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Os últimos 15 meses inauguraram um período de revolução permanente 
para o varejo brasileiro. Pesquisa da Ebit/Nielsen e do Bexs Banco mostra 
que o faturamento do comércio eletrônico cresceu 41% em 2020 em re-
lação a 2019.  Entre 2018 e 2019, a taxa de crescimento foi de 16%. Em 
abril de 2021, esse quadro se alterou mais uma vez. Segundo estudo da 
empresa de inteligência digital Similarweb a partir de dados de vendas de 
gigantes de varejo como Mercado Livre, Americanas, Amazon, Magazine 
Luiza, Casas Bahia, Submarino e Shoptime, em abril houve uma queda 
de 15% no número de visitas feitas por internautas a lojas online.  

Feedback do cliente define quem ganha e quem 
perde no varejo

Há pouco mais de um ano, nossas vidas mudaram completamente. 
Nosso modus operandi foi abruptamente abalado pela pandemia, im-
pondo novos comportamentos, formas de se comunicar e até de vestir: 
nossa forma de ver a vida simplesmente não voltou a ser a mesma. Essa 
experiência de estar confinado, que para muitos foi extremamente difícil, 
também tem sido benéfica de certa forma, como revela uma pesquisa do 
Tiendeo, empresa especializada em hábitos de consumo, realizada com o 
objetivo de identificar os sentimentos da sociedade brasileira com relação 
às mudanças causadas pela pandemia.  

quais foram os hábitos que adquirimos durante o 
confinamento?

Se por um lado os casais que já viviam juntos passaram a conviver 
em tempo integral, por outro aqueles que não moram na mesma casa 
precisaram se readequar à distância. Em ambos os casos, as medidas 
de isolamento social, impostas pela pandemia da Covid-19, impactaram 
a qualidade das relações amorosas. De acordo com a psicóloga Camila 
de Cássia Ribeiro, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, a 
mudança forçada pela situação atual trouxe consigo diversos fatores 
que podem prejudicar um relacionamento.  

o que o isolamento social nos ensina sobre 
relacionamentos?
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carro elétrico da Tesla
Entre os dias 23 e 25 de setembro, na Praça Charles Miller, em frente 

ao Estádio do Pacaembu, acontece a 16ª edição do “Veículo Elétrico 
Latino-Americano", com uma programação diária e intensa voltada para 
a mobilidade elétrica. Uma das atrações será o carro elétrico da marca 
Tesla, pela primeira vez exposto num evento realizado no país. A Tesla 
começou a ser vendida no Brasil em março, por meio da Osten Group. 
Criada em 2003, em São Francisco, a Tesla é uma das montadoras 
mais valorizadas do mundo. A Osten planeja expor uma das versões 
que compõe o modelo Y da Tesla, cujos preços oscilam entre R$ 525 
mil e R$ 780 mil no mercado brasileiro. Equipado com tração integral 
e motor de 480 cv, a versão Performance, acelera de 0 a 100 km/h em 
3,5 segundos, atingindo velocidade máxima de 250 km/h. A autonomia 
é de 487 quilômetros. Inscrições ao evento e outras informações no 
site: (www.velatinoamericano.com.br).   Leia a coluna completa 
na página 3
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Webinars sobre soluções inteligentes  
para o setor de mineração

@Empresa focada em tecnologia, a Siemens realiza a partir 
do próximo dia 13 de julho uma série de webinars que vão 

abordar as novas tecnologias e soluções inteligentes voltadas 
para o setor de Mineração. Denominados “Mineração em Foco”, 
os eventos serão online e gratuitos, e contarão com apresen-
tações de especialistas da Siemens no Brasil e também da 
Alemanha. Até o dia 03 de agosto, serão realizados um total de 
sete webinars - sendo dois por semana - para mostrar como os 
produtos e soluções da companhia podem beneficiar a atuação 
no setor gerando mais eficiência para a indústria de mineração. 
Entre os temas abordados nos webinars, estão: eletrificação de 
minas, acionamentos elétricos, benefícios da digitalização no 
setor, tendências e soluções para automação de processo, e 
sistemas autônomos voltados para pátios de estocagem..    Leia a coluna completa na página 2
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em junho, o copom anunciou nova 
elevação na taxa básica de juros, a 
selic, que passou a 4,25% ao ano. 

a nova elevação foi necessária para tentar 
conter a aceleração da inflação, que, no 

acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2020 
a maio de 2021), ultrapassa 8%. Para quem irá 
contratar alguma modalidade de empréstimo, é 
bom ficar atento. A elevação da Selic traz como 
consequência o aumento das taxas de juros da 
maior parte dos empréstimos e financiamentos. 

