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1. Crédito e Financiamento 

Demanda empresarial por crédito caiu 5% em fevereiro, aponta Serasa Experian 

 
20 de Março de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 
No acumulado bimestral do ano, somente o setor de serviços registrou variação 
possitiva na demanda por crédito, com crescimento de 4% 
 

Feriado do Carnaval e menos dias úteis em fevereiro fez com que a demanda 
empresarial por crédito no mês de fevereiro de 2017 baixasse 5% em relação ao 
mesmo período de 2016. Isso foi o que constatou o último Indicador Serasa Experian 
de Demanda das Empresas por Crédito. 

O balanço divulgado nesta segunda-feira (20) também comparou o mês de 
fevereiro com janeiro de 2017. E apontou baixa de 6,4% na demanda por crédito . 
Embora o saldo tenha sido negativo, o primeiro bimestre desse ano obteve variação 
positiva de 0,5% em relação aos dois primeiros meses de 2016. 

Porte 
No comparativo entre janeiro e fevereiro de 2017, a queda por demanda das 

MPEs foi de 6,7%. Enquanto que nas médias empresas a variação negativa ficou na 
casa dos 0,8%, valor 0,1 ponto percentual acima do registrado nas grandes empresas, 
onde o recuo foi de 0,7%. 

Já no acumulado do ano até fevereiro de 2017, a queda da demanda por 
crédito das médias empresas foi de 8,6%. Enquanto que nos negócios de grande 
porte, a baixa foi de 8,7%. 

Singularmente apenas as MPEs tiveram elevação da busca por obtenção de 
dinheiro por meio de empréstimos no primeiro bimestre do ano, com alta de 1% no 
comparativo com o mesmo período de 2016. 

Análise por setor 
Tanto a indústria, quanto o comércio e o setor de serviços registraram queda 

na demanda empresarial por empréstimos. As variações negativas foram 
respectivamente de, 4,7%, 4,1% e 9% na comparação entre fevereiro de 2017 e 2016. 

Já no acumulado dos dois primeiros meses do ano, somente o setor de 
serviços apontou alta na demanda por crédito, com a variação positiva de 4%. Em 
contraposição os setores industriais e de comércio tiveram retrações de 2,4% e 2,2%., 
respectivamente. 

Região 
A Serasa Experian também apurou por região as demandas por crédito e 

constatou que apenas o Sul e o Sudeste apresentaram alta no primeiro bimestre de 
2017. Sendo respectivamente as elevações de 0,1% e 3%. Por outro lado, o Centro-
Oeste teve baixa de 1,6% e o Nordeste apresentou variação negativa de 2,7%. Mas o 
maior destaque negativo foi para o Norte, onde a demanda caiu 3,6%. 
 
http://economia.ig.com.br/2017-03-20/credito-empresarial.html 
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2. Tributos 

Governo terá de aumentar tributos para compensar PIS/Cofins, dizem 
especialistas 

18 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

  
O governo terá de aumentar tributos para compensar a mudança no 

Programa de Integração Social (PIS) e na Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins), dizem especialistas ouvidos pela Agência Brasil. 
Segundo eles, o governo terá trabalho extra para convencer a base aliada a 
alterar a legislação em tempos de instabilidade política. 

Na quarta-feira (15), o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, por 6 
votos a 4, a exclusão do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) da base de cálculo do PIS/Cofins das mercadorias nacionais. A 
incidência de ICMS sobre os bens importados havia sido retirada em 2013. 

Em nota, o Ministério da Fazenda informou que pedirá ao Supremo para 
que a mudança só entre em vigor em 2018 e que não seja retroativa, que as 
empresas não possam pedir o ressarcimento do valor cobrado a mais 
anteriormente. 

Para o coordenador do curso de economia do Ibmec, Márcio Salvato, o 
governo não tem como evitar um aumento de tributos. “O que o governo deve 
fazer é subir a alíquota [do PIS/Cofins] para fazer a recomposição, mas a gente 
precisa ver em que magnitude o aumento pode ser feito. A mudança da 
alíquota depende do Congresso. Não sei se o governo terá base para fazer 
isso”, adverte. 

O processo seria semelhante ao ocorrido com os produtos importados. 
Em 2015, o Congresso aprovou uma medida provisória que elevou a alíquota 
de PIS/Cofins das mercadorias compradas do exterior de 9,25% para 11,75%. 
O advogado tributarista André Azambuja diz que, caso o governo não tenha 
votos suficientes no Congresso, poderá elevar alíquotas de impostos que 
podem subir por decreto, como Imposto sobre Operações Financeiras, o 
Imposto sobre Produtos Industrializados e o PIS/Cofins para alguns produtos. 

“A partir de 2018, o governo terá de mudar a legislação. Uma 
possibilidade é aumentar o PIS/Cofins para alguns segmentos, como bebidas 
alcoólicas e combustíveis [cujo consumo não diminui muito com o aumento de 
tributos]”, diz Azambuja. 

Impacto 
Oficialmente, o Ministério da Fazenda informou que os impactos da 

redução da base de cálculo do PIS/Cofins só pode ser calculado depois que o 
Supremo Tribunal Federal publicar os embargos declaratórios e definir quando 
a mudança entrará em vigor. Azambuja cita cálculos preliminares e diz que a 
perda de arrecadação estimada deve chegar a R$ 60 bilhões por ano, o 
equivalente entre 1% e 2% do faturamento da empresa, dependendo do regime 
de tributação e da alíquota do ICMS. 

