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Newsletter | 8 de Abril, 2019

ESCOLHA DO EDITOR
Márcio Kroehn, editor-chefe do IQ 

  

Esqueci a carteira em casa. E
agora?
 
Um dos meus maiores temores era esquecer a carteira em casa. Como seria possível
passar o dia sem documentos de todo tipo, além de cartões e dinheiro? Até que um dia,
claro, eu esqueci e não tinha como voltar para buscar. O jeito foi me adaptar e ver como
seria. Pediria dinheiro para almoçar e se precisasse mostrar a identidade daria qualquer
desculpa. Se tive problemas? Nenhum! O smartphone estava comigo. Fui almoçar e
paguei com o cartão de crédito que está na minha carteira digital – você usa a sua?
Precisei abastecer o carro e parei em um posto que tinha o Shell Box. Até a carteira de
motorista e a identificação do plano de saúde já estão registrados no aparelho de
telefone.

Se você ainda não experimentou essa sensação libertadora de andar sem a carteira,
prepare-se: um novo tipo de pagamento vai ganhar força no Brasil. É o QR Code, muito
comum e popular na China. Essa tecnologia utiliza um código de barra dimensional, que
é lida com a câmera do telefone. A repórter Teresa Lazarini lista, nesta reportagem, três
motivos para você aderir ao pagamento com QR Code: segurança, rapidez e
praticidade. Agora, só não dá pra esquecer o celular em casa.

 

Outros destaques da semana
 Descubra como o preço do seguro auto é calculado - Quem já comprou um carro

sabe que as dúvidas não surgem só na hora de escolher um modelo legal ou a
concessionária com um bom preço. Encontrar o seguro auto com o melhor custo-
benefício também pode ser uma tarefa difícil. Isso porque existem várias opções de
seguradoras e planos disponíveis no mercado. Os preços também podem… continue
lendo a reportagem.

Tá ligado nessa nova forma de investimento? Tudo sobre a LIG - A Letra Imobiliária
Garantida (LIG) é um ativo imobiliário de renda fixa, que surge como uma nova opção
de investimento no segmento. Ela foi inspirada num título europeu chamado de Covered
bond, que é utilizado para para garantir recursos de crédito para os imóveis no Velho

https://www.iq.com.br/seguro-auto/artigos/shell-box-beneficios
https://www.iq.com.br/noticias/qr-code-como-fazer-pagamento
https://www.iq.com.br/noticias/como-o-seguro-auto-e-calculado
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Continente. Para se ter uma ideia do tamanho desse mercado por lá, foram emitidos
cerca de R$ 10... continue lendo a reportagem.

 
Quais são as restrições para se comprar um carro usado - Para muitas pessoas,
comprar ou trocar de carro é um grande sonho. No geral, são anos guardando um
pouco de dinheiro a cada mês ou assumindo o compromisso de passar mais alguns
anos pagando o financiamento do veículo no momento da compra. Adquirir um carro
exige muito dinheiro e também muitos cuidados. principalmente porque uma parcela
recorre a veículos de segunda... continue lendo a reportagem.

 

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