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O carnê do crediário voltou, 
só que agora é digital

O carnê do crediário, 
quem diria, voltou ao 
mercado

Só que agora com nova 
roupagem e totalmente 
digital, oferecendo mais 

uma oportunidadede meio de 
pagamento para os consumido-
res e uma forma do varejo incre-
mentar suas vendas. Com grande 
parte do universo de clientes 
com problemas ou dificuldades 
de crédito atualmente no Brasil, 
por excesso de endividamento, 
o varejo viu, no pagamento via 
carnê digital, uma maneira de 
fazer o setor voltar aos tempos 
áureos. 

Boa parte dos consumidores 
teve seus limites reduzidos 
mesmo utilizando o “dinheiro 
de plástico” de maneira muito 
cuidadosa, como para contas do 
dia a dia da família. Gastos fora 
do essencial, como por exemplo, 
comprar um laptop ou uma TV 
nova, podem agora ser realiza-
dos com o sistema que leva no 
mercado financeiro o nome de 
“Buy Now Pay Later” ou BNLP, 
o que, numa tradução livre para 
o português, significa “Compre 
Agora e Pague Depois”. 

Esta modalidade representa, 
em quase todos os aspectos, a 
mesma ideia do carnê, aquela 
pequena caderneta que sin-
tetizava o crediário em que o 
comprador acertava pagar para 
a loja em parcelas pelo produto 
que levou. Só que no BNPL o 
quem está efetuando a compra 
não precisa nem ser cliente de 
uma instituição financeira, nem 
ter um limite pré-estabelecido 
pelos antigos sistemas para efe-
tuar suas compras. A novidade 
ainda permite que pessoas que 
não tem acesso a um cartão de 
crédito consigam fazer uma 
compra parcelada. 

O pagamento das parcelas 
pode ser feito por boleto, trans-
ferência bancária e até Pix, o 
que faz o comprador evitar as 
longas filas do passado na época 
do auge dos carnês. A aprovação 
do crediário era efetuada pela 
própria loja e o varejista se 
incumbia da análise do risco da 
negociação - muitos equívocos 
foram cometidos por empresas 
do ramo, que não tinham o DNA 

do mercado financeiro. Mas o 
cenário agora mudou. 

Nós da BMP, estamos estrutu-
rando e oferecendo o Buy Now 
Pay Later para gigantes do setor 
do varejo com o ecossistema 
de crédito digital adaptado às 
plataformas ou pontos de venda 
físico destes varejistas, sendo 
que a análise de risco é feita 
por nossa instituição de maneira 
instantânea. Essa operação, que 
uma instituição financeira como 
a nossa tem maior capacidade 
de realizar, facilita em muito a 
vida tanto do varejista quanto a 
do comprador.     

A The Ascent, uma empresa 
que presta serviço de análise de 
produtos financeiros, no segun-
do semestre de 2020, entrevis-
tou dois mil norte-americanos 
sobre seus hábitos de comprar 
agora e pagar depois. Ao atua-
lizar esse levantamento, no ano 
passado, os números de adeptos 
cresceram quase 50%. Na Euro-
pa, o crediário digital também 
avança rapidamente. No Reino 
Unido, segundo levantamentos 
do mercado, cerca de quatro 
em cada 10 britânicos afirmam 
que adotam essa modalidade. 
Globalmente, em 2020, 2,1% das 
compras feitas em e-commerces 
usou o Buy Now Pay Later como 
forma de pagamento. 

A previsão é que essa taxa 
dobre e chegue a 4,2% até 2024. 
Também em 2020, as compras 
feitas em lojas online ao redor 
do mundo usando o BNPL so-
maram quase US$ 100 bilhões. 
Isso é só o começo de um novo 
momento para o acesso ao cré-
dito para financiar compras. Se 
o Bank of America estiver certo, 
o mercado de soluções “Buy Now 
Pay Later” pode crescer de 10 a 
15 vezes até 2025, processando 
entre US$ 650 bilhões a U$ 1 
trilhão em transações. 

O Brasil, sempre muito atento  
a novidades tecnológicas, certa-
mente seguirá este mesmo cami-
nho. Ainda mais em um ano de 
Copa do Mundo, que mexe com 
o coração dos brasileiros, o faz 
pensar em trocar de aparelhos 
eletrônicos e é tradicionalmente 
um período de bonança e alegria 
para o comércio.
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completo evento do setor e são esperados 10 mil visitantes, entre eles, 
profissionais de grandes magazines, boutiques, lojas de departamento, 
varejistas, lojas de brinquedos e decorações, outlets infantis, lojas de 
móveis, fabricantes, atacadistas e distribuidores regionais, importadores, 
exportadores, representantes de vendas, e-commerce, associações e 
mídias interessados nas novidades e lançamentos de grandes marcas 
expositoras. A expectativa é que as feiras gerem negócios, networking 
e tendências de consumo para 16% do mercado, sendo que existem 60 
mil pontos de varejo físico no Brasil. Credenciamento: (https://www.
euvou.net.br/FeiraFITePueriExpo2022/home).     

