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Os sistemas de pagamento estão evoluindo em um ritmo exponencial. Novas tecnologias e 
modelos de negócios deverão, em apenas alguns anos, mudar drasticamente como fazemos 
nossas transferências e compras diárias. Entre essas inovações, o destaque é para os 
Pagamentos Instantâneos: pagamentos que são autorizados e liquidados em tempo real, 

disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e normalmente precisam apenas de um 
aplicativo no celular e um código QR.  

O Banco Central iniciou ano passado um projeto para implementar um ecossistema de 
Pagamentos Instantâneos no Brasil até 2021, todos os olhares no setor financeiro estão 
voltados para essa tendência. Uma vez que, esse novo meio de pagamento deve acabar 
substituindo outros métodos no futuro próximo. Os cartões de débito e crédito, apesar de 
poderem realizar a autorização em tempo real, geralmente levam pelo menos 1 dia útil para 
liquidar a transação e retransmitir o valor para os comerciantes. Pagamentos Instantâneos 
resolvem essa lacuna, autorizando e liquidando em tempo real. 

Em casos como transferências, há lacunas ainda maiores. Métodos como transferências 

bancárias (TED/DOC) não estão disponíveis fora de dias úteis e horário comercial, cobram taxas 
altas, não realizam confirmação das transações e normalmente exigem que o pagador preencha 
até 5 informações diferentes para identificar o recebedor. No caso dos Pagamentos 
Instantâneos, o endereçamento pode ser feito apenas lendo um código QR pelo celular ou com 
um único identificador, como o CPF. 

Como se não bastasse, talvez o maior impacto trazido pelos Pagamentos Instantâneos é que 
eles não se encaixam na cadeia de players atuais. O Banco Central manterá toda uma 
infraestrutura à parte, de modo que o papel tradicional das bandeiras não se aplica a esse 
ecossistema. Qualquer provedor de serviços de pagamento (PSPs) pode se conectar diretamente 
a uma rede nacional e fazer transferências entre contas mantidas por qualquer outro PSP na 

rede. Assim, o Banco Central pretende desenvolver um ecossistema mais competitivo para os 
PSPs e menos dispendioso para todas as partes envolvidas. 

Reforçando esse caminho, o novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em 
pronunciamento para o Senado Federal, afirmou: “O mundo passa atualmente por uma onda de 
inovação e mudanças. É crucial [...] preparar o Banco Central do Brasil para desempenhar 
apropriadamente suas funções nesse novo ambiente, que será certamente baseado em 
tecnologia e no fluxo rápido de informações. Novas tecnologias como Blockchain, o uso de 
inteligência artificial, identidade digital, Pagamentos Instantâneos, open banking, dentre outras 
inovações, estão alterando completamente os modelos de negócios e os serviços financeiros.” 

Considerando toda esta revolução e que hoje ainda há quase 
60 milhões de brasileiros desbancarizados, acredito que o 
novo ecossistema de pagamentos brasileiro será uma 

importante ferramenta para alterar este cenário, 
modernizando o Sistema Financeiro Nacional para se adequar 
a um mundo cada vez mais rápido, interoperável, online e 
centrado na experiência do usuário. 
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MEIOS ELETRÔNICOS MAIS RELEVANTES 
O mercado de meios de pagamento eletrônico afeta a vida de praticamente todos os brasileiros, e 
seu desenvolvimento é fundamental para a sociedade. 

Movimentações com cartões (débito, crédito e pré-pago), crescem a cada ano e apresentam 
números expressivos: 

5,1 milhões  

de máquinas de cartão 

Presente em 

 99,9% das cidades 
35,4% 

do consumo das famílias 

R$ 1,4 trilhão  

em volume transacionado 

13 bilhões  

de transações com cartões 

190 milhões  

de cartões ativos 

Fonte: Abecs e BACEN. Dados referentes a 2017, exceto consumo das famílias referente a 3T2018 

Fonte: Abecs;BACEN; elaboração Fisher 
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Número de cartões (milhões) 

Transações por ano por habitante 

R$ 842,6  
bilhões 

R$ 508,1 
bilhões 

R$ 6,6  
bilhões 

crédito débito pré-pago 

V O L U M E  T R A N S A C I O N A D O  -  C A R T Õ E S  ( 2 0 1 7 )  



COM DIVERSOS PARTICIPANTES 
Por trás de cada transação, estão diversos players envolvidos, que constantemente trocam dados e 
informações para efetuar cada operação. 

