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URGENTE 
 
Caros clientes, 
O Protesto Nacional com a intenção de colaborar com seus clientes, toma a liberdade 
de abordar um pouco o tema econômico para 2016. Grande parte dos nossos atuais 
empresários e administradores de empresas não conhecem na prática como foram os 
anos das décadas de 80 e 90 no Brasil. 
Grande parte dos nossos empresários e administradores de empresas conhecem 
apenas na teoria dos bancos de faculdades, mas por mais bem preparados no campo 
teórico, quando precisamos ir para o campo prático precisamos de muita cautela. 
Ainda não ouvimos dos economistas nenhuma previsão de que 2016 possa se 
assemelhar as grandes crises como nosso país já viveu naqueles anos passados, mas 
é sempre bom lembrar que fora os grandes escândalos de corrupção no Brasil dos 
últimos anos, também temos graves problemas de falta de gestão e planejamento 
eficiente para a aplicação dos recursos que os nossos governos (federal, estaduais e 
municipais) captam junto a todos os contribuintes brasileiros. 
No que se refere ao trabalho que você e sua empresa desenvolve junto ao Protesto 
Nacional, lembramos a você que seja cauteloso quando da emissão de boletos com 
prazos de parcelamentos acima de seis (6) meses, isto porque, não temos nenhuma 
pista de como estará o clima político em nosso país, muito menos como também estará 
a economia brasileira e se a inflação vai permanecer nos níveis atuais ou vai aumentar. 
Nesse sentido, inflação, aumento de impostos, aumento nos combustíveis e da cesta 
básica pode impactar seriamente nos seus negócios e na viabilidade econômica de sua 
empresa. 
Sempre reserve uma margem de segurança na formatação dos preços dos seus 
produtos e serviços e nisso se insere o custo financeiro que sua empresa tem com o 
boleto bancário, o combustível, o frete, a energia elétrica, o aluguel e o salário dos seus 
funcionários. 
Na sua planilha de custos considere que no mínimo o boleto bancário custa R$ 4,00 
(quatro reais) por boleto gerado, isto porque essa é a tendência para 2016, uma vez 
que com a diminuição da renda dos bancos com o empréstimo de dinheiro, todos eles 
passaram a cobrar mais por todos os serviços que prestam. 
Nesse sentido, como meio eficiente de pagamento que é, o boleto bancário foi 
considerado um serviço de alta prioridade para os bancos, até porque é mais barato 
que TED e DOC e tão eficiente quanto eles. 
Agora no mês de novembro, já vimos bancos negociando boletos a R$ 10 (dez reais) 
por boleto gerado. Sugerimos para sua formatação de preços nos seus produtos e 
serviços um custo de R$ 4,00 (quatro reais) por boleto gerado, não importando se você 
paga menos. 
Certos de ter colaborado nesse momento atípico, continuamos à disposição em nosso 
escritório ou pelo telefone (42) 3087-8550. 
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