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AFINAL, SÃO MUITOS BOLETOS
Estima-se que cerca de 3,6 bilhões de boletos são emitidos por ano no País. E pior, se o
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Desde julho de 2017, a Federação Brasileira
de Bancos (Febraban) decidiu que a emissão de
boletos sem registro no seu sistema não será mais
possível. Os bancos alegam que estão modernizando
essas cobranças para diminuir as fraudes e permitir
que boletos vencidos sejam pagos em qualquer
banco. Mas, infelizmente, não é bem assim.

PENSE COM A GENTE
Se quase 50% dos boletos não são pagos, qual é o
objetivo de tudo isso? A ideia de facilitar a vida do
comerciante não convence, pois na prática significa
mais custos para o empresário, que, sem opção, vai
repassá-los ao consumidor. Um boleto que custava
de R$ 3 a R$ 5 pode chegar a R$ 20,
dependendo do seu valor e do banco.
A Associação Brasileira de Comércio
Eletrônico (ABComm) mostra um quadro dramático para as empresas: um aumento de custos em
média de 30% para emissão de boletos, já que
os bancos podem cobrar taxas para os destinatários
do pagamento.Para se ter uma ideia, na fase piloto do
novo sistema, apenas um cliente de um banco gerou
mais de 130 mil boletos em menos de um mês.

QUEM SAI GANHANDO É
O SISTEMA FINANCEIRO
Para os bancos, só há vantagens. Essa mudança cria
taxas (registro, liquidação, permanência e baixa
do boleto) e, claro, juros e multas. Um grande negócio
para os banqueiros “Raposões” engordarem ainda
mais os seus já exorbitantes lucros.
Também causa espanto que a instituição financeira na
qual o boleto é registrado pode se apropriar de todos os
dados cadastrais do emissor e do pagador,como
nome, CPF, CNPJ, endereço, data de vencimento
e valor do documento. É um absurdo permitir que os
bancos detenham informações estratégicas de pessoas
físicas e jurídicas.

A POLÊMICA E A INDIGNAÇÃO
TOMAM CONTA DE TODOS
Nas ruas e nas redes sociais, a insatisfação é geral,
todo mundo se sente prejudicado com essa medida.
No Facebook, por exemplo, o sentimento é que o consumidor, mais uma vez, é quem vai bancar o Raposão,
pois os comerciantes vão repassar as taxas do boleto,
aumentando os preços principalmente no comércio
eletrônico onde o boleto bancário é o segundo meio
de pagamento mais utilizado.
Tudo isso é um grande retrocesso, pois vem na contramão
dos avanços da tecnologia que tanto beneficiam as pessoas.
É preciso dizer não a essa arbitrariedade, mobilizar a sociedade e fazer valer os direitos que o consumidor conquistou
nas últimas décadas. O Brasil não aceita mais isso.