O impacto, no entanto, pode ser muito maior caso todas as empresas 
decidam entrar na Justiça para reaver os tributos pagos a mais ao longo dos 
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anos. “A cobrança retroativa pode fazer o governo desembolsar R$ 250 
bilhões, num cálculo ainda rudimentar”, estima o advogado. Segundo ele, as 
empresas têm até a publicação dos embargos declaratórios para entrarem com 
processo. “Depois disso, caso o Supremo acate o pedido do governo, quem 
não entrou perde o direito.” 

Guerra jurídica 
O professor do Ibmec diz que os danos para as contas públicas serão 

preocupantes caso o Supremo não acate o pedido do governo para que o 
PIS/Cofins só seja reduzido a partir de 2018. “Hoje tem dupla tributação para 
muita coisa, o que pode gerar uma guerra jurídica, principalmente se a análise 
[do Supremo] demorar. Se o governo ganhar, tem sossego de curto prazo até 
virar o ano fiscal. Mas esse curto prazo é suficiente para votar as mudanças na 
legislação?”, questiona Mário Salvato. 

Azambuja adverte para outro risco. Para ele, a decisão do Supremo 
deve incentivar o questionamento da cobrança de outros tributos. “O Imposto 
sobre Serviços também entra na base de cálculo do PIS/Cofins. Os 
prestadores de serviços vão passar a ficar de olho nisso. Também será 
possível pedir a redução da contribuição previdenciária sobre o faturamento 
[cobrada dos setores que fazem parte da desoneração da folha de pagamento], 
da taxa do cartão de crédito e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”, 
diz. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/governo-tera-de-
aumentar-tributos-para-compensar-piscofins-dizem 
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Impostômetro da Associação Comercial de SP atinge R$ 500 bilhões 

 
20 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 

marcou hoje (20), às 6h50, R$ 500 bilhões já pagos pelos brasileiros em 
impostos, taxas e contribuições somente neste ano, sem descontar a inflação. 
Na comparação com o ano anterior, o painel atingiu esse valor no dia 29 de 
março, ou seja, em 2017, os R$ 500 bilhões foram atingidos nove dias antes de 
2016. 

Segundo o presidente da ACSP e da Federação da Associação 
Comercial de São Paulo (Facesp), Alencar Burti, o aumento de arrecadação de 
um ano para outro é um incentivo para que o governo federal descarte 
elevação ou criação de impostos. 

“Esse crescimento é sinal de que a recessão perde força, e a economia 
começa a reagir. O controle de gastos e as reformas ajudarão a sanear as 
contas públicas nos próximos anos. Por isso, vemos como desnecessário 
qualquer aumento tributário porque retardaria a retomada da economia”, afirma 
Burti. 

O painel foi implantado em 2005 pela ACSP, em sua sede na Rua Boa 
Vista, centro da capital paulista, para conscientizar o cidadão sobre a alta carga 
tributária e incentivá-lo a cobrar os governos por serviços públicos melhores. 
Para ter mais informações sobre os valores arrecadados, basta acessar o 
portal www.impostometro.com.br. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/impostometro-da-
associacao-comercial-de-sp-atinge-r-500-bilhoes 
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3. Comércio - Varejo 

Varejistas usam inteligência artificial para melhorar a gestão dos 
estoques 

 
21 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Em um cenário onde tanto a falta quanto o excesso de produtos causam 
grandes impactos, redes como Kopenhagen, AM/PM, Ralph Lauren e Brasil 
Cacau conseguem diminuir até 35% as sobras 
 

Estoques com produtos sobrando ou gôndolas com itens em falta. O 
cenário, comum entre as varejistas, é resultado da dificuldade de prever a 
demanda. Para amenizar o problema, a Tevec criou uma plataforma que usa a 
inteligência artificial para tornar o prognóstico mais preciso, garantindo um 
abastecimento da loja que esteja de acordo com a procura do consumidor. 

Com clientes de peso, como a Kopenhagen, as lojas AM/PM dos postos 
Ipiranga, a Ralph Lauren e a Brasil Cacau, a solução garante uma redução 
média de 20% na ruptura e de 35% no excesso de estoques, conta o sócio-
fundador da Tevec, Bento Ribeiro. "O resultado que temos visto por conta disso 
é uma alta média de 8% a 10% no faturamento das lojas", diz. Isso se dá 
porque com um excesso de estoque menor há menos capital parado, e com 
menos ruptura a perda de vendas também diminui. 

O sistema, que é vendido como serviço, atende 37 clientes atualmente, 
entre varejistas e indústrias - sendo que a maioria é lojista. A expectativa de 
Ribeiro é que até o final deste ano o número suba para 50. "Não somos 
focados em pequenas empresas, porque quando se tem poucas lojas é muito 
mais fácil fazer uma análise preditiva da demanda. Quanto maior a companhia, 
maior a dificuldade que ela tem para fazer o prognóstico", afirma. 

