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O custo 
do conforto

Inspirado no 
movimento “Do 
not call”, ligações 
telefônicas, sms 
ou aplicativo de 
mensagem não 
podem ser mais 
usados como meio 
de cobrança para 
consumidores 
residentes no Estado 
de São Paulo

O cliente que inscre-
ver seu telefone 
no cadastro para 

bloqueio de telemarketing 
junto ao Procon, não pode-
rá ser contatado, seja para 
divulgação do produto ou 
cobrança, sob pena de 
multas às empresas de 
telesserviço.

Dados do Procon de São 
Paulo apontam que desde 
2009 o órgão registrou 
mais de 2,8 milhões de 
linhas telefônicas cadas-
tradas para não receber 
ligações de telemarketing.  
O website “Não me Per-
turbe”, promovido pelas 
principais operadoras de 
telefonia do Brasil, já re-
cebeu mais de 2 milhões 
de solicitações de bloqueio 
dessa espécie de telefo-
nema. 

Nos EUA, desde 2003, 
o poder público solicita 
que as empresas de tele-
fonia do país instalem em 
seus produtos tecnologias 
para que os consumidores 
possam bloquear auto-
maticamente ligações de 
telemarketing. O assunto 
é tão sensível que o pró-
prio setor de telesservi-
ços produziu um Código 
de Conduta que trata da 
limitação de dias e ho-
rários para ligação e até 

quantidade de vezes que 
o consumidor poderá ser 
contatado por dia.  

Mas esse conforto, não 
nos enganemos, tem refle-
xo direto no aumento de 
juros e custo do dinheiro. 
Isto acontece, pois, o mer-
cado em geral possui taxas 
de inadimplência e taxas 
de risco que são instituídas 
no setor, ou particular-
mente, e a precificação 
do produto ou serviço 
contém, além das taxas 
adequadas de estoque de 
inadimplência, a previsão 
do custo para reverter o 
passivo em recebíveis. 

Em uma régua de co-
brança, quanto mais cedo 
houver a notificação do 
débito maior a chance de 
receber a dívida e, com o 
impedimento legal do uso 
do telemarketing ativo, 
aumentamos o risco de 
inadimplência, diminuí-
mos o percentual das taxas 
de estoque de dívidas e o 
mercado regulará seu ris-
co das seguintes formas: 
melhorando a análise de 
crédito para diminuir o 
risco de calote, diminuin-
do o início da régua de 
cobrança com o modelo 
cartao postal, aumentan-
do o preço do produto ou 
serviço, frente ao custo do 
risco e da multa.

Para o consumidor o 
alívio inicial reflete em 
aumento de juros nos em-
préstimos e dificuldade 
de crédito privado; para 
as empresas a legislação 
é interferência na livre 
iniciativa e risco de liqui-
dez do seu estoque de 
dívidas e para o setor de 
telesserviço é prejuízo e 
demissão.

 
(*) - É presidente da CDL São Caetano 

do Sul e advogado.

Alexandre Damasio Coelho (*)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS LIMA, profissão: educador físico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cotia - SP, data-nascimento: 27/04/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Manoel Silva Lima e de Marly Alves dos Santos Lima. A 
pretendente: FLAVIANA FERNANDES DE SOUZA, profissão: técnica em enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 13/01/1984, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Severino Fernandes de Souza e de 
Lizabete Rita de Souza. R$ 14,55

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOSÉ GRACIEL DA SILVA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Cajueiro, AL, data-nascimento: 22/11/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Cezário da Silva e de Maria das Dores 
Severo da Silva. A pretendente: RENATA COSTA RODRIGUES, profissão: pedagoga, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 12/10/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Rodrigues e de 
Claudete Costa Rodrigues.

O pretendente: NÍCOLAS IVAN DE MELO ROCHA, profissão: comprador de alimentos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
31/08/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Rocha 
Sobrinho e de Nazailde Quirino de Melo Rocha. A pretendente: ANA CAROLINA MA-
CHADO, profissão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 13/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sergio Tadeu Machado e de Rosimeire Consales Machado.

O pretendente: ESTÊVÃO DE OLIVEIRA SANTOS, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Paramirim, BA, data-nascimento: 15/04/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gonçalo Antônio dos Santos e de Ana Rosa de 
Oliveira Santos. A pretendente: ELENICE DE JESUS GONÇALVES, profissão: lavradora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Wanderley, BA, data-nascimento: 19/11/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Bispo da Rocha e 
de Eduarda Maria de Jesus da Rocha.

