômico 
dos grandes bancos 

no Brasil

Hostilidade do 
ambiente para 

novas empresas

Carência ou 
inadequação de 
infraestrutura 

tecnológica no Brasil

Imagem associada 
ao uso de novas 

tecnologias
(insegurança, etc.)

Exemplos de “drag forces” atuando sobre o 
ambiente de inovações em soluções financeiras



Pagamentos Instantâneos vêm para atender
uma série de necessidades do mercado

7

Utilização elevada de 
dinheiro em espécie
Utilização elevada de 
dinheiro em espécie

Alto custo e dificuldade
de transferências 

eletrônicas interbancárias

Alto custo e dificuldade
de transferências 

eletrônicas interbancárias

Taxas elevadas para 
transações por cartões
Taxas elevadas para 

transações por cartões

1 2 3
Principais 

motivadores

Definição: são transferências de recursos realizadas de maneira eletrônica/digital na qual a transmissão da 
transação de pagamento e da disponibilidade de fundos para o recebedor ocorrem de forma imediata e direta e 
que os serviços estão sempre disponíveis ao uso

Requisitos 
fundamentais 

definidos para o 
Brasil

Operação ininterrupta, 
24x7

Simples e fácil, sem 
fricção

Adoção de qualquer tipo 
de pagamento

Liquidação da transação 
em tempo real

Interoperável entre 
qualquer iniciador

Conciliação para pagador 
e recebedor

Fontes: Banco Central / apresentações de mercado
Análises Boanerges & Cia.



Principais papéis do Banco Central 
no ecossistema de pagamentos instantâneos
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BC tem um papel central e é responsável por...

 Legislação e normativas sobre a operação do sistema

 Estabelecimento de critérios e normas técnicas

 Autorizações dos diversos participantes

 Desenvolver e gerenciar a base única centralizada de 
endereçamento

 Estrutura de liquidação 24h, 7 dias/semana



Modelo em desenvolvimento no Brasil para Pagamentos Instantâneos deve 
agregar benefícios para diversos elos da cadeia
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Benefícios esperados para o mercado

Pagadores:

 Maior rapidez e segurança

 Menor custo

 Praticidade (uso de lista de 
contatos no celular ou de 
QR Code para iniciar 
pagamento)

 Possibilidade de integração 
com outros serviços do 
smartphone

Pagadores:

 Maior rapidez e segurança

 Menor custo

 Praticidade (uso de lista de 
contatos no celular ou de 
QR Code para iniciar 
pagamento)

 Possibilidade de integração 
com outros serviços do 
smartphone

Recebedores:

 Disponibilização imediata 
dos recursos transferidos

 Facilidade e rapidez de 
checkout (sem necessidade 
de POS)

 Facilidade de conciliação de 
pagamentos

 Redução de custos

Recebedores:

 Disponibilização imediata 
dos recursos transferidos

 Facilidade e rapidez de 
checkout (sem necessidade 
de POS)

 Facilidade de conciliação de 
pagamentos

 Redução de custos

Para o ecossistema:

 Maior competição entre 
meios de pagamentos

 Estímulo à entrada de 
fintechs e big techs

 Maior potencial para 
inclusão financeira

 Maior digitalização dos 
meios de pagamento

Para o ecossistema:

 Maior competição entre 
meios de pagamentos

 Estímulo à entrada de 
fintechs e big techs

 Maior potencial para 
inclusão financeira

 Maior digitalização dos 
meios de pagamento

Tudo isso sobre uma base operacional com custo extremamente reduzido!
 BACEN definiu seus custos em R$ 0,01 a cada 10 transações

 Sobre estes custos, ainda vão incidir os custos dos provedores deste serviço ao mercado

 Lado ruim para o varejo: quem vai pagar esta conta é o Recebedor (pagador PF não pode ser cobrado)

 Lado bom: custo deve ficar muito mais baixo do que as taxas de cartão (MDR) – alguns estudos falam 
em R$ 0,05 a R$ 0,30 por transação

Fontes: Banco Central / apresentações de mercado. Análises Boanerges & Cia.