Como funciona 
De acordo com ele, a principal diferença entre a solução da empresa e o 

sistema mais utilizado atualmente (o modelo estatístico), está ligada a maior 
quantidade de variáveis que é possível aplicar na elaboração do cálculo 
preditivo. Ele explica que, no formato atual, as empresas pegam um período 
histórico passado, elencam uma correlação de fatores que interferem no 
consumo (preço que está sendo praticado, clima, volume de clientes na loja, 
entre outros), e a partir dos dados fazem a projeção de vendas. 

"Qual o problema disso? Que nesse modelo se acaba ignorando uma 
série de variáveis que são fundamentais na definição do consumo", explica 
Ribeiro. Segundo ele, isso ocorre porque os fatores são incluídos de forma 
manual, o que acaba limitando a quantidade de elementos que podem ser 
testados no sistema. "Você tem o limitante da mão de obra humana", afirma. 

Com o uso de algoritmos de inteligência artificial, por outro lado, esse 
limitante não existe - já que todo o processo é feito de forma automática -, o 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  8 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

que possibilita que se inclua um número consideravelmente maior de variáveis 
no modelo. 

"Com a inteligência artificial você consegue testar quantos fatores 
considerar necessário, o que torna a previsão da demanda muito mais 
assertiva. Já no modelo estatístico, se escolhe só alguns elementos que se 
considera mais importantes, deixando os outros de fora." 

Outra vantagem do uso da inteligência artificial, segundo Ribeiro, é que 
o sistema vai aprendendo conforme é utilizado, se tornando cada vez mais 
preciso. Em outras palavras, o software busca o aprendizado da relação entre 
todas as variáveis com o hábito dos consumidores. "E se essa relação se 
modificar, a plataforma reaprende sozinha", explica. 

Prova da ineficiência do sistema estatístico são os dados de fevereiro do 
Índice de Estoques, medido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). De acordo com a pesquisa, 
mais de 50% dos varejistas do estado de São Paulo afirmaram que estão com 
os estoques em nível inadequado - acima ou abaixo do considerado ideal (veja 
a série no gráfico). 

Desenvolvimento 
A plataforma, desenvolvida há cerca de três anos pela Tevec, demandou 

um investimento de cerca de R$ 13 milhões e dois anos de trabalho na 
elaboração do software. Ribeiro conta que a empresa começou com o foco na 
otimização logística, mas que quando perceberam que o uso de inteligência 
artificial na previsão de demanda era um mercado ainda 'virgem' no Brasil 
decidiram focar exclusivamente na área. 

"Mesmo fora do País ainda são poucas empresas que aplicam a 
tecnologia na previsão de vendas", afirma o executivo. Ele acrescenta que 
diante disso a empresa já possui planos de internacionalizar a operação em 
2018. O foco será o mercado norte-americano, mas Ribeiro conta que ainda 
não há nada concreto. "Está definido estrategicamente que faremos esse 
movimento, mas o plano ainda não começou a ser desenhado", explica o 
empresário. 

A companhia contabiliza hoje um total de 170 mil lojas atendidas 
continuamente, mais de 250 mil SKUs (unidades de produtos) analisados por 
semana, e mais de 800 milhões de análises de comportamento de demanda 
realizadas. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/varejistas-usam-inteligencia-artificial-para-
melhorar-a-gestao-dos-estoques-id613242.html 
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4. Serviços - Alimentação 

Demanda de consumidores por carne se mantém estável em 
supermercados, diz Abras 

 
20 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Segundo associação, estoque máximo trabalhado pelos supermercados para 
carnes é de 3 dias e para embutidos de 10 dias. 
 

A demanda dos consumidores por produtos de carne se manteve estável 
no fim de semana, apesar do escândalo disparado pela operação Carne Fraca, 
da Polícia Federal, que identificou um esquema de pagamento de propinas a 
fiscais sanitários responsáveis por liberar produtos de frigoríficos. 

Segundo o vice-presidente da associação que representa os 
supermercados do país (Abras), João Galassi, "do ponto de vista de demanda 
não houve nenhuma alteração. As vendas continuaram da mesma forma e 
normalmente", disse ele em entrevista à Reuters, acrescentando que o setor 
não cogita possibilidade de retirada de produtos das prateleiras. 

Galassi afirmou que o sistema de segurança alimentar do país é 
confiável e defendeu que as investigações da PF continuem para se 
aperfeiçoar e melhorar a fiscalização no país. 

"Acho que temos que acreditar e confiar no sistema que nós temos (...) 
Mas isso não quer dizer que não se tenha que fazer operações e 
investigações", afirmou. 

O escândalo criou repercussões nos países compradores de carne do 
Brasil. China, União Europeia, Chile e Coreia do Sul emitiram nesta segunda-
feira comunicados em que citaram preocupações sobre os produtos brasileiros. 
A China, principal destino da carne brasileira, com exportações nacionais de 
US$ 1,75 bilhão em 2016, informou suspensão da entrada do produto até o 
Brasil prestar esclarecimentos sobre o esquema de fraude nas inspeções 
revelado pela PF na sexta-feira. 

Prazo de validade curto 
Na terça-feira, antes de abertura oficial de uma feira nacional do setor 

varejista e supermercadista, representantes da Abras vão se reunir a portas 
fechadas para debater os efeitos da operação da PF. 