Fizemos um esquema simplificado de uma operação de compra com cartão. 

Em verde, está representado o Fluxo Transacional e em azul o Fluxo Financeiro. 

Entre o Vendedor e o Credenciador, podem atuar também os Subadquirentes e Gateways.  
Nesse caso, no Fluxo Transacional eles atuariam no passo 2.1, entre Vendedor e 

Credenciador, e no Fluxo Financeiro o passo 3 teria mais uma etapa, passando também 
pelo Banco do Subadquirente. 

1. 
Pagamento por 

mercadoria ou serviço 

2. 
Solicitação da autorização 

de pagamento (2.1 a 2.3) 

3. 
Resposta da autorização 

(aprovado ou negado) 

Fluxo Transacional 

1. 
Solicitação de crédito na conta 

da Credenciadora 

2. 
Débito no Emissor e crédito 

na conta da Credenciadora 

3. 
Débito na conta da Credenciadora 

e crédito no Banco Domicílio 

5. Crédito ao Vendedor 

4. Envio de informações analíticas 

Fluxo Financeiro 

1 
2.1 2.2 2.3 

3.1 3.2 3.3 

Portador Vendedor Credenciador Bandeiras Banco Emissor 

Banco Liquidante 
do Credenciador 

Banco Domicílio 

2 

1 

3 

4 5 



QUEM É QUEM ? 

BANDEIRAS 

É a instituidora do arranjo de pagamento, responsável pela 

organização, estrutura, fiscalização e pelas normas operacionais e 

de segurança necessárias ao funcionamento  do sistema. 

EMISSOR 

É o responsável pela emissão dos instrumentos de pagamento e 

por oferecer limite de crédito ao portador. 

CREDENCIADORAS (ADQUIRENTES) 

É a empresa que credencia a loja para a aceitação dos meios 

eletrônicos de pagamento, sendo responsável por capturar, 

processar  e liquidar a transação. 

VENDEDOR 

Qualquer pessoa jurídica, microempreendedor individual ou 

profissional autônomo que aceita instrumentos de pagamento na 

venda de seus produtos ou serviços. 

SUBADQUIRENTE 

Habilita recebedores para aceitar diversos instrumentos de 

pagamento e participa do processo de liquidação como devedor 

do lojista. Muito usadas por PMEs, por possuírem cadastro com 

adquirentes e serviços agregados como antifraude.  

PORTADOR 

Qualquer pessoa física ou jurídica portador do instrumento de 

pagamento, como cartão de crédito, débito ou pré-pago.  

CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS 

Associação participante do SPB, cujo objetivo é prover 

confiabilidade e segurança do mercado financeiro. Com as últimas 

regulações, a CIP agora é responsável por liquidar todas as 

transações, devendo receber as informações de adquirentes e 

bandeiras antes de liberar a liquidação. 

GATEWAY 

Interface que faz a ligação entre a loja, os clientes e as instituições 

financeiras, ajudando nas transações online realizadas via cartão 

de crédito, débito, boleto e transferências. Coleta e armazena as 

informações do cliente, conectando-as às adquirentes. 
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PAGAMENTOS CADA VEZ MAIS DIGITAIS 
Os brasileiros estão cada vez mais usando meios eletrônicos para pagar contas e comprar produtos e 
serviços. 

Fonte: Abecs; BACEN 

V O L U M E  T R A N S A C I O N A D O  

R$1,36 
trilhão 

R$1,31 

trilhão 
R$751  
bilhões 

No ano de 2017, pela 
primeira vez na história o 
volume transacionado 
por meio de cartões 
ultrapassou saques. 

