
ECONOMIA TERÇA FEIRA, Belém-PA, 26/03/2019
Diário do Pará

B10

AVISOS, ATAS E EDITAIS

Bancoslançamprodutoquemuda
créditoemdezvezessemjuros
Novo produto é uma alternativa - com juros - para compras parceladas, e
o primeiro alvo serão as lojas que não oferecemopções de parcelamento

Atualmente, vendas no car-
tão, sejam à vista, sejam par-
celadas, são pagas em 30 dias
para o lojista. Cada parce-
la aguarda mais 30 dias para
chegar ao lojista, seguindo o
fluxo de pagamento de fatura
do cliente. Se ele quiser rece-
ber antes, o custo é maior. “O
crédito para o lojista tem que
ser: se vendeu, tem que rece-
ber o dinheiro dele”, defende
Octavio de Lazari, presidente
doBradesco.
Ele diz que o banco já

oferece o produto a alguns
clientes, com parcelamen-
to de até 24 meses e taxas
de juros baixas.
A Folha de S.Paulo pro-

curou as principais institui-
ções para detalhar o produ-
to -quem se manifestou pe-
diu que a reportagem procu-
rasse a Abecs, que coordena
o lançamento oficial. A exce-

ção foi o Nubank, que afir-
mou não ter planos de lan-
çar o crediário. No projeto,
a principal atuação da Abecs
foi uniformizar como serão
feitas as simulações de juros,
taxasecustodanovalinha.
Essanova linha éuma fren-

te de uma batalha dos gran-
desbancospara acabar como
que chamam de distorção do
país como amplo uso do par-
celamentosemjuros.
Segundo Boanerges Ramos

Freire, presidente daBoaner-
ges&Cia, consultoria em va-
rejo financeiro, 55% de todas
as operações com cartão de
crédito são namodalidade de
parcelamentosemjuros.
O lojista decide vender a

prazo e espera para receber
os recursos. Não corre, po-
rém,oriscodecalotedocom-
prador, que fica com o emis-
sordocartãodecrédito.

NOVO CREDIÁRIO

FOLHAPRESS

O crediário do car-
tão de crédito,
uma nova forma
de parcelamento

de compras que pretende
mudar o tradicional 10 ve-
zes sem juros do país, será
lançado oficialmente nesta
quarta-feira (27).
Bancos fazem os últimos

ajustes para oferecer a linha,
com a expectativa de que a
oferta do produto comece a
ocorreremabril.
A nova linha de crediário,

via cartão de crédito, era a
única medida entre as 21 lis-
tadas pela Febraban (associ-
ação de bancos), em campa-
nha lançada em 2018, como
algo que deveria ser feito pe-
los bancos para reduzir as al-
tastaxasdejuros.
Onovoproduto seráofereci-

docomoumaalternativa -com
juros- para compras parcela-
das, e o primeiro alvo serão as
lojasquenãooferecemaclien-
tesopçõesdeparcelamento.
Para convencer os varejis-

tas de que a linha é vantajo-
sa,bancosdeverão fazeropa-
gamento ao comércio em até
cinco dias -o prazo final de-
penderádecadabandeira, se-
gundo aAbecs (associaçãoda
indústriadecartões).
Essa eraumadasprincipais

reivindicações do comércio,
que reclama do longo prazo
derecebimento.

Adesão do setor de varejo é fundamental para o crediário dar certo
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PREÇOS DIFERENTES

Para funcionar o novo
sistema, o varejo precisaria
adotar preços diferentes por
forma de pagamento, algo que
passou a ser permitido por lei
no fim de 2016, mas que, na
prática, não pegou.

PARA ENTENDER

Governo Federal prepara
“revogaço” de normas
BUROCRACIA

FOLHAPRESS

Empresários da indústria
que estiveram reunidos com
o presidente Jair Bolsona-
ro e com os ministros Paulo
Guedes (Economia) e Onyx
Lorenzoni (Casa Civil) rece-
beram a informação de que
uma série de medidas para
desburocratizar a economia
deverão ser anunciadas nas
próximasduassemanas.
Na Casa Civil, está sen-

do preparado um “revoga-
ço”, segundo o presidente da
Abit (associação da indús-
tria têxtil), Fernando Pimen-
tel, com a retirada de normas
por meio de decretos presi-
denciais. “Não é preciso ape-
nas podar o entulho buro-
crático mas evitar que novos
surjam e gerem custos para
as companhias. É uma agen-
da de todos os dias, mas que
vale a pena e que afeta a to-

dos nós como empreendedo-
res”, disse. Já da secretaria
deProdutividadedoMinisté-
riodaEconomia,deverãosair
medidas demicroeconomia e
regulatórias para melhorar o
ambiente de negócios, adian-
taramosempresários.
Representantes de 11 ra-

mos industriais estiveram
em Brasília para demonstrar
apoio à reformadaPrevidên-
cia.Eles aproveitaram a visi-
ta para apresentar umaagen-
daparaacelerarocrescimen-
toeconômico.
Segundo o presidente da

Abiplast (indústria de plásti-
cos), José Ricardo Roriz Co-
elho, a preocupação dos em-
presários foi levar uma agen-
dadegeraçãodeempregos.
“Colocamos anossa agenda

e recebemos o ‘input’ do go-
verno de que algumas ações
vão sair. Não podemos ter só
a agendadaPrevidência, pre-
cisamos acelerar o retornodo
crescimento”,afirmou.

Líderes anunciarão
veto a trechos da
reforma da Previdência

REAÇÃO

FOLHAPRESS

Emuma reação às declara-
ções do presidente Jair Bol-
sonaro, líderes de diversos
partidos na Câmara farão
um ato hoje para declarar
apoioàreformadaPrevidên-
cia,mas comumveto àsmu-
danças na aposentadoria ru-
ral e no pagamento de bene-

fíciospara idososmiseráveis.
Os dois pontos foram pro-

postos pela equipe econômi-
ca, mas enfrentam resistên-
cias entre os parlamentares.
Deputados dirão que o tex-
to do governo é cruel com
osmais pobres e gruposmais
vulneráveis.
A declaração deve ser fei-

ta após uma reunião de líde-
res de partidos como DEM,
MDB, PSD, PP, PR e PRB.
Essas siglas têm 204 dos 513
deputados e costumam agir
emconjuntonas articulações
da Câmara. Somadas à opo-
sição, essas legendas teriam
votos suficientes para derru-
baresses tópicos.

Boanerges diz, ainda, que
cerca de 25% das operações
comcartão de crédito -à vista
ou parceladas- são antecipa-
daspelos lojistas,comjuros.
“Não faz nenhum sentido

pagar à vista ou pagar em 10
vezese teromesmopreço.Al-
guémestápagandoessecusto,
e quem está pagando é o con-
sumidor. Se ele quer comprar
à vista, vai comprar à vista e
não vai pagar juros e vai pagar
umpreçomaisbaratonamer-
cadoria”,afirmaLazari.
Desdequecomeçarama fa-

lar sobre o produto, os ban-
cos indicaram que cobrariam
taxas competitivas nessa li-
nha, uma estratégia para não
assustar consumidores acos-
tumados a pagar as compras
semjuros.
Chegou-se a sugerir taxas

parecidas com as do crédito
consignado, que tem descon-
to em salário, uma das mais
baixasdomercado.
Executivos do setor dizem

nãoverumacorridapor juros
de1%a2%aomês.