"Vamos discutir o tema, mas desconheço a informação de retirada (de 
produtos das prateleiras)", afirmou Galassi. Ele explicou que o estoque máximo 
trabalhado pelos supermercados para carnes é de três dias e para embutidos 
de 10 dias. 

"Não tem nem como pensar nisso (retirada de produtos) porque o setor 
não tem estoque de perecíveis. São entregas diárias, com prazo de validade 
curto e perecível não faz sentido estocar", acrescentou. 

Já o presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de 
Janeiro (Asserj), Fábio Queiróz, afirmou que o setor varejista fluminense não 
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viu queda significativa no consumo de carne no Estado. "Isso é importante para 
mostrar que o consumidor ainda confia na segurança do alimento", afirmou. 

Desde o sábado, dia seguinte à operação da PF, agentes da vigilância 
sanitária da cidade do Rio de Janeiro intensificaram a fiscalização sobre carnes 
e embutidos nos supermercados e algumas amostras de produtos foram 
recolhidas para análises laboratoriais. 

"Vamos nos reunir na terça-feira para decidir se vai haver uma 
campanha de esclarecimento à população. É possível, mas não é provável", 
disse Queiróz, da Asserj. 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/demanda-de-consumidores-por-
carne-se-mantem-estavel-em-supermercados-diz-abras.ghtml 
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5. Serviços - Bancos 

Bancos aceleram venda de carteiras de crédito em atraso 

21 de Março de 2017 
Fonte: Valor Econômico 

Os grandes bancos brasileiros intensificaram a movimentação para lidar com o 
volume crescente de créditos em atraso. Itaú Unibanco, Banco do Brasil (BB), 
Bradesco e Santander negociaram pelo menos R$ 26,4 bilhões em carteiras no ano 
passado, um crescimento de 128% em relação a 2015. A Caixa Econômica Federal 
suspendeu as operações em junho do ano passado por determinação do Tribunal de 
Contas da União (TCU), mas até então também atuava de forma ativa na venda de 
créditos. 

A expectativa é que o volume dessas operações aumente ainda mais neste 
ano. Só a venda estimada de dívidas que já foram baixadas a prejuízo e consideradas 
de difícil recuperação deve alcançar neste ano algo entre R$ 30 bilhões e R$ 35 
bilhões. Trata-se de volume relativamente pequeno em comparação ao tamanho do 
mercado de créditos em renegociação no país, que hoje é da ordem de R$ 400 
bilhões, segundo Fernando Omori, sócio da empresa de auditoria e consultoria KPMG. 

Embora as cifras desse mercado sejam bilionárias, os bancos efetivamente 
recebem apenas uma fração do chamado valor de face dos créditos - em um 
percentual que não costuma passar de 2% das carteiras baixadas a prejuízo. Os 
maiores ganhos da operação para as instituições vêm da parte fiscal e de custos 
operacionais. A estratégia para lidar com esse passivo também pode influenciar os 
índices de inadimplência e o patamar de despesas de provisão contra calotes, 
segundo analistas. 

Os financiamentos que não são pagos costumam "pesar" no balanço e nos 
índices de inadimplência dos bancos por até um ano, caso não sejam negociados. 
Após esse prazo, as instituições reconhecem a perda de 100% do empréstimo e 
baixam a operação a prejuízo, mas continuam o trabalho de cobrança da dívida. 
Quanto maior o período de atraso, menor a chance de recuperação e o valor desse 
crédito em um eventual acordo. 

Com o agravamento da crise, o volume de carteiras em atraso, baixadas ou 
não a prejuízo, tem se acumulado nas áreas de cobrança dos bancos. "A recessão fez 
com que os bancos saíssem da zona de conforto e começassem a vender os 
créditos", afirma Godofredo Barros, sócio da Ipanema Credit Management, que tem R$ 
13 bilhões em valor de face nas carteiras sob gestão. 

O Itaú intensificou a cessão de créditos no fim de 2015 após a compra da 
Recovery, empresa de recuperação de créditos em atraso que pertencia ao BTG 
Pactual. No ano passado, o maior banco privado brasileiro cedeu um total de R$ 13 
bilhões em créditos para a companhia, a totalidade desse valor em carteiras já 
baixadas a prejuízo. Em uma das operações, os créditos foram vendidos por apenas 
0,3% de seu valor de face. 

A venda de carteiras não rende muito dinheiro, mas é positiva para os bancos 
porque esses ativos geram créditos tributários, que podem ser usados de uma só vez 
para deduzir no pagamento de imposto. No caso do Itaú e de bancos que possuem 
suas próprias empresas de recuperação, outro ganho fiscal vem do fato de as receitas 
serem tributadas com uma alíquota menor que a do banco. Ou seja, cada real 
recuperado pela empresa gera um resultado líquido de tributos maior do que o mesmo 
valor recuperado pelo banco. 
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O Itaú também fez operações de venda de R$ 5 bilhões em créditos que 
estavam no balanço ao longo do ano passado. Para um analista, essa estratégia de 
cessão de carteiras ativas pode ajudar a explicar o desempenho relativamente melhor 
das despesas de provisão contra calotes do banco em relação a seus concorrentes. O 
Itaú informa no balanço, contudo, que as operações realizadas em 2016 não tiveram 
efeito nos índices de inadimplência. 