Saques Cartões Cheque 

45% 

22% 

10% 

23% 

39% 37% 

1% 

23% 

Dinheiro Cartões Cheques Outros

2007 2017 

P A R T I C I P A Ç Ã O  N O  C O N S U M O  P R I V A D O  

Dinheiro 

100% 

96% 

35% 

52% 

39% 

46% 

Cartão de débito Cartão de crédito 

11% 
19% 

Débito automático/ 
Transf. eletrônica 

2013 2018 

F O R M A S  D E  P A G A M E N T O  U T I L I Z A D A S  

Abrange todas as formas de pagamento utilizadas independentemente da frequência. A questão contemplou múltiplas 
respostas para este item. 



COM FINTECHS EM FRANCA ACELERAÇÃO 
O crescimento de serviços online de e-commerce e aplicativos diversos  - transporte, aluguel de 
bicicletas e patinetes, entrega de comida, streaming, entre outros  - trazem novas necessidades de 
meios de pagamento digitais. 

Na ponta de quem vende, recorrência, antifraude, conciliação e split são apenas alguns exemplos. Na 
ponta dos consumidores, a necessidade de instrumentos de pagamento como cartão de crédito, por 
exemplo, se torna um problema para parte considerável dos brasileiros que não possuem cartão de 
crédito ou contam com limites muito baixos. 

Esse cenário de mudança no modo de consumo e evolução tecnológica contribuiu para impulsionar o 
crescimento de quase 500% no número de fintechs de pagamento em relação a 2015. 

19 
26 

42 

67 
78 

90 

105 
114 

ago.15 set.15 abr.16 set.16 fev.17 nov.17 ago.18 mar.19

CADA VEZ MAIORES 
Em 2018, vimos deals relevantes no setor de meios de pagamento, com destaque para os IPOs de 
Pagseguro e Stone.  

US$1,5 B – IPO 

US$6.6 B de  

Valuation 

US$2,3 B – IPO 

US$7.7 B de 

Valuation 

US$30 M  

captados 

US$22 M  

captados 

Fonte: Fintechlab e elaboração Fisher 

NÚMERO DE FINTECHS DE 
MEIOS DE PAGAMENTO 

Começamos a ver também alguns movimentos de consolidação no setor, como no caso da Stone. 
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MAPEAMOS 114 STARTUPS NO BRASIL 

ATUANDO NO SETOR DE MEIOS DE PAGAMENTO 



C A S E  t r a z i d o  p o r  

Primeira plataforma online para automação financeira do Brasil, nascemos há pouco mais de 

sete anos com a missão de simplificar os processos financeiros das empresas, tornando-as 

cada vez mais produtivas. 

Ao longo de nossa existência, temos diminuído as barreiras na implementação de pagamento 

digital de nossos clientes, facilitando a realização de cobranças (recorrentes ou pontuais), o 

acompanhamento de métricas de negócios, automatizando e otimizando a operação dos seus 

departamentos financeiros.  

Devido à nossa API robusta, outras empresas podem contratar e disponibilizar os serviços 

financeiros da iugu para terceiros. 

Solução de pagamentos completa + Receita previsível 

Para mudar o modo como os sistemas de pagamentos online são comercializados no Brasil 

(cobrados por serviços avulsos), adotamos o formato de assinaturas, seguindo o exemplo de 

empresas como Netflix, Spotify e Sem Parar, que atuam sob o modelo de recorrência. 

Por meio desse modelo passamos a oferecer um pacote completo para as empresas cobrarem, 

receberem e gerenciarem seus pagamentos de forma automatizada. Atualmente, somos 

referência no mercado brasileiro para empresas que buscam ter mais eficiência em suas 

operações financeiras.  

O modelo recorrente nos permite projetar, desde o início da parceria com um novo cliente, o 

retorno financeiro que determinada contratação poderá nos trazer.  