E - Registro de Marcas
A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em parceria com o 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), disponibiliza um 
novo serviço no Balcão do Empreendedor para os micros e pequenos 
empreendedores que precisam registrar a marca da sua empresa, do 
seu serviço ou de seu produto, por meio do ACMarcas. Voltado para 
empreendedores, associados ou não, o serviço vai permitir o acesso às 
informações necessárias sobre os trâmites burocráticos relacionados ao 
processo, além de tirar todas suas dúvidas a respeito da importância 
do registro de uma marca e suas implicações legais, caso isso não seja 
feito pelo empresário. Saiba mais em (https://acsp.com.br/lp-acmarcas). 

F - Resorts for Families
Localizado numa das regiões mais privilegiadas da costa mexicana, em 
Los Cabos, o Nobu Hotel Los Cabos ganhou o prêmio World’s Finest 
Hotels & Resorts for Families, atribuído pela prestigiada publicação Petit 
Passeport, guia essencial para os turistas que viajam pelo mundo com os 
seus filhos, por oferecer experiências aprimoradas e pensadas para as 
famílias. O prêmio “World’s Finest Hotels & Resorts for Families” consa-
gra os destinos e meios de hospedagens ideais para casais desfrutarem 
com seus filhos. Para identificar qual complexo deve receber esse selo, 
a Petit Passeport analisa os imóveis de luxo mais bem classificados e 
avaliados de modo geral. A entidade verificou que o resort tem uma média 
de mais de 4,5 estrelas de um total de 5 através dos principais motores 
de busca de viagens. Mais informação: (www.nobuhotelloscabos.com).

G - Fórum de Fidelização 
Nesta próxima sexta-feira (13), no Hotel Unique, em São Paulo, acon-
tece a quinta edição do Fórum Brasileiro de Fidelização, promovido 

A - Bolsas de Estudos
O Ministério das Relações Exteriores da Itália anunciou a distribuição 
de bolsas de estudo para estrangeiros e italianos que moram no exte-
rior. As bolsas serão válidas para o ano acadêmico de 2022 e 2023, mas 
as solicitações online devem ser apresentadas pelos interessados até 
o dia 9 de junho. Em uma nota divulgada pela Embaixada da Itália em 
Brasília, foi informado que a bolsa de estudos cobrirá somente os cur-
sos realizados em território italiano. São oferecidas para os estudantes 
completarem seus estudos ou programas de formação em instituições 
de ensino italianas públicas ou que são reconhecidas legalmente. In-
teressados podem se candidatar através do site: (https://studyinitaly.
esteri.it/it/node/30) - Ansa.

B - Eclipse Lunar
O Polo Astronômico de Amparo, no interior de São Paulo, abre o com-
plexo ao público para a sessão especial de observação do eclipse lunar 
total, considerado o maior evento astronômico do ano. A programação 
ocorre entre a noite de domingo (15) e a madrugada de segunda-feira 
(16). A visibilidade, com céu aberto, será de 100%. A noite de observa-
ção do eclipse será limitada a 250 pessoas. Será um espetáculo único 
para estudiosos, para quem gosta de observar o céu como hobby ou é 
apaixonado por fenômenos astronômicos. Outro eclipse como este, com 
visibilidade total, só voltará a acontecer no dia 14 de março de 2025. 
Mais informações: (www.poloastronomicoamparo.com.br).  

C - Marca do Leão 
A Peugeot continua com acelerado ritmo de vendas e, mais uma vez, os 
resultados alcançados superaram as expectativas. A Marca do Leão se 
mantém na liderança entre as marcas que mais cresceram, em volume 
percentual, da indústria automotiva no Brasil. No acumulado de 2022, 
a Peugeot registrou alta de 96% (12.216 unidades comercializadas) 
e 2,4% de market share, na comparação a igual período de 2021. No 
mês de abril, a marca registrou alta de 47%, mesmo com a queda da 
indústria nacional, quando comparada ao mesmo mês do ano anterior. 
Nesse período, a Marca ainda se mantém no TOP 3 com o 208 entre o 
segmento B-Hatch com motorização superior a 1.0.

