
Cartão de crédito 
ainda é pouco acessível 

aos brasileiros

Com os ares de 
normalização trazidos 
pelo período atual 
de arrefecimento da 
pandemia, sentimos 
que alguns hábitos 
vieram para ficar

É o caso do traba-
lho remoto, cada vez 
mais consolidado nas 

empresas. Outros hábitos, 
que já se estabeleciam 
no pré-pandemia, ficaram 
ainda mais solidificados 
com novos comportamen-
tos estimulados durante o 
isolamento social. Talvez o 
principal deles seja a ado-
ção do e-commerce pelos 
consumidores. Em 2021, o 
e-commerce brasileiro bateu 
o faturamento recorde de 
mais de R$ 161 bilhões, um 
crescimento de 26,9% em 
relação a 2020. 

O número de pedidos 
aumentou 16,9%, com 353 
milhões de entregas, assim 
como o valor médio por 
compra também registrou 
aumento de 8,6% em relação 
a 2020, atingindo a média 
de R$ 455. Os dados são 
de um levantamento feito 
pela Neotrust, empresa que 
realiza o monitoramento do 
e-commerce brasileiro. Esse 
crescimento do hábito das 
compras online toca em um 
ponto importante da con-
juntura socioeconômica bra-
sileira: o acesso ao crédito. 

O advento do Pix tem sido 
um fator de grande estímu-
lo também para compras 
online à vista, mas quando 
falamos de produtos de 
maior valor agregado, o par-
celamento ainda é a opção 
mais viável de compra para 
a maioria dos brasileiros. 
No entanto, segundo uma 
pesquisa feita pelo Instituto 
Locomotiva, menos de 10% 
dos entrevistados utilizam o 
cartão de crédito como meio 
de pagamento preferencial 
para compras. 

Essa lacuna de acesso ao 
crédito, que não consegue 
ser oferecido à maior parte 
da população pelos bancos 
tradicionais por diversos 
motivos, acaba expondo 
uma assimetria no mercado 
de consumo. Como formas 
de incluir essas pessoas no 

acesso às compras online, 
entram em cena novos 
meios de pagamento al-
ternativos que permitem 
o parcelamento de forma 
semelhante ao crediário, 
muito conhecido pelos 
brasileiros que já tinham 
idade para fazer compras 
nas décadas de 80 e 90. 

Um deles é a modalidade 
do boleto parcelado, que tem 
ajudado muitos brasileiros a 
realizar a compra dos produ-
tos desejados e democratiza 
o acesso ao crédito para a 
população de menor renda. 
O pagamento por boleto 
permite que todos os perfis 
de clientes obtenham uma 
linha de financiamento mais 
acessível para diversas fai-
xas de valores, com prazos 
maiores e juros menores em 
comparação a juros cobra-
dos pelos cartões de crédito, 
por exemplo, ainda mais em 
período de Selic alta como o 
que estamos vivenciando.

Engana-se quem pensa 
que o crescimento do “com-
pre agora, pague depois” é 
uma exclusividade do Brasil. 
Pesquisas estimam que, em 
até dois anos, a modalidade 
corresponda a 5% do total 
das transações financeiras. 
Em momentos de menor 
oferta de crédito por meio 
de instituições financeiras, 
o boleto parcelado se torna 
uma ferramenta viável para 
estimular o consumo a curto 
e médio prazo. A modalidade 
permite que os consumido-
res adquiram vários tipos de 
mercadorias, em sua maioria 
com maior valor agregado, 
como eletroeletrônicos, ele-
trodomésticos ou viagens. 

É evidente que já existe 
uma grande demanda por 
novos meios de pagamento 
que possibilitem a aquisição 
de bens e que, consequen-
temente, estimulam a eco-
nomia. O boleto parcelado 
atua justamente aí, pois leva 
ao comércio  pessoas que 
não tinham como estar ali 
antes, ocasionando em um 
incremento considerável.  
O varejo está atento a isso 
e tem buscado se adaptar 
para atender essa demanda 
de consumidores a procura 
de crédito mais acessível.

(*) - É CEO da VirtusPay, fintech 
especializada em crediário digital por 

meio de boletos parcelados.

