


Agenda
● Fluxos de Liberação
● Objetivo e Vantagens
● Demonstração pagamento PIX
● Esclarecimento de dúvidas
● Demonstração pagamento DEPÓSITO
● Diferenças entre os pagamento DEPÓSITO x PIX
● Esclarecimento de dúvidas
● Outras funcionalidades do ePayment: reimpressão 

de senha e BL consulta
● Esclarecimento de dúvidas



Operação do navio Solicitação de Senha

Pagamento Upload comprovante

Validação Pagamento

Validação da 
Documentação 

Desbloqueio / 
Liberação de BL

Fluxo de liberação | Depósito

Upload do Termo 
de Liberação



Operação do navio Solicitação de Senha

Validação da 
Documentação 

Desbloqueio / 
Liberação de BL

Fluxo de liberação | PIX QR CODE

Upload do Termo 
de Liberação**

Pagamento PIX QR Code

Alternativa: Termo de Liberação Anual**



Objetivo e Vantagens

Procedimento 
FACILITADO de 

seleção e 
pagamento

PRECISÃO no 
valor

RAPIDEZ na 
confirmação

O pagamento por 
PIX – QR Code é 
uma nova opção da 
ONE para realizar 
os pagamentos de 
fretes e taxas locais 
no Brasil!



Demonstração do pagamento - PIX

1

2

3

Acesse https://epaymentbr.one-line.com/

Digite login e senha e clique 
em CONFIRMAR

No menu Pagamentos, 
acesse Senhas > 
Senhas -  Vincular Taxas



Demonstração do pagamento - PIX

4
Ao logar como Despachante, a escolha do CNPJ 
é obrigatória

Caso tenha acesso a mais de um cliente (CNPJ), 
é possível gerar uma senha única para todos

Selecione os outros filtros que desejar, incluindo 
consulta por BL, listando-os na caixa em branco

5Clique em FILTRAR



Demonstração do pagamento - PIX

6

7

*Somente para Despachantes*
Campo pré-selecionado para “Cliente”

*Campo de seleção obrigatória*
Escolha entre DEPÓSITO ou PIX - QR CODE



Demonstração do pagamento - PIX

8 Selecione no campo BL/TARIFAS A SELECIONAR as tarifas que 
deseja pagar. Clique em ANEXAR TAXAS.

9 Consulte no campo BL/TARIFAS A SELECIONAR as 
tarifas já inclusas na senha. Marque e clique em 

DESANEXAR TAXAS somente se quiser alterar sua 
escolha.

Consulte também o total parcial de suas tarifas 
selecionadas.10 Clique em

GERAR SENHA



Demonstração do pagamento - PIX

11 Realize o pagamento da 
sua senha utilizando o QR 
CODE ou a linha digitável 

disponível no ícone 
“Mostrar QR Code”

Processo finalizado e pagamento 
confirmado em instantes!



Dúvidas

Tentei pagar com o QR CODE e não consegui.  
O que fazer?

● Verifique se você está na tela correta do 
seu banco. Geralmente, os bancos possuem 
menus diferentes para pagamentos com 
Chave PIX e para QR CODE. Caso o 
problema persista, envie as telas de erro 
para o Financeiro ONE para te ajudarmos. 



Dúvidas

É possível fazer pagamentos abroad via PIX?

● Não é possível, pois o PIX é uma opção do 
Banco Central do Brasil de pagamentos. 

Via Epayment, é possível selecionar tarifas 
em USD que serão convertidas em BRL 
automaticamente, e sim realizar o 
pagamento via PIX dentro do Brasil.



Dúvidas

O pagamento via PIX - QR CODE é seguro?

SIM! Como todo o sistema do Pix, o uso do QR 
Code é seguro, tanto para o pagador quanto para 
o recebedor. 

Para sua maior segurança, quando fizer a leitura 
do QR CODE, confirme os dados da ONE e o valor 
a ser pago antes de efetuar o pagamento.