Principais soluções 

Cobranças avulsas e recorrentes 

Gestão de cobranças e recebimentos de 

pagamentos por meio de boleto e cartão de 

crédito, automação e agendamento de 

cobranças e recebimentos, conciliação 

financeira, checkout transparente, compra 

com um clique, cobranças por assinaturas, etc. 

Infraestrutura para Marketplace 

Gestão de pagamentos para fornecedores, 

administração transparente de usuários, split 

de pagamento, infraestrutura whitelabel, 

transferência entre subcontas, etc. 

+7 anos 
de mercado 

+3.000 
clientes 

+98% 
de aprovação 



C A S E  t r a z i d o  p o r  

VERDECARD UTILIZA RTM HUB PARA ATENDER NORMAS DO BC  

Cenário e desafios 

De acordo com a Circular 3.765, do Banco Central, desde o dia 28 de setembro de 2018, 

Credenciadores/Subcredenciadores e Marketplaces precisaram formalizar sua participação no Sistema 

de Liquidação de Cartões (SLC) e realizar suas transações por meio da CIP – Câmara Interbancária de 

Pagamentos.  

Em 2018, a credenciadora e administradora de cartão de crédito do mercado financeiro brasileiro, 

VerdeCard, contratou o serviço rtm hub devido às indicações positivas dos agentes do Sistema de 

Liquidação de Cartões (SLC) sobre a RTM e a agilidade oferecida para iniciar a troca de arquivos com a 

CIP, tendo em vista que a empresa ainda não contava com toda a infraestrutura exigida para a 

comunicação com a Câmara.  

Solução 

A RTM criou o rtm hub, uma solução inteligente, que permite atender aos requisitos da liquidação 

centralizada, via CIP, com garantia de segurança aos serviços de missão crítica do setor financeiro. O 

sistema contempla toda a infraestrutura específica exigida para estabelecer comunicação direta com a 

CIP, além de adequação de layouts, criptografia dos arquivos e transações, dashboard dos status e 

grades. O serviço faz recepção, transformação, envio, acompanhamento do processamento e retorno 

dos arquivos com as ordens de liquidação das operações que serão enviadas para a Câmara. Uma das 

grandes vantagens é a rapidez com que a infraestrutura é oferecida após a contratação. 

Além desta versão, há também o rtm hub domicílio, específico para atender instituições Domicílio na 

integração com o SLC (Serviço de Liquidação de Cartões) e, mais recentemente, o rtm hub serap/sar, que 

atende Credenciadores, Subcredenciadores e Markplaces na adesão ao SAR (Serviço de Agenda de 

Recebíveis) e SERAP (Serviço de Recebíveis de Arranjos de Pagamento), também regulamentados pelo 

Banco Central. 

Implantação e resultados 

O projeto mostrou sinais positivos desde a sua implantação, principalmente no que diz respeito à 

segurança e controle de informações. A etapa de homologação foi desafiadora, mas contou com uma 

postura colaborativa de todos os agentes envolvidos no processo, que tomaram decisões em conjunto. 

A RTM esteve disponível para esclarecer as dúvidas que surgiram no período de entrada em produção e 

sua equipe técnica teve papel importante no fornecimento de suporte. Através de audioconferências 

semanais, foram endereçadas soluções para todos os pontos técnicos levantados durante as trocas de 

arquivos com os demais participantes do ciclo de liquidação. 



C A S E  t r a z i d o  p o r  

Leo Monte 
Co-founder GR1D 

Tendências no Mercado de Meios de Pagamentos 

Você sabe que novas tecnologias vêm impactando profundamente o comportamento dos 

consumidores, não é mesmo? Entre as formas tradicionais de pagamentos ainda temos 

dinheiro, cartão de crédito e de débito, cheque e boleto bancário. Em 2017, por exemplo, foi a 

primeira vez que o volume de transações por cartão (crédito, débito ou pré-pago) superou o de 

saques. Os cartões movimentaram R$ 1,36 trilhão, contra R$ 1,31 trilhão em saques, de acordo 

com levantamento da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito). 

