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O sucesso do Pix e a 
evolução do sistema 
financeiro no País

Lançado no governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro, o Pix é um 
enorme sucesso e está perto de 
bater a marca de R$ 1 trilhão em 
transações realizadas em um úni-
co mês. Segundo o Banco Central 
do Brasil, ele é operado por mais 
de 770 instituições e passa das 
478 milhões de chaves do Pix que 
foram criadas por 122 milhões de 
pessoas físicas. O Bank for Inter-
national Settlements (BIS), com 
sede na Suíça, uma espécie de 
banco central dos bancos cen-
trais, elogiou o Pix por ter os me-
nores custos e maior inclusão fi-
nanceira. Agora o Pix vai ganhar 
o mundo.

O sucesso do 
Pix, mas ainda em 
fase de testes ri-
gorosos pelo pró-
prio BIS, vai criar 
o Nexus. Trata-se 
de um modelo de 
Pix que permitirá 
transferências de 
valores para mais 
de 60 países. Ele 
abrirá o canal pelo 
qual as pessoas e 
entidades usam o dinheiro em 
compras internacionais sem a ne-
cessidade de ter cartão de crédi-
to internacional.

Desta forma, países como 
Malásia, Cingapura e a própria 
Zona do Euro já estão testando o 
sistema através do Banco da Itá-
lia, enquanto o Brasil participa 
apenas como consultor. O suces-
so do Pix tem sido tão grande que 
os Estados Unidos vão criar seu 
próprio sistema de pagamentos 
instantâneos, o FedNow. 

Com projeção de lançamen-

to para maio de 2023, o FedNow 
promete acabar com o cheque 
nos Estados Unidos, como prati-
camente já fez no Brasil.

Tanto é o sucesso que Lael 
Brainard, vice-presidente do Fed, 
autoridade monetária norte-ame-
ricana, o Banco Central dos EUA, 
afirmou que a disponibilidade 
imediata de dinheiro pode ser es-
pecialmente importante para fa-
mílias que administram suas fi-
nanças de salário em salário ou 
pequenas empresas com restri-
ções de fluxo de caixa.

Na América Latina, a Co-
lômbia foi o primeiro país a de-

monstrar interesse 
em criar seu pró-
prio Pix - inclusi-
ve como um dos 
países integrantes 
do Pix internacio-
nal brasileiro. Des-
taca-se ainda que 
o Canadá também 
já iniciou estudos 
para ter seu pró-
prio Pix. 

Em meio às 
discussões estéreis 

internas em nosso país sobre em 
qual governo o Pix foi criado, o 
fato é que o seu lançamento ofi-
cial se deu no atual governo, com 
o sucesso total no Brasil, o que 
chamou muito a atenção. 

Isso é o que importa, não sen-
do necessário atribuir a paterni-
dade, a ideia original, sobre esse 
ou aquele governante. Hoje em 
dia, repete-se, o cheque está, pra-
ticamente, fora de uso, tal a pra-
ticidade da transferência em es-
pécie, direta e instantaneamente 
proporcionada pelo Pix.

Reflexão
Use suas palavras para irradiar otimismo e transformar o mundo à sua volta. Se for inteligente e 

sensato, você não se deve deixar envolver em conversas improdutivas. Quanta sensatez em uma pes-
soa prudente que não ousa falar dos defeitos alheios; sua vida está construída na base da sabedoria.

Meditação
As pessoas que se afastam das fofocas são sensatas.

Confirmação
“Falastrão falando dá golpe de espada, a língua dos sábios produz a cura” (Pr 12,18).

Rosemary de Ross/Editora Paulinas
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O Pix está perto 
de bater a marca 
de R$ 1 trilhão 
em transações 
realizadas em  
um único mês  
no Brasil

“O Brasil colheu em 2021 o 
mesmo volume de produtos agrí-
colas do ano anterior, mas recebeu 
montante recorde pela produção. A 
colheita recorde de soja em 2021 fez 
a produção do grão superar a safra 
americana pelo terceiro ano conse-
cutivo, consolidando o Brasil como 
o maior produtor mundial de soja.” 
Winicius Wagner, gerente de pes-
quisa do IBGE.

“O Ministério da Economia 
reduziu a estimativa para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC) deste ano de 7,41% para 
6,54%. Com o recuo, o reajuste do 
salário-mínimo - hoje em R$ 1.212 -, 
pode ser menor em 2023 do que os 
previstos R$ 1.292.” Rogério Boueri, 
chefe da Assessoria Especial de Estu-
dos Econômicos.

“Se a inflação norte-ameri-
cana obrigar o Federal Reserve a 
acelerar o aumento dos juros, os 
efeitos serão devastadores para os 
Estados Unidos.” David Card, cana-
dense, vencedor do prêmio Nobel de 
Economia em 2021.

“A maioria dos empresários 
(56%) acredita que a medida mais 
importante para estimular empre-
gos é realizar a reforma tributária. 
Segundo 48% dos executivos, é 
preciso reduzir os impostos sobre a 
folha de pagamento e 35% aponta-
ram a necessidade de fortalecer a 
capacitação profissional, amplian-
do a Educação.” Robson Braga de 
Andrade, presidente da CNI.

O quarto entrevistado da série realizada pelo Jornal do Comércio 
com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul é Hamilton 
Mourão (Republicanos). O general do Exército e vice-presidente 
da República quer focar seu trabalho no Congresso na busca 
por mais infraestrutura de estradas, ferrovias e hidrovias, 
sobretudo, para escoar a produção com facilidade e diminuir 
custos. Além disso, a reforma tributária também terá atenção especial se for eleito. 
No Instagram do JC (instagram/jornaldocomercio), o leitor pode conferir um vídeo de 
apresentação do candidato e a entrevista completa pode ser conferida pelo QR Code.
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A edição da semana do JC Te Lembra está no ar, com o resumo 
das principais notícias dos últimos dias. Neste vídeo, a jornalista 
Patrícia Comunello destaca a oficialização da Basílica Nossa 
Senhoras das Dores, a segunda com este título no Estado. 
Também teve a largada da Bienal do Mercosul, que vai até 20 de 
novembro, os últimos indicadores da economia no Brasil e Rio 
Grande do Sul e temas locais, como o incêndio em dois piquetes do Acampamento 
Farroupilha e o aumento da tarifa da Área Azul. É só assistir pelo QR Code.