O Bradesco, que tradicionalmente é o banco com mais restrições à venda de 
créditos "podres", também adotou a prática no fim do ano passado, com uma carteira 
de R$ 2 bilhões em valor de face. Foi apenas a segunda operação do tipo na história 
da instituição, que carregava esses financiamentos em atraso desde a aquisição da 
financeira Zogbi, em 2003. A carteira foi vendida em um processo de leilão, vencido 
pela Ativos, empresa de recuperação de créditos do Banco do Brasil, conforme apurou 
o Valor. 

O banco público constituiu a Ativos em 2003, inicialmente para lidar com os 
próprios financiamentos. Apenas no ano passado, o BB cedeu R$ 5,6 bilhões em 
créditos já baixados a prejuízo para a empresa controlada. Mas a aquisição dos 
financiamentos do Bradesco pode sinalizar uma mudança na estratégia da companhia, 
que anteriormente já havia comprado carteiras da Caixa Econômica Federal. 

Com uma grande massa de financiamentos em atraso, fruto da expansão da 
carteira nos anos anteriores, a Caixa começou a atuar de forma mais frequente na 
venda de créditos como uma forma de "limpar" o balanço. Desde o início de 2015 até 
a suspensão das operações pelo TCU, por indícios de irregularidades, o banco havia 
vendido R$ 15,8 bilhões em financiamentos, dos quais R$ 5,7 bilhões em carteiras que 
ainda estavam no balanço. A expectativa é que a Caixa reverta a decisão e volte a 
mercado neste ano. Analistas estimam que há um estoque de R$ 10 bilhões a R$ 15 
bilhões em valor de face de créditos podres represados que poderiam ser negociados. 

Alinhado com as práticas de bancos internacionais, o espanhol Santander é 
quem se vale da cessão de carteiras com maior recorrência no mercado brasileiro. A 
instituição não informa o volume de créditos já baixados a prejuízo negociados no ano 
passado, mas o volume de cessões de financiamentos em atraso superior a 180 dias 
que ainda estavam no balanço foi de R$ 267,8 milhões. Recentemente, o banco 
colocou à venda um lote de pouco mais de R$ 1 bilhão em créditos em atraso, 
segundo fontes de mercado. 

Procurados, os bancos não quiseram fazer comentários sobre o tema. 
Não são apenas os bancos que contam com créditos à venda. Os fundos de 

pensão e de recebíveis (FIDCs) também estão dispostos a negociar suas carteiras, 
segundo Rafael Fritsch, sócio da gestora Canvas Capital, que possui R$ 4 bilhões sob 
gestão, sendo R$ 1,2 bilhão destinados a créditos inadimplentes, dos quais R$ 650 
milhões já foram investidos. "As carteiras de crédito [em atraso] dos bancos vão ficar 
muito grandes e as vendas serão mais naturais", afirma. 

Se a crise aumenta o volume de créditos em atraso, também dificulta o 
processo de recuperação por parte das empresas que adquirirem essas carteiras. Isso 
faz com que o preço oferecido a bancos e outros detentores desses financiamentos 
tenda a ser mais baixo, segundo Alexandre Nobre, sócio da RCB Investimentos, que 
possui R$ 22 bilhões de valor de face em créditos inadimplentes sob gestão. "Em um 
ambiente de crise, a margem para erro na hora de dar preço às carteiras é muito 
menor", diz. A gestora tem entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão para investir nesses 
ativos neste ano. 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36622895 
 

Voltar ao índice 

http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36622895
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6. Serviços – Planos de Saúde 

Iess: custos médico-hospitalares tiveram alta de 18% a 20% em 2016 

 
20 de Março de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
O índice Variação do Custo Médico-Hospitalar (VCMH), produzido pelo Instituto 

de Estudos de Saúde Suplementar (Iess), deve ter encerrado 2016 com alta entre 18% 
e 20% ao ano. Esse é o principal indicador usado pelo mercado de saúde como 
referência para mensurar os custos dos planos médico-hospitalares individuais e 
familiares. Na média, segundo informações de mercado, também acompanha as 
variações de custos dos planos coletivos empresariais, os quais compõem o conjunto 
de referências usadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na 
definição do índice de reajuste das mensalidades dos planos individuais, o que deve 
ser anunciado nos próximos meses. 

Desde 2013, o VCMH/Iess registra fechamento anual superior a 15% ao ano. 
Nos seis primeiros meses de 2016, o indicador oscilou no patamar de 18% a 19,7% e 
não foi registrado nenhum sinal do mercado que aponte para a queda desses 
porcentuais. 

O cálculo utiliza os dados de uma amostra de mais de 1,5 milhão de 
beneficiários de planos individuais de operadoras com abrangência nacional e 
considera a frequência de utilização pelos beneficiários e o preço dos procedimentos. 
Dessa forma, se em um determinado período o beneficiário usou mais os serviços e os 
preços médios aumentam, o custo apresenta uma variação maior do que isoladamente 
com cada um desses fatores. A metodologia aplicada ao VCMH/Iess é reconhecida 
internacionalmente e aplicada na construção de índices de variação de custo em 
saúde em vários países, inclusive nos EUA, como o S&P Healthcare Economic 
Composite e Milliman Medical Index. 

