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Newsletter | 8 de Abril, 2019

ESCOLHA DO EDITOR
Márcio Kroehn, editor-chefe do IQ 

  

O melhor cartão que você
nunca viu
Você que acompanha o IQ sabe muito bem que qualquer cartão de crédito tem suas
especificidades. Uns têm mais benefícios, porém com o pagamento de anuidade.
Outros menos, mas isentam o cliente de uma taxa anual. Em qualquer caso – como
você pode conferir na nossa ferramenta gratuita de comparação –, o cartão de crédito
precisa ser o ideal para você. Mas, o que não muda, é que a maioria das pessoas
deseja um cartão com o máximo de benefícios com o mínimo de custos, de preferência
que não exista nenhum. Se puder ser um tipo que remeta a exclusividade, como Black,
Platinum, Infinite, Elite, é muito melhor.

Todo emissor de cartão de crédito (uma instituição financeira, basicamente, como um
banco ou uma fintech) trabalha para desenhar o melhor produto. Mas foi uma empresa
desconhecida que desenhou o cartão de crédito perfeito: Elite Card infinite, sem
anuidade e com o máximo de benefícios. O que mais chama a atenção é a conversão
de cada US$ 1 gasto em 5 milhas. Opa, eu quero um! A pergunta que eu fiz e você
deve estar se fazendo agora: o que tenho de fazer para ter direito a todas essas
vantagens? Para não enfrentar fila de espera, era preciso preencher um cadastro online
e pagar uma taxa de adesão de R$ 39. É muito bom pra ser verdade? Parece mesmo
que tem algo de errado nessa história. Mas o final, que é inacreditável, você precisa
ler nesta reportagem de Maria Teresa Lazarini.

 

Outros destaques da semana
 Os ETFs podem ser a sua porta de entrada na bolsa - Os Exchange Traded Funds

(ETFs) têm registrado crescimento superlativos nos últimos anos. Somente em 2017,
esses fundos de investimento inovadores movimentaram US$ 4,4 trilhões globalmente –
cerca de R$ 16,6 trilhões, ou seja, 2,5 vezes o Produto Interno Bruto do Brasil. No
Brasil, existem 15 opções listadas na B3, e os investidores começam a dar importância
a essa opção de ativo. Em janeiro, o volume negociado na B3 foi um pouco superior a
R$ 12 bilhões, quase o dobro do volume de R$ 6,5 bilhões registrado no mesmo
período de 2018. E o número de 48,5 mil investidores é o maior... leia a reportagem
completa.

https://www.iq.com.br/cartoes/
https://www.iq.com.br/noticias/cartao-de-credito-elite-card
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/etf-o-que-e
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Vai comprar um veículo usado? Fique atento para não ser enganado - Comprar um
carro 0km nem sempre é a primeira opção do consumidor. Em muitos casos, a
economia ao escolher um seminovo pode ser fundamental na hora da compra. O
Chevrolet Onix,  que foi o carro mais vendido no Brasil em 2018 e continua liderando as
vendas em 2019, pode apresentar uma diferença de preço de R$ 4.600: um modelo
Hatch LT 1.4 8V FlexPower 5p Automático novo sai por R$ 56.762 em média, enquanto
que o seminovo é vendido por R$ 52.153. Outro exemplo é o Jeep Renegade, a SUV
que começou 2019 na ponta desse segmento. Enquanto um modelo novo Sport 1.8 4×2
Flex 16V Automático é vendido por... leia a reportagem completa.

 
Saiba como funciona o processo de renovação da CNH - Tirar habilitação é apenas
uma das várias etapas que você terá de passar durante a sua vida de motorista para
estar apto a dirigir. Assim como os cartões de crédito, a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) também tem prazo de validade de, geralmente, 5 anos – o governo Bolsonaro
discute ampliar esse tempo para 10 anos ou mais. Quando esse período expira, você
terá de... leia a reportagem completa.

 
 

Boa semana de gastos responsáveis e investimentos com sabedoria pra você!
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