“Como o mercado estima que os juros vão con-
tinuar subindo até que a inflação seja controlada, 
é necessário prestar atenção às modalidades de 
empréstimo e financiamento que ofereçam taxas 
mais em conta”, explica Evaldo Perussolo, CFO 
do Banco Bari. Veja seis dicas de Evaldo que vão 
te ajudar a deixar empréstimos e financiamentos 
sob controle:

1. É verdade que existe dívida ruim e 
dívida boa. A primeira coisa que você deve 
analisar ao pegar um empréstimo bancário é a 
finalidade. Se o empréstimo for contraído para 
abrir ou ampliar um negócio, comprar um bem 
que realmente constituirá patrimônio, como um 
imóvel, ou ainda trocar uma dívida mais cara 
por outra mais barata, é uma dívida boa. 

Outro exemplo é pegar um empréstimo para 
reformar a casa e oferecer mais conforto para a 
família. Mas o empréstimo que for contraído para 
adquirir itens e/ou realizar gastos supérfluos ou 
que se deterioram com o tempo, sem agregar 
nenhum valor ao patrimônio, é uma dívida pouco 
saudável, que poderá não trazer nenhum benefício 
real a sua vida, e gerar dor de cabeça no futuro;

2. O segundo ponto é ficar de olho na taxa 
de juros paga ao banco. A pior delas é a do 
cheque especial, uma linha de crédito automática 
que muita gente nem percebe que está pagando. 
Desde 2019, o Banco Central estabeleceu que o 
juro máximo cobrado no cheque especial é de 8% 
ao mês. Achou pouco? Com os juros compostos 
(juros sobre juros), o resultado é 151,82% ao 
ano. Uma dívida de R$ 10 mil se transformará 
em R$ 25,5 mil em apenas 12 meses;

3. Outro ponto de atenção são as dívidas do 
rotativo do cartão de crédito, uma linha de crédito 

com juros subindo,  
é possível baratear dívidas? sim!
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automática oferecida para quem não consegue 
pagar a fatura ou paga apenas parte dela. Desde 
2017, quem tem cartão de crédito pode pegar 
este tipo de empréstimo apenas uma vez por mês. 

A partir daí, o banco é obrigado a oferecer o 
parcelamento da dívida, com juros menores. Mas 
a conta pode ficar salgada do mesmo jeito. Em 
estatística divulgada pelo Banco Central (período 
de 28 de maio a 4 de junho), a taxa de juros por 
esta modalidade pode chegar a 850% ao ano;

4. E por que as taxas de juros variam 
tanto de banco para banco e, muitas vezes, 
conforme o histórico do tomador? Além da 
evolução da taxa básica de juros e dos juros 
de mercado negociados entre os bancos, um 
fator tem grande peso na definição dessa taxa: 
o risco de inadimplência, ou seja, de o tomador 
do empréstimo não pagá-lo. Por isso, pessoas 
com pontuação alta em sistemas de avaliação de 
risco (credit scoring), via de regra, conseguem 
empréstimos com taxas menores do que os que 
têm pontuação baixa;

5. Mas há como reduzir essa taxa? 
Sim, há. Algumas modalidades de crédito 
permitem que o tomador deixe um bem em 
garantia do pagamento do empréstimo. Um 
exemplo é o tradicional penhor de joias da 
Caixa Econômica Federal, modalidade na qual 
uma joia fica como garantia e só é restituída 
se o empréstimo for pago. 

Outro exemplo é o crédito consignado, ofe-
recido a servidores públicos, aposentados e 
trabalhadores com carteira assinada. Como 
o desconto é feito diretamente na folha de 
pagamento, o risco de inadimplência é baixo e 
o banco oferece juros menores. Nos exemplos 
citados, no entanto, os valores de empréstimo 
são bastante limitados;

6. Há outras opções? Sim. Uma delas é uma 
modalidade nova de financiamento, conhecida 
como Crédito com Garantia de Imóvel (CGI). Nesta 
modalidade, também conhecida como home equity, 
o banco oferece o empréstimo e utiliza um imóvel 
do tomador como garantia. O benefício é que os 
valores do crédito são elevados, conforme o valor 
do imóvel, e as taxas de juros são bem menores. 

Ou seja, via de regra, são empréstimos com 
taxa de juros mais baixas quando comparadas 
a outras modalidades de crédito (cheque espe-
cial, cartão de crédito, etc), e ainda contam com 
prazo maior para pagamento do empréstimo. 
Esses dois fatores possibilitam que a parcela 
mensal seja menor e se enquadrem mais facil-
mente na renda mensal do cliente. 

Em alguns bancos, como o Bari, as taxas 
podem partir de 0,70% a.m. Em alguns bancos, 
há outras vantagens nesse tipo de empréstimo, 
como a flexibilidade de tomar novos empréstimos 
dentro de um limite previamente fixado. - Fonte 
e mais nformações: (www.bancobari.com.br). 

olimpíadas não terão 
público

Os organizadores dos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio concordaram em realizar 
o evento sem a presença de especta-
dores em função do agravamento da 
pandemia  no país. "Chegamos a um 
acordo sobre a proibição de especta-
dores em Tóquio", confirmou a ministra 
das Olimpíadas, Tamayo Marukawa A 
medida tem como objetivo frear o avan-
ço da doença no país, principalmente 
na capital japonêsa (ANSA).
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