
Com o avanço do setor de cannabis no mundo e com as suas 
altas projeções financeiras no Brasil, é provável que esse mercado 
se expanda rapidamente nos próximos anos.   
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Pontos positivos e negativos do mercado 
de cannabis medicinal no Brasil

Self-checkout: o poder na mão dos 
clientes no varejo

Quando comecei a trabalhar em startups, poucas pessoas sa-
biam o que eu fazia. Algumas até me questionaram duramente do 
porquê eu trocaria empresas grandes e bem estruturadas para me 
aventurar nas novatas.   

Transição de carreira: desafios e 
vantagens das startups
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News@TI

Evento discute tendências do mercado de 
comércio conversacional

@No dia 18 de maio, a Take Blip, empresa líder em soluções inte-
ligentes de comunicação, relacionamento e vendas entre marcas 

e consumidores em aplicativos conversacionais, como o WhatsApp 
e Messenger, realiza em São Paulo, no Teatro Santander, a primeira 
edição do Blip ID - evento sobre tendências tecnológicas que estão 
revolucionando o mercado. Voltado ao público de negócios, o Blip ID 
contará com 6 horas de conteúdo e painéis que irão discutir temas como 
comércio conversacional, digitalização, atendimento, engajamento e 
meios de pagamento, além de apresentar cases de sucesso da Meta, 
Nestlé, MercadoPago, Riachuelo, Blink, Unimed, Stellantis, Dr. Mobile 
e STILINGUE. Com as mudanças de mercado, a omnicanalidade se 
tornou mais presente e necessária no relacionamento entre marcas e 
consumidores. Os chatbots chegaram para impulsionar e simplificar 
o universo de conversação, conectando empresas e seus clientes nos 
lugares onde o público quer estar: WhatsApp, Telegram, Messenger, 
Direct do Instagram, Apple Messages for Business e outros (https://
bit.ly/EventoBlipID).     Leia a coluna completa na página 6

AI/Take Blip

Quem nunca parcelou as compras 
no cartão que atire a primeira 
pedra. Essa modalidade de compra 
é muito comum no Brasil e, de 
acordo com um levantamento 
realizado pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), SPC Brasil e Sebrae, 
estima-se que 62,3 milhões de 
consumidores brasileiros possuem 
contas parceladas no cartão de 
crédito, crediário, cheques pré-
datados ou em cartões de lojas. 

Por isso, não é de se estranhar que o 
novo “queridinho” do Brasil, o Pix, 

também ofereça essa possibilidade. 
Lançado em 2020, o recurso já superou 
o número de transações realizadas via 
cartões de débito e crédito e, no último 
trimestre de 2021, foram realizadas 3,9 
bilhões de transações por Pix. 

No entanto, quem se antecipou ao 
Banco Central para permitir parce-
lamento foram os bancos privados, 
cada um em sua própria plataforma. 
Instituições como Santander, PicPay 
e Mercado Pago são algumas das que 
já permitem que o consumidor realize 
pagamentos nessa modalidade.

“Na prática, o que acontece é que o 
consumidor está pedindo ao banco um 
‘adiantamento’ do valor a ser pago”, 
explica André Barretto, CEO da pla-
taforma de orientação financeira n2 
app. O Pix parcelado funciona assim: 
a pessoa efetua o pagamento e sele-
ciona o número de parcelas e já pode 
ver quais os juros que serão aplicados 
sobre essa operação. 

Entenda o Pix parcelado: o que é, como 
usar e como não se endividar
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O recebedor do pagamento receberá 
o valor integral imediatamente, como 
em uma transação comum via Pix, 
mas o valor só será debitado da conta 
do pagador a cada parcela. Para as 
instituições que oferecem o serviço, o 
lucro está nos juros que incidem sobre 
o parcelamento, pois essa modalidade 
funciona como um empréstimo pessoal.