No entanto, esse cenário está mudando. Assim, cada vez mais os consumidores esperam poder 

utilizar meios de pagamento digitais em suas compras. Não é por menos que até 2030, os 

pagamentos feitos via celular substituirão completamente as cédulas e moedas, segundo o 

Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE). 

Os consumidores gostam da flexibilidade e facilidade dos pagamentos mobile, bem como das 

diferentes opções de pagamento aceitas pelos fornecedores digitais. Uma das tecnologias que 

torna isso possível é a NFC (Near Field Communication). 

Uma outra tendência (na China já é realidade, inclusive para dar e receber esmolas) é o QR 

Code, que é um código bidimensional, que, ao ser escaneado, realiza uma ação. Os códigos QR 

vêm ganhando cada vez mais espaço entre os meios de pagamento, principalmente em 

aplicativos, que permitem ainda transferências, tornando-as tarefas mais práticas.  

Uma outra aposta está no uso de serviços de pagamento P2P (peer-to-peer / pessoa à pessoa). 

O P2P economiza tempo dos usuários e está alimentando a confiança em serviços 

convenientes e de melhor valor. A Accenture afirma que, até 2020, a Geração Z será 

responsável por 40% dos consumidores nos Estados Unidos, muita coisa mudará nos próximos 

anos, pode apostar. 

A segurança de dados está no topo da lista de desafios quando falamos em meios de 

pagamentos. Se a tecnologia evolui, os hackers também não ficam parados. Um dos principais 

caminhos para evitar golpes é o uso de Inteligência Artificial para detecção de fraudes, 

minimizando riscos para lojistas, sem inconvenientes para o comprador.  

Falando em segurança não podemos deixar de destacar o Blockchain (Dlts). A tecnologia 

baseia-se em um novo protocolo de confiança e torna possível transferências ágeis de valores 

entre usuários da plataforma, sem a necessidade de intermediários para assegurar 

transparência às transações. Uma quebra de paradigmas, principalmente no mercado 

financeiro, já que estabelece uma via direta entre quem realiza as operações, inibindo taxas e 

intervenções de agente. 

E por fim não posso deixar de falar do Open Banking e lembrar que a liberação de APIs será um 

ponto chave para a evolução do ecossistema de pagamentos. Em sinergia, bancos, 

processadores de pagamentos e fintechs vão continuar a pensar juntos na melhor forma de 

promover transações de forma mais integrada. Sem gaps de experiência para o cliente, a etapa 

de pagamento deve ser mais fluida, com opções in app ou conectada a outros serviços 

financeiros. 

Vivemos um momento onde as fintechs estão revolucionando o mercado e democratizando o 

acesso a esses serviços inovadores. Se antes era necessário caçar moedas e cédulas para fazer 

uma compra no supermercado, em um futuro próximo você nem precisará abrir a carteira para 

isso. 
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SETOR MAIS PULVERIZADO E COMPETITIVO 
Nos últimos anos, vimos o marketshare de Cielo e Rede, antigas Visanet e Redecard, ser tomado por 
novos entrantes. Isso foi possível, não só pelo surgimento de novos entrantes, mas também pelas 
alterações regulatórias do setor, visando a competição e redução de custos ao cliente. 

Fim da Exclusividade de Bandeiras 

Fim da exclusividade entre bandeiras e 

credenciadoras de cartão de crédito. Na época da 

regulação, VisaNet e RedeCard possuíam 94% do 

mercado e, enquanto a primeira só aceitava Visa, 

a segunda só funcionava com MasterCard, 

aumentando os custos para o lojista e 

dificultando a entrada de novos players. 

Circular 3.887/18 

Limitou a 0,8% o “interchange fee” cobrado 

pelos emissores de cartão de débito, sendo que a 

média ponderada trimestral não pode 

ultrapassar 0,5%. A intenção foi reduzir o custo 

final aos estabelecimentos. 