Para construir o VCMH/Iess, são considerados os valores efetivamente pagos 
pelas operadoras aos prestadores de serviços de saúde e, por conta dos processos de 
avaliação das faturas e até de negociações comerciais entre os agentes, o pagamento 
pode ter uma defasagem de até a 180 dias em relação à data do faturamento. Por 
esse motivo, o indicador tem uma defasagem média de seis meses em relação ao ano 
corrente. 

O patamar persistente e superior a 15% nos últimos anos é extremamente 
preocupante e coloca em risco o sistema de saúde suplementar, segundo Luiz 
Augusto Carneiro, superintendente-executivo do Iess. Ele explica que fatores 
estruturais da cadeia produtiva de saúde suplementar são as causas centrais a 
impactar o índice. Segundo ele, são essas causas estruturais que devem ser 
prioritariamente atacadas caso se tenha o objetivo de conter de forma definitiva a alta 
variação do custo médico-hospitalar. países, como a África do Sul, tiveram sucesso 
em combater dessa forma a alta persistente da variação de custo médico-hospitalar. 

“Basicamente, a primeira causa decorre do sistema de pagamento das 
operadoras aos prestadores de serviços de saúde no Brasil, que se assemelha a um 
‘cheque em branco’. A chamada ‘conta aberta’, ou fee-for-service (termo em inglês). 
Nesse formato, a conta hospitalar absorve todos os custos, inclusive desperdícios e 
falhas assistenciais, como reinternações, por exemplo. Todos os insumos são 
adicionados à conta hospitalar e, dessa forma, os prestadores buscam o máximo 
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consumo possível com o objetivo de obter a máxima remuneração, um desincentivo 
total à eficiência”, explica o executivo. 

A outra causa a potencializar os índices de custos, segundo Carneiro, é a falta 
de transparência do setor de saúde. “Não há transparência sobre os indicadores de 
qualidade assistencial nos serviços de saúde, como também não há na formação de 
preços e nas relações entre os atores da cadeia. Logo, não é possível saber se a 
precificação por um serviço é justa porque não há como comparar os diferentes 
prestadores. É o caso, por exemplo, dos hospitais. A precificação se baseia em uma 
percepção de qualidade, no poder de mercado em determinada localidade, mas não 
há certeza de que um prestador é melhor do que outro porque simplesmente não se 
conhecem os indicadores de desempenho e qualidade assistencial”, afirma. 

Da mesma forma, o superintendente do Iess assinala que as falhas de 
mercado impossibilitam a comparação entre distintos fornecedores para um mesmo 
insumo de saúde e que a falta de legislação específica desobriga que consumidores e 
operadoras saibam se há relacionamentos comerciais entre prestadores de serviços e 
fornecedores, por exemplo. “Isso abre espaço para práticas de corrupção, como temos 
visto nos últimos anos em diversas denúncias, especialmente na área de materiais, 
como órteses e próteses, e medicamentos”, observa. 

No estudo “Variação dos custos médicos hospitalares e inflação geral – Por 
que esses índices não são comparáveis no Brasil e no mundo?”, o Iess identificou que, 
em diversos países, o VCMH supera a inflação média por conta do processo de 
adoção de novas tecnologias na saúde, mais caras do que as anteriores; e também 
por conta do ciclo de envelhecimento populacional, gerando maior demanda por 
serviços de saúde. Esses dois fatores também ocorrem no Brasil, mas as falhas 
estruturais do sistema brasileiro potencializam a alta de custos. 

Carneiro destaca ainda que outras nações que passaram por processo de 
recessão econômica registraram queda nos custos per capita com saúde, seja por 
fatores de aumento de competição, seja por queda da demanda da base de 
beneficiários dos sistemas privados de saúde. No Brasil, por outro lado, quase 2,5 
milhões de pessoas deixaram os planos de saúde no período de 2014 a 2016 e, 
mesmo assim, os custos continuaram crescendo acima de dois dígitos. 

“O Brasil precisa urgentemente promover uma reforma do sistema de saúde 
suplementar, o que deve envolver fortemente prestadores de serviço de saúde, 
distribuidores e fornecedores de materiais, equipamentos e medicamentos. Nem 
consumidores e nem empresas contratantes de plano de saúde têm condições de 
absorver reajustes de dois dígitos por longos períodos e nem as operadoras são 
capazes de arcar com essa escalada de custos. Ou o país avança na modernização 
dos modelos de pagamento por serviços de saúde e em uma agenda de transparência 
nessa área, ou o sistema corre o sério risco de se desmantelar em poucos anos”, 
alerta Carneiro. 
 
http://monitordigital.com.br/seg-noticias-iess-custos-medico-hospitalares-tiveram-alta-
de-18-20-em-2016/ 

 
 

 
Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  15 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

  

7. Serviços – Software e TI 

Mobile wallets cresce e empresas de tecnologia investem em aplicativos 

 
17 de Março de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 
Comodidade, agilidade e rapidez são os pontos de destaque do pagamento por 
meio de celular. Tecnologia ajuda empresários a aumentar seus lucros. 
 