Projeto do BACEN vem evoluindo e tem cronograma bem definido: 
lançamento previsto para 16/nov/2020

Previsão de lançamento (Go Live) da 1ª Fase em 16/11/2020: vai acontecer!
 05/10 – Início do cadastro de chaves dos clientes por parte dos participantes diretos e indiretos
 03/11 - Soft Opening
 16/11 - Go Live

O que está dentro da 1ª Fase
 Entrada obrigatória de todas as Instituições Financeiras e Instituições de Pagamento (incluindo fintechs) com mais de 500 mil 

contas ativas: só isso já representaria 85 a 90% do mercado 
 Quase 1.000 empresas cadastradas, muito além do previsto
 Liberação da função “PIX” na home do app para o usuário: não precise se logar no app para usar
 Pagamentos via QR Code (estático e dinâmico)
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Principais fontes: Banco Central / apresentações de mercado

Análises Boanerges & Cia.



Com isso, estamos passando por uma explosão de carteiras e contas 
digitais com uma tendência de depuração no curto e médio prazo
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Conta digital: base para guarda de recursos e 
acesso a serviços financeiros, como pagamento de 
contas, transferências, crédito, etc

Carteira digital: instrumento de pagamento, que 
pode estar ou não vinculado a uma conta digital 

Alguns levantamentos mostram mais de 600 carteiras digitais disponíveis no Brasil

 Tende a não se sustentar como negócio, pois as receitas são muito limitadas
Não é negócio em si, mas o veículo para trabalhar com produtos financeiros 

Certamente não há espaço para todos: apenas quem tem grandes bases de clientes e proposta de valor diferenciada 
devem sobreviver

Ligadas a grandes IFs e 
Bandeiras Ligadas a adquirentes 

Grandes players 
internacionais

Outros segmentos



Pix deve impactar os players
deste mercado de diferentes formas
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Principais linhas analisadas Bandeiras Adquirentes
Bancos 

tradicionais
Fintechs/ 
Neobanks

Market share (%)

Volume transacionado ($)

Margens (%)

Rentabilidade ($)

Negativo

Positivo
Muito alto BaixoAlto Médio Muito baixo

Vetor de impacto
Intensidade do impacto relativo



Com o lançamento do Pix este ano deveremos ver um deslocamento de volumes
vindos principalmente cartão de débito, transferências eletrônicas e boletos

Principais meios de pagamento impactados

Modalidade Intensidade 
do impacto

Comentários / drivers

Cartão de débito Alta Baixa rentabilidade para os emissores
Demanda recursos em conta de forma similar

Cartões pré-pagos (de uso aberto) Alta Idem débito, com agravante de que não há cultura disseminada

Transferências (TED, DOC, etc) Alta

Principalmente transferências usadas no dia-a-dia e para pagamentos de 
serviços (faxina, eletricista, etc)

Transferências de alto valor devem continuar via banco (similar ao que 
ocorre até hoje com cheque), até que os aspectos de segurança estejam 
comprovados

Boletos Alta

E-commerce deve se favorecer da modalidade para substituir os boletos 
(buscando menor atrito com o cliente na hora da venda)

Alta demanda por soluções antifraude, dada a dinâmica de liquidação ser 
imediata

Concessionárias de serviços (luz, água, telefonia, etc) também devem 
aderir ao PIX, para reduzir custos com arrecadação

Dinheiro Média Impacto virá com o tempo, pois demanda mudança de cultura (não é 
imediato)

Cartão de crédito Baixa Crédito à vista tende a ser mais impactado, visto que parcelado é uma 
forma de financiamento de difícil substituição

Cartões de loja e de Rede Baixa Mesma dinâmica do crédito 13



46% 36%

32%
29%

16%

3%

21%

35%

39%
41%

49%

18%
21%

Não monetário Dinheiro Cartão/Mobile Pgto Instantâneo Pré-pago Cheque Outros

Devemos ter uma grande mudança no share de meios de pagamento
daqui para frente

Evolução dos principais meios de pagamento no Brasil
Participação no consumo privado - %

Real Projetado

Cartões finalmente ultrapassaram o 
Dinheiro em 2019, depois de décadas

No cenário mais provável, PIs devem ultrapassar 
o Dinheiro em menos de 10 anos, movimentando 

mais de R$  900 bi em 2028

Futuro mostra cenário de 
convivência dos Cartões/mobile 
e PIs, sendo o primeiro puxado 

pelo Crédito e embarcado em 
novas tecnologias

Mesmo olhando para 2050, Dinheiro 
deve continuar existindo, mas em 

patamar residual (3%)

Cenário provável

Valores a preços de 2019
Principais fontes: Banco Central / ABECS / IBGE / Febraban / The Nilson Report

Análises, estimativas e projeções Boanerges & Cia. 14



Há ainda muitos espaços a serem trabalhados a partir do Pix

15

Provável entrada 
no mundo do 

Crédito

Ocupação de 
espaços na cadeia 
de pagamento das 

empresas

Certamente vai desafiar a 
criatividade do brasileiro para 

integrá-lo e/ou adaptá-lo com/para 
modalidades de pagamento a prazo 

e com crédito envolvido

(Já em processo!)