Gustavo Câmara (*)

D - Comercialização de Etanol
Acaba de surgir a Evolua Etanol, fruto da união da Vibra com a Coper-
sucar S.A. Com um modelo de negócios e tecnologia 100% nacional, 
desponta com o propósito de viabilizar soluções, integrar, trazer escala 
e eficiência ao mercado, encurtando as distâncias entre produtores e 
consumidores de etanol em todo o país. Levar inovação do campo à 
roda é o desafio da nova companhia, que nasce líder de mercado. A 
Evolua Etanol atuará como uma plataforma aberta, fluida, geradora de 
valor e com escala para atender aos mercados nacional e global, com 
objetivo de comercializar 9 bilhões de litros de etanol em seu primeiro 
ano de vida. Outras informações: (www.vibraenergia.com.br) e (www.
copersucar.com.br).

E - Master no Metaverso
O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul apresentou, 
pela primeira vez, a nova edição da Revista Master em uma plataforma 
de realidade virtual. É uma publicação trimestral editada pela Asses-
soria de Comunicação do CRA-RS e publicada para tratar de conteúdo 
voltado aos temas das áreas da Administração, assim como atividades 
da autarquia. Este lançamento representa um marco para todo sistema 
CRA/CFAs e para os administradores, que fazem parte da cadeia pro-
dutiva da sociedade em diversos níveis, desde o empreendedorismo à 
Administração Pública. Confira a edição completa da Master 171 em 
(http://tinyurl.com/RMasterLancamento).

F -Transformação Digital 
A Claro, operadora que trouxe ao Brasil as gerações de internet desde 
o 3G, está com a estrutura pronta e ativará a rede 5G na faixa de 3,5 
GHz imediatamente após a liberação de uso do espectro pela Anatel 
e Gaispi. A expectativa é de que, ainda neste mês, Brasília se torne a 
primeira capital a receber a tecnologia com plena capacidade, inaugu-
rando uma nova era de transformação digital no Brasil. Em Brasília, o 
sinal do 5G+ estará disponível nas regiões do Plano Piloto e Lago Sul, 
chegando gradativamente a outras áreas do DF.  A Claro já está preparada 
para a expansão nas demais capitais e outras regiões, de acordo com 
o cronograma estabelecido pelas autoridades responsáveis, à medida 
que a faixa de 3,5 GHz for liberada em cada estado (https://www.claro.
com.br/internet/5g).

A - Atividades Esportivas 
Que tal aproveitar as férias de julho com uma programação espe-
cial no Museu do Futebol? Então venha para o ‘Com a Bola Toda!’. 
Durantes os finais de semana do mês, serão oferecidas aulas e ativi-
dades recreativas gratuitas para todos os públicos. As clínicas serão 
acompanhadas por educadores físicos e monitores, e os participantes 
terão a oportunidade de entrar em contato com fundamentos de seis 
modalidades esportivas praticadas em equipe e com o uso de bola: 
Futebol de campo, Futebol de 5, Basquete, Vôlei, Rugby e Handebol. 
As atividades vão começar às 10h e vão até às 14h30, sendo que cada 
uma durará em torno de 30 minutos. Confira a programação completa 
em (www.museudofutebol.org.br).

B - Futebol Feminino
O Banco do Brasil e a Eleven Sports, maior plataforma de streaming 
esportivo do mundo, lançaram o projeto “Todas em campo”. A ini-
ciativa contempla um inédito ‘jogo das estrelas’ de futebol feminino, 
a ser realizado no final da temporada brasileira, em novembro, com 
as melhores atletas da primeira e segunda divisões do Brasileirão, 
eleitas pelo público através de votação virtual. “A iniciativa visa for-
talecer ainda mais a modalidade, dando visibilidade aos campeonatos 
femininos, com a criação de conteúdo relevante para redes sociais, 
e promovendo a conexão entre fãs e as craques dos gramados”, res-
salta Tadeu Figueiró, gerente executivo da Diretoria de Marketing 
e Comunicação do BB.

C - Negócios com Tecnologia
Com o intuito de discutir formas de alavancar os pequenos e médios 
negócios por meio da tecnologia, será promovido no próximo dia 7 (quinta 
feira), às 15 horas, o PME Summit, evento que conta com a realização do 
NINNA Hub. Os painéis: “Como usar automação na jornada de compra 
do seu cliente e vender mais” e “A jornada da experiência: a importância 
de envolver o consumidor”, apresentando cases e propostas que faci-
litem o atendimento, venda, fidelização do cliente e marketing para as 
empresas. Gratuito e aberto ao público, a atividade é direcionada para 
empreendedores individuais, pequenas e médias empresas e todos os que 
desejam se aprofundar no tema. Inscrições e mais informações:(https://
www.sympla.com.br/pme-summit__1622190).