O pagamento por meio do celular pode parecer distante para muitos, 
mas já é uma realidade bem avança no Brasil. Pesquisa realizada pela 
americana ACI Worldwide no ano passado identificou que o mobile wallets, ou 
carteira eletrônica, cresceu de forma significativa no País. O crescente número 
de aplicativos com essa função fizeram com que o consumidor brasileiro 
utilizasse mais o celular como forma de pagamento. 

Para se ter uma ideia do crescimento em 2015, 36% dos brasileiros 
tinham usado aplicativos de pagamento pelo celular, enquanto em 2014 esse 
índice era de 19%. A pesquisa identificou ainda que o mobile wallets cresce em 
maiores proporções em regiões em que as opções de pagamentos eletrônicos 
são menos maduras. 

Em entrevista ao Brasil Econômico o CEO da Kiik – especializada em 
pagamento por celular –, Mauricio Valim, explicou que a tecnologia passou a 
ser oferecida no País há pouco mais de cinco anos. “Entre 2012 e 2013 
começaram a surgir as primeiras wallets mobile no Brasil, vinculadas a 
aplicativos de táxi, e a pioneira foi o Vá de Táxi, que forneceu a wallet integrada 
ao KiiK”, disse. 

Outra explicação para o crescimento desse setor é o crescimento das 
vendas feitas por meio de dispositivos móveis como celulares e tablets. “No 
início, o pagamento mobile representava cerca de 5% das vendas, e hoje gira 
em torno de 30% ou até 40%”, enfatizou o executivo exemplificando o potencial 
dos serviços móveis no mercado brasileiro. 

Assim como as máquinas de cartão de crédito e débito, que precisam de 
conexão com a internet para funcionar, o mobile wallets também e a internet 
móvel no Brasil ainda é pouco eficiente. Questionado sobre a ineficiência da 
internet móvel no País, Valim afirmou ser um entrave, mas é um desafio que o 
setor de pagamento enfrenta junto. “Mesmo em grandes cidades a queda de 
conexão é uma preocupação para que o pagamento seja realizado sem fricção. 
O pagamento, que é para ser mais rápido e prático, pode ser trabalhoso, mas 
esse é um desafio que mesmo os terminais POS (máquinas) para pagamento 
com cartão físico também enfrentam já que operam com chip de dados”. 

Mesmo com o entrave de infraestrutura, Valim acredita que as empresas 
têm se preocupado e atentos aos avanços tecnológicos que estão por vir no 
segmento. “As empresas estão se preparando, pois os clientes têm buscado 
mais essa tecnologia”. 
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Mercado 
Bom para quem usa a tecnologia e melhor para quem desenvolve. Por 

ser um mercado em potencial, em especial aos aplicativos que oferecem essa 
modalidade de pagamento, a estimativa do executivo é fechar 2017 com 70% 
de crescimento e em 2018 com 50%. A explicação para as expectativas 
positivas segundo Valim, é que o mercado, por ser em um  nicho inovador, 
ainda existe muito espaço para o desenvolvimento de soluções. 

 E para se diferenciar dos concorrentes, o sistema da KiiK promete 
agilidade para o pagamento com  aprovação dos mesmos ao lojista em três 
segundos. A empresa, além da solução desenvolvida para aplicativos de taxi, 
tem um app próprio que é ofertado a empresas de comércio e serviços. 

Na KiiK oferecemos tanto a estrutura de Wallet para integrar a 
aplicativos de clientes nossos (como aplicativo de táxis, por exemplo), como 
também temos um aplicativo próprio para pagamento de pessoas ou locais, 
como um salão de beleza, restaurante academia ou mesmo um prestador de 
serviço.  
 
 
http://economia.ig.com.br/2017-03-17/aplicativos-de-pagamento.html 
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8. Comércio Eletrônico 

Preços do comércio eletrônico recuam 1,95% em fevereiro, mostra FIPE 
Buscapé 

 
20 de Março de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

Os preços do comércio eletrônico registraram deflação de 1,95% em 
fevereiro, na comparação com o mesmo período de 2016, aponta o Índice FIPE 
Buscapé. Trata-se do terceiro mês seguido de deflação, após uma série de 21 
meses de preços em alta. Em relação a janeiro de 2017, os preços registraram 
alta de 0,84%. 

Entre as 148 categorias monitoradas pelo índice, 88 delas registraram 
aumento de preços em fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano 
passado. A deflação, porém, foi impulsionada pela expressiva baixa nos preços 
de celulares e smartphones, que foi de 11%. "Em fevereiro do ano passado, o 
e-commerce registrou um dos maiores picos de inflação de sua história, 
impulsionada pela crise e pela alta do dólar, que chegou a ultrapassar a casa 
dos R$4,00. Além do cenário mais estável e queda do dólar, também contribui 
para a redução de preços de smartphones o anúncio de lançamento de 
importantes marcas", disse o CEO do Buscapé Company, Sandoval Martins. 
Outras categorias que também registraram retração acentuada foram fotografia 
(-4,09%), informática (-2,41%), eletrônicos (-2,05) e moda e acessórios (-
1,37%). 

Por conta de sua composição e características, a cesta de produtos do 
e-commerce tende a ser deflacionária em condições ideais de mercado. A 
comparação é feita sempre dos mesmos produtos, que propendem à 
desvalorização com a disseminação da tecnologia, lançamento de um produto 
superior na mesma categoria ou troca de coleção e mostruário.  