Circular 3.815/16 

Estabeleceu que todas as transações feitas por 

cartão de crédito sejam liquidadas pela CIP 

(Câmara Interbancária de Pagamentos). O intuito 

do BC com essa medida foi de regular o sub 

adquirente dentro da estrutura de 

funcionamento dos meios de pagamento, além 

de vedar às bandeiras o uso de sua posição para 

obter vantagem indevida. 

Circular 3.886/18 

Definiu a figura do subcredenciador, que não 

constava de forma expressa na regulação.  

Determinou aos subcredenciadores que 

movimentarem mais de R$ 500 milhões em 12 

meses que usassem a CIP para todos os 

pagamentos em cartões de crédito. 

%  D O S  E S T A B E L E C I M E N T O S  A T I V O S  C R E D E N C I A D O S  

Cielo e Rede     Outros 

93% 

77% 

68% 
62% 62% 

68% 67% 

57% 56% 

7% 23% 

32% 
38% 38% 

32% 33% 

43% 44% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100% 97% 
91% 

87% 86% 87% 86% 
81% 

74% 

0% 3% 
9% 

13% 14% 13% 14% 
19% 

26% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

C R É D I T O  D É B I T O  

Fonte: BACEN 

Para uma análise regulatória mais 
completa, acesse o nosso report 
Regulação na Era das Fintechs. 

https://docsend.com/view/w9zh75w
https://docsend.com/view/w9zh75w
https://docsend.com/view/w9zh75w
https://docsend.com/view/w9zh75w


GRANDES PLAYERS SE MEXENDO 
Grandes players não estão parados, e nos últimos anos, também estão oferecendo novas soluções e 
contribuindo para a competição do setor. De forma gera, um olhar especial para PMEs e soluções de 
gestão têm direcionado novos produtos e modelos. 

Intenção de competir com Stone Pagseguro no mercado de PMEs. Além das 

diversas maquininhas (Zip, Flas, LIO...) para diversos públicos, oferece 

também ferramentas  de análise e gestão Cielo Farole App Cielo. 

Em 2014, o Santander comprou 88,5% da empresa, e em 2018 adquiriu os 

11,5% restantes. Além de diversos tipos de maquininhas para diversos 

públicos, conta também com o app getnet e o GetData. 

Para competir também no setor de PMEs, o Itaú lançou a maquininha POP 

Credicard.  Diferente de Getnet e Cielo, o negócio atuará como um braço da 

Rede, mas com marca separada. 

Iniciativa do Banco Safra no setor, a proposta da Safrapay  é uma das mais 

agressivas do mercado,. Diferente das demais , com a Safrapay o lojista não 

compra a máquina e nem precisa pagar aluguel. 

E COMPETIÇÃO VINDO DE DIVERSOS SETORES 
Diversas empresas e startups não financeiras estão entrando no mundo dos meios de pagamento, 
visando aumentar o valor agregado para seus clientes, além de capturar uma parcela maior do valor 
transacionado dentro de suas plataformas. 

Ambev Pay 

Plataforma de pagamentos via 

app em estabelecimentos 

credenciados. 

PayLy 

Pagamentos por meio de QR 

Code e transferências de valores 

via mobile. 

Magalu Pagamentos 

Conta digital para lojistas do 

MarketPlace anteciparem seus 

recebíveis de forma direta e 

menos burocrática. 

RappiPay 

Carteira virtual para 

transferências sem taxa entre 

usuários e também pagamento 

em lojas físicas via QR Code. 

Ifood 

POS exclusivo para os 

entregadores da plataforma, 

assim não precisam levar a 

máquina do restaurante. 

UberCash 

Solução de pagamentos pré-

pago, para Uber e Uber Eats, 

permitindo a inclusão de 

desbancarizados no aplicativo. 