Ameaça potencial ao
Parcelado Sem Juros?

Veremos...

Deve abrir enorme front de 
oportunidades (ainda não 

devidamente explorado) de 
pagamentos empresariais 

B2B – empresas para empresas 
(p.ex. cadeia de suprimentos)

B2P – empresas para pessoas
(funcionários, prestadores de 

serviço PF, etc)



O mercado até aqui tem focado mais em oportunidades originadas nas 
Pessoas (mundo PF) do que nas Empresas (mundo PJ)
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P2P

R$ 0,02

Consumo 
Privado
R$ 4,2

Impostos
e Taxas
R$ 0,1

Salários, 
dividendos etc.

R$ 1,2

Consumo 
Intermediário

R$ 7,3

Impostos
e Taxas
R$ 2,3

Salários, 
benefícios etc.

R$ 0,8

Convênios e
Serviços
R$ 0,6

Repasses

R$ 0,4

R$ 4,3

R$ 10,8

R$ 1,8

Foco do mercado de 
pagamentos tem sido no 

mundo PF

Destino de Recursos

O
ri

g
e
m

 d
e
 R

e
cu

rs
o
s

Pessoas

Empresas

Governos

R$ 12,1R$ 2,0 R$ 2,8

Valores em R$ Trilhões

Pessoas

Empresas Governos

Principais fontes: IBGE, Accenture com análises Boanerges & Cia.

2019

Pagamentos lato senso: são as transferências financeiras de 
recursos entre os vários agentes (empresas, governos e 
pessoas), em função principalmente da aquisição/remuneração 
de bens ou serviços

R$ 16,9 tri
Em pagamentos

Potencial dos 
pagamentos 

originados nas 
Empresas é mais 

do que o dobro do 
mundo PF



Pix deve impactar também a relação entre empresas
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Espaço grande para trazer mais eficiência para as relações comerciais entre empresas

 Grande espaço para reduzir custos e otimizar processos de pagamento e recebimento entre empresas (substituir 
pacotes de TED/DOC e boletos das empresas, com custo operacional mais baixo tanto para quem oferece - IFs - quanto 
quem contrata, e ainda com mais facilidade de conciliação)

 Pix deve atender as diversas modalidades de cobrança (instantânea, descontada, e-commerce, etc) e pagamentos
(fornecedores, tributos, folha salarial, etc) das empresas

 Embora os Boletos só estejam previstos para migrar para Pix em 2023, deverá ocorrer uma forte migração antecipada 
de cobranças e pagamentos para o Pix desde o lançamento

 Soluções para PJ serão muito mais atraentes se acompanhadas de experiência mais digital para as empresas no 
acesso a outros serviços financeiros, como crédito, cash management e seguros

Relação entre Franqueador e Fraqueados também deve ser impactada, 
com novos processos entre o fluxo de pagamentos muito mais 

eficientes e com menores custos



Com todos estes elementos, o mundo dos pagamentos
vai passar por grandes transformações
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Compra           Venda

O mundo dos pagamentos 

• Novos meios, devices e processos
 Mobile
 QR Code
 Biometria
 Blockchain

• Mudanças de participação entre os 
vários meios de pagamento

• Disputa entre provedores e agentes 
tradicionais e novos players

• Pagamentos instantâneos vêm para 
ficar

• Negócio x meio – evolução da atividade, 
deixando de ser um grande e lucrativo 
negócio para se tornar um serviço 
baseado na eficiência e custo baixo



Para fechar...
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Pix
é só o começo

Veremos uma série de mudanças no mundo de 
pagamentos e de serviços financeiros como um todo

Vem aí 
também o 

Open Banking

Que vai possibilitar uma oferta de serviços financeiros 
por muito mais agentes, inclusive agentes não 
financeiros, o que deve melhorar a qualidade e reduzir 
o preço para os usuários (empresas e consumidores)

Oportunidade para a ABF e para os franqueadores
trazerem esta oferta para o mundo do franchising, gerando

benefícios para toda a cadeia



Muito obrigado!
Ficamos à disposição para apoiá-los na exploração destas 

oportunidades
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Contate-nos:
boanerges@boanergesecia.com.br
11 3813.6413
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