G - Feiras Internacionais
Para ampliar a presença de empresas brasileiras nos negócios internacionais 
de diferentes segmentos, a ApexBrasil, em parceria com o grupo Messe 
Düsseldorf, lançou o Projeto +Feiras, que consiste em subsidiar até 90% 
os custos de participação das empresas em cerca de 150 feiras. As feiras 
mapeadas devem ocorrer em cerca de oito países, como Colômbia, Cingapura 
e Alemanha. São previstas a distribuição de cerca de 350 vagas em feiras 
internacionais de setores como Médico-Hospitalar, Cabos e Fios, Fundição e 
Metalurgia e Plástico e Borracha. Saiba mais em: (https://apexbrasil.com.br/).

H - Max Fashion  
A cidade de Santos foi escolhida para receber a nova seletiva do Max 
Fashion Tour, que objetiva encontrar novos talentos da moda. O evento, 
organizado pela agência de modelos Max Fama, acontece entre os próxi-
mos dias 8 e 10, no Centro de Convenções Blue Med Convention Center. 
Para participar da seleção será necessário fazer uma inscrição prévia no 
site (www.maxfama.com.br), na aba “Max Fashion Tour”. O candidato irá 
receber um e-mail de confirmação e, posteriormente, um contato telefônico, 
com a informação do horário e dia que ele deverá comparecer. O modelo 
assistirá uma palestra explicando como funciona o mercado artístico e 
passará por uma avaliação com os produtores da agência. 

I - Temporada de Cruzeiros
A temporada de cruzeiros 2022/2023 promete ser a maior dos últimos 
10 anos. Com a duração prevista de quase seis meses – 29 de outubro a 
20 de abril – contará com oito navios de cabotagem e 35 de longo curso 
navegando em águas nacionais. Costa Firenze, Costa Fortuna, Costa 
Favolosa, MSC Armonia, MSC Musica, MSC Fantasia, MSC Seashore 
e MSC Seaview. Serão as oito embarcações que partirão dos portos de 
Itajaí, Maceió, Rio de Janeiro, Salvador e Santos e percorrerão por 160 
roteiros e 486 escalas em 17 destinos, incluindo Buenos Aires, Montevi-
déu e Punta del Este. Juntos, os navios ofertarão mais de 674 mil leitos, 
tornando possível ultrapassar os patamares de cruzeiristas embarcados 
na temporada 2019/2020, última realizada antes da pandemia. 

J - Projeto Inédito
Maior recordista de medalhas dos X-Games, oito vezes campeão mun-
dial de skate e atual campeão da Megarampa, o skatista brasileiro Bob 
Burnquist anunciou uma parceria inédita com o Banco do Brasil para 
o fomento do skate no país. O multicampeão vai realizar, através do 
seu instituto social, uma série de ações neste e no próximo ano - que 
vão desde projetos sociais, realização de eventos próprios, bem como 
apoio a eventos já existentes que promovam a imagem, a cultura, e a 
identidade legítima do skate junto a sociedade e skatistas. Além de ser 
o mais novo skatista patrocinado pelo BB, Bob vai atuar também como 
consultor e curador de projetos da instituição relacionados ao Skate.

www.netjen.com.br
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O IPC-S é calculado com base em preços 
coletados semanalmente em sete das 

maiores cidades do país.
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A parceria ajuda no 
cumprimento de me-
tas da Agenda 2030, 

plano de ação global com 17 
objetivos de desenvolvimen-
to sustentável e 169 metas 
de erradicação da pobreza.

O acordo permitirá que 
o BB expanda a oferta de 
empréstimo para projetos 
de energia renovável para 
as pessoas físicas e para as 
pessoas jurídicas na cate-
goria varejo pelos próximos 
dez anos. A AFD também 
destinou 300 mil euros para 
financiar projetos de coope-
ração técnica. 

O BB calcula que os 100 
milhões de euros, que equi-
valem a R$ 555 milhões no 
câmbio atual, gere 3,1 mil 
empregos. Esse investi-
mento, informa a instituição 

O acordo visa aumentar a oferta de empréstimo para projetos 
de energia renovável para as pessoas físicas e jurídicas na 

categoria varejo.