O pretendente: JÔNATAS CHEQUE SANTOS, profissão: operador de centro de distri-
buição, estado civil: solteiro, naturalidade: em Seabra, BA, data-nascimento: 16/04/1999, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Adão Batista Santos e de 
Elaine Cheque Soares. A pretendente: KARYNE DE MENEZES PINTO, profissão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/07/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Pinto e de Ester 
de Menezes Pinto.

O pretendente: WELLINGTON DE SOUZA SILVA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/04/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salvador Rosa da Silva e 
de Marineiva Pereira de Souza. A pretendente: MARIA ALESSANDRA SOBRAL DOS 
SANTOS, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: em São José do 
Egito, PE, data-nascimento: 22/06/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manoel José dos Santos e de Terezinha Sobral dos Santos.

O pretendente: KAYRE JORGE DA SILVA CORRÊA DOS ANJOS, profissão: pizzaiolo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Picos, PI, data-nascimento: 27/04/2001, residente e 
domiciliado em Cotia, SP, filho de Erisvaldo dos Anjos Silva e de Cristiane Gomes Correa 
da Silva. A pretendente: KARINE BUNHARO LOPES, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Francisco Morato, SP, data-nascimento: 11/05/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Fabiano Lopes e de Regina 
Bunharo de Oliveira Lopes.

O pretendente: DAVID PROCÓPIO SANTOS, profissão: cordeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/12/2001, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Pedro Cardoso dos Santos e de Andréia Aparecida 
Procópio. A pretendente: STEPHANY THEODORO FERREIRA, profissão: atendente, es-
tado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/11/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Enison Ferreira e de Vanderli Theodoro.

O pretendente: MARCELO OSORIO MANARIN, profissão: metalúrgico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/01/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manarin Filho e de Maria José Osorio da 
Silva. A pretendente: CRISTINA ANACLETO DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 01/07/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Damião Valdemiro da Silva 
e de Valéria Anacleto da Silva.

O pretendente: LAUN MARCEL MOREIRA SANTANA, profissão: limpador de piscina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
20/04/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rita de Cassia 
Moreira Santana. A pretendente: VERA APARECIDA SEIJO, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 11/10/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Seijo Sanmartin 
e de Terezinha Aparecida Ozoria Ribeiro.

O pretendente: RAFAEL TEIXEIRA DE SANTANA, profissão: técnico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/10/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moisés Miguel de Santana e de 
Adelma Teixeira de Oliveira. A pretendente: DAIANE LENICE DOS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Francisco do 
Santos e de Maria de Fatima dos Santos.

O pretendente: CLEBERSON BELMIRO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/05/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Ferreira da Silva e de Silvana 
Belmiro. A pretendente: ANDRÉA SOUZA E SILVA, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 22/02/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aloisio Souza E Silva e de Maria 
Geronimo Gomes Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: HENRIQUE CALHEIRO DA PAIXÃO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
30/03/1983, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Edson Lucas da Paixão e de Conceição Calheiro da Paixão; A 
pretendente: TAMIRES DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 15/09/1987, 
do lar, natural de Porto Velho - RO, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Noé dos Santos e de Domares Neves dos Santos.

O pretendente: ANTONIO EVALDO MOREIRA SIMPLICIO, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 12/10/1971, gerente geral comercial, natural de Acopiara - CE, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Mitônio Simplicio Campos e de Espedita 
Moreira Simplicio; A pretendente: PATRICIA SANTOS LIMA, brasileira, solteira, nascida 
aos 07/09/1977, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Avelino Diogo de Lima e de Sebastiana Santos Lima.

O pretendente: FRANCISCO DOUGLAS SILVA DE SOUSA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 30/07/1996, controlador de acesso, natural de Camocim - CE, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Nelson Nédio de Souza e de Helena Carvalho da 
Silva; A pretendente: ROMILDA MARIA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
22/11/1981, promotora de vendas, natural de Santa Maria do Cambucá - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Amaro José da Silva e de Severina Maria da Silva.