D - Infantojuvenil e Bebê 
Entre os próximos dias 25 e 28, no Pavilhão Azul do Expo Center Nor-
te, acontecem as feiras FIT 0/16 e Pueri Expo. Esse é o maior e mais 

pela Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização 
(ABEMF). O público de diferentes setores, como varejo, indústrias, 
bancos, companhias aéreas, entre outros, terá a oportunidade para 
desenvolver e estreitar relacionamento com integrantes do setor e re-
presentantes das empresas líderes desse mercado, além de acompanhar 
palestrantes e painéis com especialistas reconhecidos no setor de loyalty 
brasileiro e internacional. O evento trará debates sobre as tendências 
do segmento no mundo, mudanças no comportamento do consumidor 
pós-pandemia, ecossistemas de negócios e novas tecnologias. Inscrições: 
(https://forumfidelizacao.com.br/).

H - Pneu com Soja
A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, anuncia 
o lançamento do primeiro pneu produzido no Brasil, em sua unidade 
de Americana (SP), que traz o óleo de soja em sua composição, em 
substituição aos derivados de petróleo. O Wrangler Workhorse AT 
chega ao mercado brasileiro para equipar picapes e SUVs trazendo o 
novo composto, além de uma melhora de performance em comparação 
com o seu antecessor (Wrangler Armortrac), sobretudo em termos 
de quilometragem, dirigibilidade em piso molhado e melhor tração 
em todos os tipos de terrenos. O pneu, que usa o óleo de soja como 
composto, faz parte dos esforços de desenvolvimento e inovação da 
Goodyear para a formatação de um futuro mais sustentável (https://
www.goodyear.com.br/).

I - Acordo de Cooperação
A Ansa e a agência de notícias portuguesa Lusa assinaram um acordo 
de colaboração que prevê a disponibilização e troca de conteúdos 
que podem ser utilizados nas respectivas plataformas de informação. 
Com o acordo, a oferta de serviços de informação internacional ficará 
ainda mais enriquecida para assinantes e clientes das duas agências 
de notícias. O objetivo do acordo é incentivar a troca de notícias e 
imagens, mas também abrir novos horizontes a nível comercial. A 
colaboração entre Ansa e Lusa enriquecerá ainda mais a rede de 
parcerias internacionais da agência italiana, que inclui, entre outras, 
a WAM, a AFP e a EFE. (Ansa).

J - Sebrae de Jornalismo
O 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo irá premiar as melhores notícias veicu-
ladas em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas plataformas 
digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios, veiculadas de 
1º de setembro de 2021 a 29 de junho de 2022. Esta edição marca o 
cinquentenário do Sebrae e reforça a importância do reconhecimento 
ao papel fundamental da imprensa para fortalecer e dar visibilidade 
aos pequenos negócios. O país conta mais de 18 milhões de pequenos 
negócios. São milhões de histórias e pautas motivadoras para ilustrar 
o talento brasileiro, que inspiram e apoiam quem empreende ou quer 
empreender. Inscrições e mais informações: pelo site (www.premiose-
braejornalismo.com.br).

Entre as avaliações 
apresentadas na ata 
da última reunião do 

comitê, estão considerações 
sobre a continuidade da alta 
do petróleo; da inflação no 
país e no ambiente externo; 
a nova onda da Covid-19 na 
China; e a reorganização das 
cadeias de produção globais 
em decorrência da guerra na 
Ucrânia.

“A inflação de serviços e de 
bens industriais se mantém 
alta, e os recentes choques 
levaram a um forte aumento 
nos componentes ligados a 
alimentos e combustíveis”, 
informou o Copom. As ex-
pectativas de inflação para 
2022 e 2023 apuradas pela 
pesquisa Focus encontram-

Comitê afirma que inflação ao consumidor está mais persistente.

Alta acumula ganhos de 1,6% nos três 
primeiros meses.

A produção industrial cresceu em nove dos 15 
locais pesquisados pelo IBGE, na passagem de fe-
vereiro para março. A maior alta foi observada em 
São Paulo (8,4%). Outros estados com alta acima 
da média nacional (0,3%) foram Ceará (3,8%), 
Mato Grosso (2,8%), Minas Gerais (2,4%), Rio 
de Janeiro (2,1%) e Paraná (0,6%). Única região 
analisada no estudo, o Nordeste teve expansão 
acima da média do país: 1,8%.