T E N D Ê N C I A S   
E  I M P A C T O S  



PAGAMENTO INSTANTÂNEO 
Modelo que deve revolucionar o ecossistema de pagamentos brasileiro. Consiste nas 
transferências eletrônicas entre diferentes instituições nas quais todo o processo desde a 
aprovação da transação até a disponibilidade dos recursos para o usuário final ocorre em tempo 
real, em no máximo 20 segundos, disponível para os usuários 24x7 com custo de centavos e não 
reais. 

Fonte: BACEN 
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QUEM É QUEM? 
O modelo de funcionamento do setor ainda está em discussão dentro do grupo de trabalho do 
BACEN. Sendo assim, ainda não é possível afirmar com certeza quais empresas e startups que 
conhecemos atuarão em qual parte da estrutura. Abaixo, trazemos uma explicação sobre os 
integrantes do setor. 

Fonte: BACEN 

PAGADOR 

Usuário com conta em um Provedor de Serviço de Pagamento (PSP), que inicia o 

pagamento. 

PSP (PRESTADOR DE SERVIÇO DE PAGAMENTO) 

Instituição financeira, instituição de pagamento ou qualquer outra empresa que 

provê serviços de pagamento para os usuários finais. Fica responsável por 

encaminhar a instrução de pagamento a um switch. Possui conta no BC e conexão 

à infraestrutura centralizada de liquidação. 

SWITCH 

Serviço responsável pela transmissão da instrução de pagamento entre o PSP do 

pagador para a infraestrutura de liquidação, e desta para o PSP do recebedor. O 

BACEN deve ser pelo menos um dos provedores deste serviço, com a possibilidade 

que outros agentes ofertem o mesmo serviço, de maneira interoperável. 

INFRAESTRUTURA ÚNICA DE LIQUIDAÇÃO 

Serviço nos quais os Participantes Diretos mantêm contas que servem de funding 

aos pagamentos instantâneos. Responsável por efetuar as transferências de 

recursos nessas contas e repassar para o switch o resultado (efetuado ou não) da 

transação. Disponível 24/7. Será operada pelo BACEN. 

RECEBEDOR 

Usuário com conta em um PSP que recebe o pagamento. 



NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) 
A tecnologia NFC é um padrão de comunicação sem fio, de curto alcance, que possibilita a 
comunicação entre dois aparelhos eletrônicos. Por meio dela, é possível comprar e vender 
produtos apenas aproximando o celular (ou outros dispositivos com a tecnologia) de um sensor, 
como máquinas de cartão ou tags de NFC. Ela já está presente em celulares, smartwatches, 
pulseiras, cartões e em outros diversos dispositivos. 

APLICAÇÕES 

PAGAMENTOS 

Pagamentos apenas aproximando o 
dispositivo com NFC do terminal. 

GESTÃO DE ATIVOS 

Por meio de tags, é possível identificar 
ativos em estoque ou em transporte. 

CONTROLE DE ACESSO 

Forma prática de controlar quem tem 
acesso a locais e eventos. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

Passes em transporte público, tecnologia 
já amplamente usada na China. 

INICIATIVAS NO BRASIL 
No Brasil, embora presente há alguns anos, o NFC ainda não ganhou a tração vista em outros 
países, como Japão e China por exemplo. Abaixo listamos algumas iniciativas de grandes players 
brasileiros para a difusão do NFC. 

SEGURANÇA 
• SIM Cards com NFC são certificados de acordo com padrões comparáveis à segurança de 

cartões com chip. 

• Funciona apenas em curtíssimas distâncias, dificultando a interceptação dos dados 
transferidos. 

• Em caso de perda ou roubo, é possível bloquear imediatamente as aplicações de 
pagamento. 

• Utilizado sem senha até R$50,00. É possível também colocar senha para qualquer valor. 

BIG 3 

Google, Samsung e Apple oferecem no 
Brasil uma carteira digital, em parceria 
com bancos, para pagamentos via NFC. 

SANTANDER 

Compras por NFC via aplicativo 
(Santander Way), além do Santander Pass, 
uma pulseira que funciona como cartão. 

