
pagamentos  
sem burocracia

BoletoBancario.com



Uma fintech curitibana que 
processa pagamentos em 
todo o Brasil

O BoletoBancario.com foi fundado por 
Eduardo Simioni no ano 2000, com a proposta 
de um software com layout bancário para 
boletos. A solução se tornou uma referência no 
mercado e foi implementada por diversas 
empresas de grande porte. 

Quem somos?



Quem somos?

Nosso principal produto, Boleto Fácil, é uma 
intermediadora de pagamentos sem burocracia, que 
dá oportunidade para que empresas e escolas, 
independente do tamanho, tenham acesso à serviços 
financeiros com a melhor tecnologia do mercado e 
com tarifas mais democráticas que bancos 
convencionais. 

Pertencemos ao mesmo grupo econômico do EBANX, 
empresa que processa pagamentos para empresas 
internacionais como Spotify, AliExpress e AirBnb. 



Nossos números

Presença em  
7 países

R$ 5 bilhões 
processados  

em 2017

35 milhões  
de usuários



Nossos clientes



Gestão educacional e financeira  
trabalhando à quatro mãos

+



Escola contrata o ERP 
da Delta SGE para 

gestão educacional

Dentro do sistema, a 
escola é redirecionada 
para nossa plataforma

O cadastro da  escola é 
realizado e os 

documentos para 
aprovação são 

solicitados

Escola encaminha os 
documentos para 

aprovação do 
cadastro

Cadastro é aprovado 
na plataforma

Escola usa o sistema de 
pagamentos de forma 

integrada, sem acessar o 
ambiente do Boleto Fácil
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Fluxo da operação



•  Boletos avulsos ou carnês em até 24X; 

•  Conciliação automatizada; 

•  Registro em tempo real; 

• Possibilidade de registro em múltiplos 
bancos. 

Boleto bancário Cartão de crédito

• Cobranças em até 12 parcelas; 

• Confirmação de pagamento em tempo real; 

• Recorrência de cobranças; 

• Compra em um clique; 

• Antecipação de recebíveis; 

• Todas as bandeiras do mercado; 

• Múltiplas adquirências; 

• Tokenização apartada da adquirentes.

Gestão de cobranças



• Resumo diário; 

• Relatórios personalizados; 

• Lembrete de cobranças; 

• Notificação de pagamentos; 

• Confirmação de leitura; 

• Conciliação automatizada.

• Recorrência de cobranças; 

• Envio automatizado de 
cobranças; 

• Emissão de cobranças em lote; 

• Split de pagamentos; 

• Múltiplas soluções como backup.

• Personalização de layout; 

• Anexo de arquivos; 

• Atualização com juros e multa; 

• Concessão de descontos; 

• Múltiplos usuários com opções  
de gerenciamento e 
autorizações.

PersonalizaçãoControle totalCobranças inteligentes

Automatização e controle



Customizamos a análise de cadastros 
e documentos conforme o mercado 
de atuação de nossos clientes.

Análise de perfil e cadastro

Desenvolvemos um algoritmo para 
identificar em tempo real qualquer 
comportamento suspeito de fraude.

Algoritmo de prevenção a fraudes

Nosso machine learning atribui um 
score para cada cliente considerando 
centenas de variáveis.

Machine Learning

Para cada serviço financeiro nos 
conectamos com os parceiros mais 
especializados no tema.

Integrações com o mercado

Compliance e risco



Acompanhamos e 
participamos ativamente 
de todas as mudanças 
regulatórias promovidas 
pelo Banco Central e 
Febraban.

Regulatório

Em casos de fraude e 
comportamentos suspeitos 
nos reportamos para 
autoridades competentes 
como COAF, Ministério 
Público e Delegacias 
especializadas.

Reporte à autoridades

Contamos com equipe de 
jurídica interna e 
parceiros com atuação 
preventiva, consultiva e 
contenciosa.

Jurídico

Regulatório e Jurídico



Via boleto bancário:  

01 dia útil após pagamento 

Via cartão de crédito sem antecipação:  

30 dias após pagamento 

Via cartão de crédito com antecipação:  

14 dias após pagamento

Liquidação

Custos e liquidação



R$ 1,90 FIXO por boleto pago. 

R$ 2,50 FIXO por transferência. 

• 3,79% + R$0,40 no cartão à vista/prazo,  
(liberação padrão em 31 dias); 

• 2,30% por parcela antecipada,  
(com liberação em 14 dias); 

2,50% por boleto pago (mínimo de R$ 2,50). 
R$ 4,90 FIXO por transferência. 

• 3,79% + R$0,50 no cartão à vista 

• 3,59% + R$0,40 no cartão à prazo 

• 2,5% por parcela antecipada,  
com liberação em 2 dias.

Lembrando que nossas taxas padrão são:

Custos apenas por cobranças pagas. Ex: Se forem 

enviadas 1000 cobranças e só uma for paga, só 

essa terá os seguintes custos:

Custos

Custos e liquidação



Com 18 anos de experiência no segmento de 
pagamentos, temos os processos de segurança 
perfeitos para que você cuide das suas finanças e 
agilize suas cobranças com tranquilidade. 

Além disso, temos parceiros com as melhores soluções 
do mercado para garantir a segurança de todas as 
suas transações.

Ferramentas Anti fraude

Bancos parceiros

Redes adquirentes

Expertise

Garantia de segurança 
nas suas transações



Contato

Gabriel Falk

+55 41 99673 9093

gabriel.falk@boletobancario.com

Comercial