Outros estados com alta foram Amazonas 

(0,3%) e Bahia (0,1%). Ao mesmo tempo, 
seis estados tiveram queda na produção: 
Santa Catarina (-3,8%), Pará (-3,3%), Espí-
rito Santo (-3%), Pernambuco (-1,1%), Rio 
Grande do Sul (-0,3%) e Goiás (-0,2%). Na 
comparação com março de 2021, houve alta 
em oito locais, com destaque para Mato Grosso 
(22,9%). Sete locais tiveram queda, sendo as 
mais acentuadas em Santa Catarina (-9,8%) 
e no Pará (-7,2%).

Mato Grosso também teve a maior alta (25,6%) 
entre os seis locais com crescimento na produção 
no acumulado do ano. Entre os nove locais com 
queda na produção, destacam-se Ceará (-12,8%) 
e Pará (-12,2%). No acumulado de 12 meses, 
Mato Grosso e Minas Gerais anotaram altas de 
7%. Outros sete locais tiveram expansão nesse 
tipo de comparação. Dos seis locais em queda, os 
piores desempenhos ficaram com Bahia (-8,2%) 
e com Pará (-7,1%) (ABr).

Ciclo de aperto monetário deve 
avançar “significativamente”

O Copom considera ser “apropriada” a manutenção do ciclo de aperto monetário diante das projeções 
observadas e do “risco de desancoragem das expectativas”

çando significativamente 
em território ainda mais 
contracionista”, diz o comitê 
ao afirmar que vai continuar 
com a estratégia até que se 
observe resultados nos índi-
ces inflacionários, na busca 
por se aproximar das metas.

“A reorganização das ca-
deias de produção globais, já 
impulsionada pela guerra na 
Ucrânia, deve se intensificar, 
com a busca por uma maior 
regionalização na cadeia de 
suprimentos. Na visão do 
comitê, esses desenvolvi-
mentos podem ter consequ-
ências de longo prazo e se 
traduzir em pressões infla-
cionárias mais prolongadas 
na produção global de bens”, 
complementa a ata (ABr).
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se em torno de 7,9% e 4,1%, 
respectivamente. A meta do 
Banco Central é de encerrar 
o ano com inflação de 3,5%, 
com tolerância de 1,5 ponto 
percentual para mais ou para 
menos.

Ainda segundo o comitê, 
diante de suas projeções e 
do risco de desancoragem 
das expectativas para prazos 
mais longos, “é apropria-
do que o ciclo de aperto 
monetário continue avan-

O volume de vendas do comércio 
varejista do país avançou 1% de fe-
vereiro para março. Essa é a terceira 
alta consecutiva do indicador, que 
acumula ganhos de 1,6% nos três 
primeiros meses do ano, segundo 
dados da pesquisa feita pelo pelo 
IBGE. O varejo apresentou altas de 4% 
na comparação com março de 2021, 
de 1,3% no acumulado do ano (em 
comparação com o mesmo período do 
ano passado) e de 1,9% nos 12 meses.

O aumento foi puxado por seis 
das oito atividades pesquisadas pelo 
IBGE: equipamentos e material para 
escritório informática e comunicação 
(13,9%), livros, jornais, revistas e pa-
pelaria (4,7%), outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (3,4%), combus-
tíveis e lubrificantes (0,4%), móveis 
e eletrodomésticos (0,2%) e tecidos, 
vestuário e calçados (0,1%). Por outro 
lado, duas atividades tiveram queda 

Vendas do varejo cresceram 
1% de fevereiro para março

para março, com a alta de 2,2% no 
setor de veículos, motos, partes e 
peças. Os materiais de construção 
recuaram 0,1%.

O varejo ampliado teve ainda taxas 
de crescimento de 1,1% na média mó-
vel trimestral e no acumulado do ano, 
de 4,5% na comparação com março 
de 2021 e de 4,4% no acumulado de 
12 meses.

A receita nominal do varejo subiu 
em todos os tipos de comparação: 
na comparação com fevereiro deste 
ano (2,9%), em relação a março de 
2021 (18,1%), no acumulado do ano 
(14,5%) e no acumulado de 12 meses 
(15%). O mesmo aconteceu com a 
receita nominal do varejo ampliado, 
que teve altas de 0,4% na comparação 
com fevereiro, de 19,3% em relação 
a março do ano passado, de 15,3% 
no acumulado do ano e de 18,6% no 
acumulado de 12 meses (ABr).

no período: supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo (-0,2%) 
e artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos e de perfumaria (-5,9%).

O varejo ampliado, que também inclui 
as vendas de veículos e materiais de 
construção, cresceu 0,7% de fevereiro 
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Indústria 
cresce em 
nove dos 
15 locais 

analisados