BANCO DO BRASIL 

Possibilita compras por NFC 
com seu cartão OuroCard 
desde 2015. 

MAQUININHAS 

Grande parte das 
maquininhas de cartão já 
aceitam o NFC. 



IMPACTOS 

DINHEIRO 

Segundo estudo da Accenture, 96% das transações realizadas no modelo 

de pagamentos instantâneos virão da substituição do papel moeda, 

resultando em uma utilização menor do dinheiro. 

EFICIÊNCIA 

O aumento da adoção do NFC e a chegada dos pagamentos 

instantâneos trazem grandes ganhos de eficiência, possibilitando 

transações rápidas, diretas e disponíveis 24/7. 

CUSTO 

Hoje, uma transação custa de R$2,30 a R$143,25; com os pagamentos 

instantâneos, o custo deve cair para centavos. Além da transação em si, 

a gestão física de meios como dinheiro, cartões e cheques geram custos 

para o sistema, que não existem em transações digitais. 

CARTÕES 

O uso de cartões de crédito e de débito certamente será impactado, 

dado que os modelos impulsionam o mobile payment, vistos como 

potencial substituto ao uso dos cartões. 

NOVAS FINTECHS 

Os avanços tecnológicos, as mudanças de comportamento dos usuários 

e as mudanças estruturais do sistema abrem espaço para a criação de 

novos modelos de negócios, o que possibilita a criação de novas 

startups e crescimento das existentes. 

MEIOS ELETRÔNICOS 

A facilidade de uso e o custo reduzido impulsionam o uso de meios 

digitais de pagamentos e detrimento de meios físicos. A expectativa da 

ABECS é que os meios eletrônicos de pagamentos representem 60% do 

consumo das famílias em 2023. Esse valor em 1S/2018 foi de 34% 



C A S E  S T U D Y  
C H I N A  E  A  A S C E N S Ã O   

D O  M O B I L E  P A Y M E N T  



94% 

Das transações via 
mobile payment 

Fonte: China Network Information Center 

Fonte: China Network Information Center 
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Desde 2008, o número de usuários de smartphone aumentou cerca de 600 milhões, representando 
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A ASCENSÃO DE DOIS GIGANTES 
Com o crescimento no mercado de smartphones, Tencent e Alibaba, duas das maiores empresas do 
país, criaram soluções mobile para realização de pagamentos através de QR Codes, hoje 
amplamente usadas pela população chinesa. 
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ONE STOP SHOP 
Hoje, é possível comprar praticamente qualquer produto ou serviço e transferir recursos  através 
desses aplicativos (WeChat e Alipay). A adoção da tecnologia se deu de forma rápida e 
contundente, sendo hoje este o meio mais recorrente no sistema de pagamentos do país. 

O MAIOR FUNDO DE INVESTIMENTO DO MUNDO 
Os chineses adotaram o mobile payment de forma rápida e contundente, sendo hoje este o meio 
mais recorrente no sistemas de pagamentos do país. 
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Fonte: China Network Information Center 

Número de usuários que usam mobile payment (milhões) 

e sua Participação no total de usuários de internet (%) 

Fonte: Fitch, Reuters 

140 

267 

Maiores fundos de investimento 
do mundo (Mar.18 - em US$ bilhões) 

Com o dinheiro passando 

pelos aplicativos, novas 

funcionalidades como 

contratação de seguros e 

empréstimos apareceram 

naturalmente.  

E já que os usuários 

deixavam dinheiro em suas 

carteiras virtuais, oferecer 

aplicações financeiras foi 

um passo rápido. 

Assim, em apenas 4 anos, o 

fundo mútuo Yu’e Bao, da 

Ant Financial - braço 

financeiro do Alibaba - se 

tornou o maior fundo do 

mundo, com mais de US$ 

260 bilhões em  ativos. 



Confira também: 

fishervb.com 

Não fique por fora. Em Abril lançaremos o 

report sobre INVESTIMENTOS P2P. 

Assine nossa news e não perca nenhum report. 
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