Cobrado sobre operações de crédito e de câmbio, o Im-
posto sobre Operações Financeiras (IOF) está sendo usado 
por criminosos para enganar tomadores de empréstimos. 
A Receita emitiu um alerta sobre estelionatários que se 
passam por supostas empresas para condicionar a liberação 
do crédito ao pagamento antecipado de IOF via Pix.

Os fraudadores fornecem documentos falsos de notificação 
e de arrecadação que induzem o cidadão a recolher taxas 
inexistentes para a liberação do dinheiro. A vítima repassa o 
suposto IOF por meio de transferências Pix para pessoas físicas.

A Receita  informa que jamais fornece dados para reco-
lhimento de tributos ou de taxas via transferência e que os 
servidores do Fisco não prestam serviços de empréstimo à 
população nem entram em contato para cobrar pagamentos.

Embora alguns tributos possam ser pagos via Pix, a Receita 
esclarece que o IOF só pode ser quitado por meio de Darf, 
pago pela instituição que concede o empréstimo, não pelo 
tomador. Caso desconfie ser vítima de um golpe, o cidadão 
deve procurar a polícia, munido de todas as provas possíveis, 
e registrar um boletim de ocorrência (ABr).
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BB e agência francesa 
liberam 100 milhões de euros 

para energia renovável
Os desenvolvedores de energia renovável ganharão um incentivo para terem acesso a recursos. O 
Banco do Brasil (BB) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) assinaram um contrato para 
viabilizar a liberação de 100 milhões de euros em financiamentos para projetos no setor

pliar as parcerias com a 
AFD nos próximos anos. 
Em maio, durante o con-
gresso Mercado Global de 
Carbono, o BB e a AFD fir-
maram um memorando de 
entendimentos que prevê 
novas oportunidades de 
financiamentos a estados e 
municípios. 

As l inhas de crédito 
para os governos locais se 
concentrarão em projetos 
de infraestrutura de sane-
amento, incluindo o trata-
mento de esgoto e resíduos 
sólidos, energia renovável 
e eficiência energética, 
transporte limpo, mobili-
dade urbana, transição da 
infraestrutura para cidades 
inteligentes e adaptação a 
mudanças climáticas, saú-
de e educação (ABr).

financeira, evitará a emissão 
de cerca de 113 mil toneladas 
de gás carbônico por ano. 
Atualmente, o BB aplica 
cerca de R$ 300 bilhões em 
projetos de sustentabilidade 
ambiental e social. 

Em relação ao setor de 
energia renovável, o banco 
destina cerca de R$ 10 bi-
lhões para essa finalidade e 
tem como meta emprestar 
R$ 15 bilhões até 2025. A 
instituição pretende am-

IPC-S recua em quatro capitais de 
maio para junho

al, ao passar de 0,50% em maio para 
0,67% em junho.

O aumento da taxa foi puxado 
por três capitais. A maior alta foi 
observada em Brasília: 1,33 pon-
to percentual, ao passar de uma 
deflação (queda de preços) de 
0,14% para uma inflação de 1,19% 
no período. 

Também tiveram altas na taxa as ci-
dades de Belo Horizonte (0,80 ponto 
percentual, ao passar de 0,12% para 
0,92%) e Porto Alegre (0,58 ponto 
percentual, ao passar de 0,34% para 
0,92%). O IPC-S é calculado com base 
em preços coletados semanalmente 
em sete das maiores cidades do país 
(ABr).

Alerta para golpe do falso IOF antecipado via Pix

O Índice de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) recuou em quatro 
das sete capitais pesquisadas pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), de 
maio para junho. A maior queda foi 
registrada no Rio de Janeiro, já que 
a inflação caiu 0,46 ponto percentual 
no período, ao passar de 0,51% para 
0,05%. 

Outras quedas foram registradas 
no Recife (-0,27 ponto percentual, 
ao passar de 1,28% para 1,01%), 
São Paulo (-0,23 ponto percentual, 
ao passar de 0,54% para 0,31%), 
Salvador (-0,09 ponto percentual, ao 
passar de 1,15% para 1,06%). Apesar 
disso, o IPC-S nacional, divulgado na 
semana passada subiu 0,17 percentu-