Dúvidas



Pagamento tipo DEPÓSITO

Após gerar a senha do tipo DEPÓSITO e realizar o 
pagamento, salve o comprovante do depósito.1

2
No menu Pagamentos, 
acesse Comprovantes e 
clique em Incluir.

3 Preencha os campos 
obrigatórios com as 
informações do 
pagamento: 
Pagador, data e 
valor.
Em seguida, faça o 
upload do 
comprovante.



Pagamento tipo DEPÓSITO

16

Filtre o cliente, se necessário, e clique em BUSCAR.4

6
Consulte no campo DOCUMENTOS SELECIONADOS as 
senhas já vinculadas. Marque e clique em CONFIRMAR 

somente se quiser alterar sua escolha.
Consulte também o total parcial de suas senhas 

selecionadas.7 Clique em 
GERAR

Selecione no campo “Documentos a selecionar” as 
senhas vinculadas ao comprovante. Clique em confirmar.5

Após vincular o comprovante, aguarde o prazo de 
validação para confirmação do seu pagamento:

- até às 14h no mesmo dia;
- após as 14h, na próxima manhã.



Diferenças entre pagamentos

Tipo de Pagamento Validade da senha
Procedimento no 

site
Validação do 
pagamento

PIX – QR CODE
Expira no final do 

dia

Finaliza após o 
pagamento do QR 

CODE
Instantânea

DEPÓSITO (TED / 
DOC)

Expira no final do 
dia

Necessário 
retornar ao site e 

anexar o 
comprovante do 

depósito

1- Se anexado até às 
14h, pagamento é 

validado no mesmo 
dia; 

2- Após este horário, 
pagamento é validado 
na manhã do próximo 

dia útil.

OBS: Pagamentos utilizando a Chave PIX da ONE se enquadram no tipo DEPÓSITO e 
necessitam do comprovante no site para validação.



Dúvidas

Selecionei o tipo de pagamento errado. Como posso 
alterar?

● Acesse Pagamentos > Senhas > Desvincular Taxas e 
filtre a senha que será alterada. 

Selecione o tipo de pagamento correto e confirme.



Dúvidas

É possível fazer pagamento via boleto?

● Não é possível, atualmente a ONE Brasil 
aceita pagamentos via depósito ou PIX-QR 
CODE, ambas opções disponíveis no 
Epayment ao gerar senha de pagamento.



Dúvidas



2ª Via de Senha

1
No menu Pagamentos, 
acesse Impressão 
Extrato de Tarifas.

2
Se necessário, filtre por 
DESPACHANTE / CLIENTE, encontre 
sua senha e obtenha a segunda via 
no ícone de lupa.

Para consulta ou reimpressão das senhas geradas.



BL Consulta

Para consultar o status financeiro e documental de BLs, acesse a 
página BL Consulta do Epayment!

1 No menu BL, 
acesse Consulta

2 Digite o nº do BL e clique em 
FILTRAR. Tenha acesso aos 
status em tempo real de 
pagamentos e documentos!



BL Consulta

3 Mova o cursor até o canto direito da página, e confira 
o status financeiro e documental de seu BL.



Dúvidas

A partir de quando as tarifas estarão disponíveis no 
site para pagamento?

Para exportações, no dia da operação do navio.

Para importações, a partir de 3 dias antes da 
chegada do navio.



Dúvidas

É possível consultar senhas expiradas no site?

No caso de senhas expiradas, o email cadastrado 
que gerou a senha receberá um aviso de que a 
senha não foi validada, com as devidas orientações.

Assunto do email: 



Dúvidas



Live Chat

Para dúvidas sobre 
temas diversos, 
utilize nossa 
ferramenta LIVE 
CHAT disponível no 
site da ONE!

Agora com o novo 
menu Finance 
Support, dedicado 
às dúvidas 
financeiras.



Live Chat | Tópicos respondidos



Obrigado

Acesse aqui nossas 
ferramentas online ;)

Acesse aqui nossos 
canais digitais ;)


