Inflação oficial
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A inflação oficial do país, medida
pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), ficou
em 0,36% em julho, taxa acima
do 0,26% de junho e do 0,19%
de julho do ano passado. Este é
o maior índice para um mês de
julho desde 2016 (0,52%). Com o
resultado, o IPCA acumula taxas
de inflação de 0,46% no ano e de
2,31% em 12 meses, de acordo
com dados divulgados pelo IBGE.

Sábado a segunda-feira,
08 a 10 de agosto
de 2020
Ano XVIII – Nº 4.174

ROIT/Reprodução

transformação digital

Cinco passos
para adotar
inteligência
artificial no
atendimento
ao consumidor
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A mudança dos últimos meses,
trouxe a oportunidade para que
algumas tarefas possam ser
resolvidas de forma rápida e
objetiva.
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Dez dúvidas do brasileiro na hora de
solicitar um empréstimo

Negócios em Pauta

E

m meio ao caos, muitas pessoas perceberam
a necessidade de encontrar uma forma de
quitar as dívidas, e o empréstimo pessoal vêm
como solução para suprir essa necessidade.

Vida Silvestre

As solicitações por esse serviço só crescem,
mas ao mesmo tempo, muitas pessoas que precisam dessa demanda acabam não solicitando por
medo ou por não entenderem exatamente como
o processo funciona. Por isso, João Figueira,
Head de Operações da fintech Simplic, respondeu abaixo algumas dúvidas mais frequentes:
1) O que é empréstimo? - O empréstimo
é como um acordo, onde você solicita uma
quantia financeira para uma instituição com a
condição de pagar dentro de um certo prazo
com acréscimo de juros. Muitas vezes o valor
emprestado não precisa ter um destino fixo,
ou seja, o solicitante pode usá-lo da maneira
que achar melhor.
2) Quais são os tipos de empréstimo
mais comuns? - Existem diversos tipos de
empréstimo, porém, dois modelos são mais
conhecidos. Empréstimo pessoal onde a pessoa
física pode solicitar, desde que não tenha o nome
sujo o dinheiro será liberado diretamente em
sua conta corrente com pagamento em parcelas
por meio de boletos.
Já a opção de crédito consignado, é oferecido
ao cliente uma quantia e as parcelas de pagamento são descontadas na pensão, salário ou
aposentadoria do solicitante.
3) Quem pode solicitar um empréstimo?
- Pessoas com CPF válido, maiores de 18 anos
e com comprovação de renda.
4) Vejo propagandas na TV, mas o que
é uma fintech? - As fintechs são empresas
tecnológicas que surgiram com o propósito
de oferecer crédito de forma fácil, rápida
e sem burocracia das instituições comuns,
como os bancos.

As solicitações por esse serviço
só crescem, mas ao mesmo
tempo, muitas pessoas que
precisam dessa demanda acabam
não solicitando por medo ou por
não entenderem exatamente
como o processo funciona.
5) Qual o melhor lugar para pedir um
empréstimo nos bancos ou de forma online? - Uma das principais diferenças para essa
pergunta, está nos juros de cada instituição.
As fintechs conseguem oferecer taxas bem
menores dos que as outras oferecidas por
bancos físicos. Isso pode acontecer por conta
da diferença na forma de trabalhar, em uma
fintech não é preciso uma estrutura física ou
uma equipe destinada apenas para esse serviço.
6) Meu nome está sujo, consigo pedir um
empréstimo? - Muitas fintechs concedem créditos para todo tipo de perfil, como aposentados,
pensionistas, profissionais autônomos, servidores públicos e negativados.Tudo dependerá do
retorno da análise do seu perfil.
7) Quais são os documentos necessários
para solicitar um empréstimo online? - Quase todas as fintechs, solicitam apenas documen-

Investimentos preferidos pelos brasileiros
Com a retomada dos comércios após o período de quarentena, muitos
comerciantes estão receosos com as novas normas de abertura que podem
mudar dependendo do estado. Especialistas de duas empresas focadas
em serviços para pequenos empreendedores de bares e restaurantes separaram uma lista de normas e dicas sobre reabertura dos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Donus (www.soudonus.com.br) é
uma carteira digital que permite ao varejista receber pagamentos direto no
aplicativo, por meio de uma integração com as maquininhas da empresa e
usar o saldo disponível para pagar contas ou fazer transferências.