O pretendente: ALLAN DOS SANTOS SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/07/1997, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Jackson Nogueira de Souza e de Tatiana dos Santos de Oliveira; A pretendente: 
HELIANA DE JESUS CARVALHO, brasileira, solteira, nascida aos 10/07/1992, auxiliar 
de serviços gerais, natural de Cajapió - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Catarina de Sena Carvalho.

O pretendente: DIEGO SOUZA PONTES, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/05/1994, 
auxiliar de depósito, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Ednon de Pontes e de Fatima dos Santos Souza; A pretendente: 
ALINE BATISTA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 06/08/1989, babá, natural 
de Osasco - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edson Batista da 
Silva e de Maria Madalena Batista da Silva.

O pretendente: IURI MENEZES MATOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/06/1993, 
garçom, natural de Antas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Juarez 
de Jesus Matos e de Sonia Menezes de Carvalho; A pretendente: JESSICA SANTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 22/04/1997, padeira, natural de Ubaíra - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria do Carmo Santos Gonçalves.

O pretendente: MAXIMILIANO OLIDIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/05/1993, maquinista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jeova Olidio da Silva Filho e de Rosangela Jesus Silva; A preten-
dente: MICAELE VIEIRA DE SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 19/01/1998, do 
lar, natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria 
Hozana Vieira de Sousa.

O pretendente: JOSUE NASCIMENTO BEZERRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/08/1999, montador de movéis, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de João Miguel Bezerra e de Solange Eni do Nascimento; 
A pretendente: ANNE CATHERINE DA FONSECA GONÇALVES, brasileira, solteira, 
nascida aos 14/10/2002, operadora de telemarketing, natural de Teófilo Otoni - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Nilton Teixeira Gonçalves Filho 
e de Regina Farias da Fonseca Gonçalves.

O pretendente: PAULO LUIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/01/1967, 
bombeiro civil, natural de Conceição da Barra de Minas - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Sebastião Oscar da Silva e de Margarida de Jesus Silva; A 
pretendente: MARIA DO CARMO ALVES, brasileira, divorciada, nascida aos 05/05/1962, 
babá, natural de Areado - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose 
Pedro Alves e de Julia Justina Alves.

O pretendente: TIAGO BELTRÃO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/01/1993, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de João Leandro dos Santos e de Ester Tertolina Beltrão; A pretendente: 
NATANY BIANCA DOS REIS, brasileira, solteira, nascida aos 22/06/1992, auxiliar de 
logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Patricia Roberta dos Reis.

O pretendente: RAPHAEL GONÇALVES AVELINO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/06/1997, bancário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Carlos Roberto da Costa Avelino e de Inês Emilia Gonçalves Avelino; A 
pretendente: THAIS SANTOS DA CRUZ, brasileira, solteira, nascida aos 29/07/1996, 
assistente contábil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Francisco Edson da Cruz e de Rita de Cassia Santos da Cruz.

O pretendente: PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/09/1986, ajudante de obras, natural de Camaçari - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Joaquim José Pereira da Silva e de Leonor da Conceição Silva; 
A pretendente: JULIANA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 11/09/1982, 
auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: FELIPE RUIZ DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/12/1994, 
comerciante, natural de Embu das Artes - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Jose Francisco de Lima e de Nair Ruiz de Lima; A pretendente: BRUNA 
GONÇALVES CARLOS DE MENDONÇA, brasileira, solteira, nascida aos 05/01/1999, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Sergio Ricardo Carlos de Mendonça e de Edinilza dos Santos Gonçalves.

O pretendente: ANTONIO ROSA DE SOUZA FILHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/04/1970, porteiro, natural de Itapicuru - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Antonio Rosa de Souza e de Maria Ana dos Santos; A pretendente: MARIA 
JOSÉ ALVES DO MONTE, brasileira, solteira, nascida aos 02/03/1974, servente escolar, 
natural de Crisópolis - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ermito 
Alves do Monte e de Josefa Moreira Neves.

O pretendente: CAIO HENRIQUE ORLEANS E BRAGANÇA DUMONT DA PAZ RIBEIRO, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (18/04/1974), profissão autônomo, 
estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Henrique da Paz Ribeiro e de Nanci Aparecida Rigueiras Ribeiro. A pretendente: IDA 
FELDMAN, nascida em Santo André - SP, no dia (03/03/1967), profissão autônoma, 
estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Aron Feldman e de Fani Berger Feldman.