O parcelamento do Pix não é uma 
funcionalidade oficial oferecida pelo 
BC, mas a instituição já tem planos 
para ampliar as maneiras de usar esse 
recurso: o Pix Garantido, projeto que 
está em fase de testes, deve permitir 
o parcelamento de compras de forma 
semelhante a um cartão de crédito. 
Essa função deve ser disponibilizada 
para os usuários a partir do segundo 
semestre de 2022.

 
Segundo Barretto, um dos principais 

cuidados que o consumidor deve ter é 
para não se endividar. “A possibilidade 
de parcelamento pode fazer com que 
as contas saiam do controle. Quem 

não tem o hábito de acompanhar de 
perto os próprios gastos pode acabar 
se perdendo e gastando mais do que 
deveria”, diz.

Considerando o Pix parcelado como 
um “empréstimo pessoal”, é impor-
tante entender em que situações esse 
parcelamento faz sentido e como ele 
funciona. “Idealmente, o crédito deve-
ria ser solicitado pelas pessoas físicas 
apenas para adquirir patrimônio, como 
a compra de uma casa ou um carro, 
por exemplo. 

Gastos do dia a dia, como compras em 
supermercados, lojas e outros estabele-
cimentos, também em um cenário ideal, 
não deveriam depender do crédito”, 
explica o CEO. As condições de cré-
dito também podem variar de cliente 
para cliente, pois é concedido a partir 
de análise de perfil de cada indivíduo, 
o que significa que as taxas de juros 
variam de acordo com a pontuação de 
risco de crédito do cliente.

Para que a vida financeira não fique 
desequilibrada, é importante manter 
o orçamento em dia e entender as 
despesas e entradas. “Transformar a 
relação com seu dinheiro em uma rotina 
e saber quanto você ganha e quanto 
você gasta na semana é o primeiro 
passo para evitar se enrolar em meio 
a dívidas”, ressalta Barretto. 

“A orientação financeira permite que 
cada um esclareça suas dúvidas com 
base nas suas necessidades, e possa 
construir um plano de ação rápido e efe-
tivo para melhorar seu comportamento 
com seu dinheiro”, finaliza.  -  Fonte 
e mais informações: (n2app.com.br).

Projeto de lei contra violência a árbitros
O Parlamento da Itália iniciou a análise de um projeto de lei 

que pretende tornar mais severas as punições para quem agredir 
árbitros em eventos esportivos. O principal objetivo da Associação 
Italiana de Árbitros (AIA) é tentar reforçar a proteção penal dos 
juízes de competições ao tornar as leis ainda mais severas para os 
agressores. O documento apresentado pela AIA é constituído por 
três artigos e pede o aumento de pelo menos um terço das penas 
pelos crimes de lesão corporal (de seis meses para três anos), lesão 
corporal grave (de três para sete anos), lesão corporal gravíssima 
(de seis para 12 anos) e homicídio culposo (de 10 para 18 anos). A 
associação ainda pede que a emissão da Daspo, punição que proíbe 
a entrada de torcedores em eventos esportivos, não seja inferior a 
três anos pelo crime de lesão corporal e uma década em casos de 
homicídio (ANSA).    Leia a coluna completa na página 5
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MERCADO DE TRABALhO

Cesta básica
O custo da cesta básica de alimen-

tos aumentou em abril em todas as 
17 capitais onde o Dieese realiza a 
Pesquisa Nacional da Cesta Básica de 
Alimentos. São Paulo foi a capital onde 
a cesta básica teve o maior custo (R$ 
803,99), seguida por Florianópolis (R$ 
788), Porto Alegre (R$ 780,86) e Rio 
de Janeiro (R$ 768,42). Nas cidades 
do Norte e Nordeste, os menores 
valores médios foram registrados em 
Aracaju (R$ 551,47) e João Pessoa (R$ 
573,70) (ABr).

COMO SE ESPECIALIzAR NAS CARREIRAS MAIS 
PROMISSORAS CRIADAS PELO METAvERSO

    Leia na página 4
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