Preços gerais  
A inflação dos preços gerais, medida pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) foi de 4,76% nos últimos 12 meses terminados em janeiro, o que mostra 
que os preços do comércio eletrônico tiveram variação de -6,4% aos preços 
gerais da economia. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/precos-do-
comercio-eletronico-recuam-1-95-em-fevereiro-mostra-fipe-buscape 
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9. Emprego 

Cresce nível de emprego em eletroeletrônico pelo 2º mês consecutivo 

 
20 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico  
 

O setor eletroeletrônico abriu 902 vagas em fevereiro, segundo dados da 
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com base em 
informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do 
Ministério do Trabalho (Caged). 

De acordo com a Abinee, é o segundo mês consecutivo de crescimento 
do nível de emprego do setor. Em janeiro foram abertas 1,814 vagas. Não se 
verificava expansão no setor desde 2014, segundo a associação. 

"Depois da onda de demissões a partir de 2014, as empresas começam 
a repor seus quadros. Este movimento pode indicar que o pior da crise já 
passou e que caminhamos para um cenário de recuperação", afirmou, em nota, 
o presidente da Abinee, Humberto Barbato. 

Em fevereiro deste ano, o total de empregados no país atingiu 235,48 
mil, comparado a 245,53 mil há um ano. Desde então, o saldo só foi positivo 
em agosto, retomando nos dois primeiros meses de 2017. 
 
 
http://www.valor.com.br/empresas/4906700/cresce-nivel-de-emprego-em-
eletroeletronico-pelo-2-mes-consecutivo 
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10. Curtas 

Demanda por crédito do consumidor cai 4,0% em fevereiro 

 
21 de Março de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

A Demanda por Crédito do Consumidor caiu 4,0% em fevereiro, na 
avaliação dessazonalizada contra janeiro, de acordo com dados nacionais da 
Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Contudo, na 
avaliação dos valores acumulados em 12 meses (março de 2016 até fevereiro 
de 2017 frente aos 12 meses antecedentes) houve retração de 9,5%, enquanto 
na análise interanual (contra o mesmo mês do ano anterior) houve queda de 
8,4%. 

Considerando os segmentos que compõem o indicador, a avaliação em 
12 meses mostrou que nas instituições financeiras houve queda de 14,0%, 
enquanto para o segmento não-financeiro a diminuição foi de 6,7%.  

Apesar de algumas melhorias econômicas já em curso, os resultados da 
tendência do indicador ainda mostram uma demanda por crédito fragilizada. 
Fatores como altas taxas de juros, rendimentos reais negativos e desemprego 
elevado ainda mostram-se como variáveis condicionantes deste cenário, que 
impõem maior cautela e aversão ao consumo por parte das famílias. Apesar 
disto, a perspectiva de redução de juros e de inflação deverá aumentar a 
confiança dos agentes e consequentemente contribuir para a retomada do 
crescimento da procura por crédito a partir do segundo semestre deste ano. 

 

Projeto que impede limite na internet fixa foi resposta à Anatel, afirma 
Ferraço 

 
21 de Março de 2017 

Fonte: Administradores 
 
Ferraço afirmou que a internet, atualmente, é um patrimônio coletivo, 
fundamental para a igualdade de oportunidades 
 

O Senado aprovou nesta semana o projeto do senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) que proíbe as operadoras de internet de banda larga fixa de limitar 
a transmissão de dados de seus usuários (PLS 174/2016). 

Em entrevista à jornalista Hérica Christian, o senador admitiu que a 
proposta foi apresentada em resposta à sinalização da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) de que poderia autorizar o estabelecimento de 
limite nos pacotes de dados. 
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11. Feiras 

 
21/03/2017 até 23/03/2017 – Expoagro Afubra 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições 
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
21/03/2017 até 24/03/2017 – SHOW SAFRA BR 163 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde – MT 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Shopping Nações Limeira 
Cidade: Limeira - SP 
 
21/03/2017 até 24/03/2017 – ABRIN 2017 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – BRAZIL ROAD EXPO 2017 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 - SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Rio Centro Pavilhão 4 Climatizado 
Cidade: Rio de Janeiro-Brasil - RJ 
 
22/03/2017 até 23/03/2017 – EXPOVENDING & OCS 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Palácio das Convenções Anhembi 
Cidade: São Paulo - SP 
 
24/03/2017 até 26/03/2017 – SALAO DO LOJISTA - SAO CARLOS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias. 
Local: Centro de Eventos Bazuah - São Carlos 
Cidade: SÃO CARLOS – SP 
 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FEIRA TRÊS LAGOAS FLORESTAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Arena Mix 
Cidade: Três Lagoas – MS 
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28/03/2017 até 31/03/2017 – FIMMA BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Fundaparque- Parque de Eventos 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FOTOGRAFAR 
Setor: Cine, Foto, Imagem e Som 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/03/2017 até 02/04/2017 – SALÃO DO ARTESANATO 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expobrasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
30/03/2017 até 30/03/2017 – BRAZIL PROMOTION DAY SP 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Hotel Pullman SP Vila Olímpia - Centro de Eventos 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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