Brasileiros em Portugal e a aposentadoria
Para a advogada e especialista em Direito Previdenciário, Previdenciário Internacional e do Servidor Público e, sócia do Domeneghetti
Advogados Associados, Fátima Domeneghetti, muitos brasileiros optam
por residir em Portugal pela qualidade de vida, facilidade com o idioma,
segurança e oportunidade de trabalho. “Essas características atraem os
brasileiros a morarem e se aposentarem em terras lusitanas”, comenta.
Com a chegada da aposentadoria para brasileiros no exterior, estes podem optar por se aposentar tanto em Portugal quanto no Brasil, porém
a aposentadoria no exterior, possui algumas vantagens e ciladas.

tos básicos como cópia do RG e CPF originais,
comprovante de residência, comprovação de
renda dos últimos meses e dados bancários
como agência e conta. Nunca forneça senhas
de cartão bancário ou de crédito.
8) Preciso depositar algum dinheiro
antecipado para a liberação de crédito?
- Nenhum valor é cobrado antes da sua aprovação. As taxas só passam a ser cobradas após
a aprovação do empréstimo e somente depois
que o dinheiro já estiver em sua conta. Ou seja,
somente no dia das parcelas combinadas no
momento de solicitação do empréstimo.

Uma das potencialidades do turismo em áreas naturais é
a observação responsável de fauna e flora. A iniciativa “teia
de soluções”, promovida pela Fundação Grupo Boticário
de Proteção à Natureza, está está com inscrições abertas
e vai destinar até R$ 2 milhões para ideias inovadoras que
apresentem soluções para o turismo de natureza. Basta
descrever a proposta em um questionário e justificá-la
com dados, como estimativa de custo, escala de impacto
e possibilidade de replicar a ideia em outras regiões do
Brasil. Inscrições e mais informações: (www.fundacaogruLeia a coluna completa na página 3
poboticario.org.br).
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9) Quanto tempo demora para o meu
empréstimo ser aprovado? - Após assinar
digitalmente a proposta de crédito, a aprovação
demora apenas alguns minutos após a solicitação. Em alguns casos, informações adicionais
como validação da conta bancária ou extrato,
podem ser solicitadas, se este for seu caso o
retorno acontecerá em algumas horas no mesmo
dia da solicitação.
10) Com o empréstimo aprovado, quanto tempo demora para o dinheiro cair na
minha conta? - Geralmente, após a aprovação
do empréstimo realizado por uma fintech ou
banco, o dinheiro cairá na conta após 24 horas
úteis, exceto as propostas solicitadas de sexta,
sábado ou domingo.
Fonte e mais informações: (www.simplic.com.br).

Erros cometidos na hora de sair do país
Diante da polarização política do Brasil e do ambiente empresarial desfavorável, migrar para os Estados Unidos e tentar o sonho americano pode
ser uma alternativa para milhares de pessoas. Ao contrário do que se possa
imaginar, a pandemia e o dólar alto não são obstáculos para quem quer
investir no exterior. Os únicos empecilhos têm sido as fronteiras fechadas,
que serão reabertas em breve, e a suspensão temporária da emissão de
alguns vistos de trabalho.

Para informações sobre o

MERCADO
FINANCEIRO
faça a leitura do
QR Code com seu celular

Evento aponta aos empresários caminhos
seguros para uma retomada

@

Após um longo período de comércio fechado e diante
de índices de consumo instáveis em decorrência da
pandemia da Covid-19, os empresários têm se reinventado
para lidar com as adversidades do momento, principalmente
os micros, pequenos e médios. A fim de orientá-los para que
atuem nesse novo mercado de forma estratégica e eficiente,
a FecomercioSP realiza o evento – gratuito e online – O Caminho Seguro para a Retomada, de 19 a 21 de agosto, com
lives às 14h, 18h e 19h30, em todas as suas redes sociais, e
participações de renomados líderes em gestão empresarial
e empreendedores (https://representa.fecomercio.com.br/
Leia a coluna completa na página 2
caminho_retomada).
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