O pretendente: PEDRO AUGUSTO SANTOS ORONA SILVA, nascido em Campo Gran-
de - MS, no dia (21/10/1993), profissão engenheiro da computação, estado civil solteiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Ayres da Silva e 
de Kátia Celene dos Santos Orona Silva. A pretendente: GEISSELI LEITE PINHEIRO, 
nascida em Miranda - MS, no dia (27/06/1991), profissão bióloga, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos Moraes 
Pinheiro e de Marilene de Oliveira Leite.

O pretendente: SERGIO ROSENHEK, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia 
(19/02/1977), profissão gestor esportivo, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Kalman Jacob Rosenhek e de lenta Liba Rosenhek. 
A pretendente: LUIZA DOBNER DOS SANTOS, nascida em Porto Alegre - RS, no dia 
(20/04/1984), profissão advogada, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Gentil dos Santos e de Maria Margane Dobner dos Santos.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Essa explosão no nú-
mero de pequenos 
comerciantes fez as 

instituições bancárias diver-
sificarem sua atuação para 
atender a um novo público. 
Nesse cenário, bancos digi-
tais ganham força e despon-
tam como uma boa opção 
para quem quer montar ou 
incrementar um pequeno 
negócio.

Com vantagens que re-
presentam custo menor, 
esses bancos estão de olho 
no poderoso filão: vender 
maquininhas para pequenos 
empreendedores como os 
vendedores de bolos, de ovos, 
de artesanato, um público 
que tem um faturamento 
pequeno demais para con-
seguir vantagens dos bancos 
tradicionais e que encontra 
nas fintechs as melhores con-
dições para oferecer aos seus 
clientes formas diversificadas 
de pagamento.

“Os novos bancos têm taxas 
bem menores dos serviços, 
sem a burocracia e a exi-
gência de um faturamento 
mínimo. A abertura da conta 

Bancos digitais são “a melhor 
opção” para empreendedores
O desemprego e a crise econômica levaram 25% da população brasileira para o empreendedorismo

gasto, maior controle das 
vendas e maior mobilidade, 
diminuição dos riscos de 
calotes e ganho de competi-
tividade são apontados pelo 
consultor como as principais 
vantagens para quem entra 
para o mundo dos cartões. 

“Aceitar pagamentos via 
cartões de crédito e débito é 
uma ação inteligente e indis-
pensável no mercado atual”, 
afirma. O aumento no número 
do uso de cartões de crédito e 
débito foi de cerca de 9%, no 
primeiro semestre de 2020, 
segundo a Abecs. A moda-
lidade crédito movimentou 
R$ 360 bilhões e débito, R$ 
230 bilhões. 

“Tudo isso nos mostra que 
quem não aceita cartões em 
seu estabelecimento está 
perdendo uma importante 
fatia do mercado e a chance 
de aumentar o faturamento de 
seu negócio. E as maquininhas 
facilitam as transações. Por 
terem chip, podem ser usadas 
em todos os lugares e isso 
descomplica a vida de quem 
precisa ir até onde o compra-
dor está”, afirma Pereira.

é rápida e ainda não tem taxa 
de manutenção”, explica Mar-
celo Pereira, administrador 
com foco em economia, banco 
digital e fintechs. Além disso, 
diz o consultor, os bancos di-
gitais vendem as maquininhas 
de cartão a preços bem mais 
competitivos. E esses equi-
pamentos são hoje o grande 
aliado dos empreendedores. 

No fim do ano, os cartões 
transacionaram 46% do con-
sumo das famílias, segundo 
a Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs). 

“Se um empreendedor quiser 
incrementar as vendas, tem 
que oferecer essa opção aos 
clientes”, afirma Pereira. O 
valor da maquininha no mer-
cado gira em torno de R$ 1,5 
mil, mas é possível encontrar 
o produto por até R$ 400,00 
nos bancos digitais.

Pereira elenca oito moti-
vos para o empreendedor 
incorporar na sua rotina de 
negócios o uso das maqui-
ninhas. Comodidade para o 
consumidor, mais segurança 
na transação, aumento nas 
vendas e no valor médio 

Os novos bancos têm taxas bem menores dos serviços, sem a 
burocracia e a exigência de um faturamento mínimo.
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