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1. Crédito e Financiamento 

Em março, 58% dos consumidores não procuraram crédito 

 
09 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 

Em março, 58% dos consumidores não usaram nem buscaram nenhuma 
forma de crédito, segundo levantamento divulgado hoje (9), em São Paulo, pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Segundo a pesquisa, feita em 
todo o país, para 44% dos entrevistados está difícil conseguir empréstimos ou 
financiamento, sendo que 20% tiveram crédito negado para fazer compras 
parceladas, quase a metade (9%) porque estavam inadimplentes. 

O cartão de crédito foi a modalidade mais usada pelos 42% que 
utilizaram crédito em março, com menção de 37% dos consumidores. O 
crediário foi preferido por 12%, mesmo percentual dos cartões de loja (12%). 
Em seguida, aparece o cheque especial, com 6%. 

Entre os usuários de cartão de credito, 42% disseram que não sabem 
quanto gastaram em março. Os itens mais adquiridos foram alimentos (62%), 
remédios (49%), roupas (32%) e combustível (28%). 

Para o presidente do SPC Brasil Roque Pellizzaro Junior, o grande 
número de pessoas que se afastaram do crédito está relacionado ao cenário 
econômico ruim, aí incluídas as altas taxas de juros. “Com a inadimplência em 
patamar elevado, desemprego crescente e recessão, tanto bancos como 
financeiras têm restringido o crédito no mercado, o que dificulta a contratação 
por parte do consumidor. Além disso, as taxas de juros, ainda muito elevadas, 
acabam inibindo o apetite do consumidor na busca de recursos financeiros 
para fazer compras” disse ele. 

Corte de gastos 
A pesquisa mostrou ainda que 62% dos consumidores pretendem 

reduzir gastos em maio, enquanto 32% querem manter as despesas no mesmo 
patamar. 

Entre os que querem economizar, 24% disseram que tentam sempre 
gastar menos, 20% acham que os produtos estão mais caros e 15% disseram 
que estão endividados ao justificar a opção. 

Apenas 15% dos consumidores disseram ter dinheiro sobrando para 
comprar ou investir, enquanto 43% revelaram que nem sobram, nem faltam 
recursos. 

E mais: 34% não estão conseguindo pagar as contas com a renda atual. 
A pesquisa foi realizada em 12 capitais e ouviu 800 pessoas. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/em-marco-58-dos-
consumidores-nao-procuraram-credito 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Dia das Mães deve registrar alta nas vendas 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: CNC 
 
Com a menor variação de preços desde 2007, a previsão para a data é que as vendas 
cresçam 3,8% em relação ao ano passado 
 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
estima que o próximo Dia das Mães deve movimentar R$ 9,2 bilhões no País, um 
crescimento de 3,8% em volume de vendas – já descontada a inflação – na 
comparação com o ano anterior. Se confirmada, a data comemorativa volta a registrar 
crescimento real no faturamento após dois anos de queda. Em 2015 e 2016, as 
vendas variaram -0,4% e -9,0%, respectivamente. 

Com a expectativa de incremento das vendas por parte dos varejistas, a 
contratação de trabalhadores temporários pelo setor deve apresentar ligeiro aumento 
neste ano (20,6 mil vagas), na comparação com o mesmo período de 2016 (20,1 mil 
vagas). Apesar da maior oferta de postos de trabalho, a taxa de efetivação deve se 
manter abaixo da média histórica de 5,5%. 

Segundo Fabio Bentes, economista da CNC, a menor efetivação decorre de 
vários fatores, como as condições de consumo ainda frágeis, especialmente no que se 
refere à lentidão nos processos de retomada do nível de atividade econômica, 
emprego e crédito, este último, elemento fundamental para a materialização das 
vendas a prazo. 

Os artigos mais procurados 
De acordo com a CNC, os ramos de artigos de uso pessoal e doméstico e de 

móveis e eletrodomésticos devem ser aqueles mais procurados neste ano, apontando 
variações de +6,7% e +6,4% em volume de vendas, respectivamente, na comparação 
com o Dia das Mães anterior. Já para o setor de vestuário e calçados, principal ramo 
do varejo nessa data, com cerca de 40% do faturamento total, a previsão é de ligeira 
alta de 0,5% em comparação com 2016. 

Variação nos preços 
Segundo dados mais recentes do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA-15), os bens e serviços sazonalmente mais demandados no Dia das 
Mães acumularam alta de 4,6% nos últimos 12 meses – a menor variação em 10 anos. 
Sendo assim, com preços abaixo daqueles observados no ano passado, os itens de 
mobiliário (-0,9%), joias e bijuterias (-0,7%) e aparelhos telefônicos (-0,8%) devem 
impulsionar as vendas nos segmentos. Por outro lado, variações ainda expressivas 
nos preços médios dos chocolates (+14,6%), tênis (+11,6%) e artigos de maquiagem 
(+11,2%) devem impedir que a média de preços dos bens e serviços mais consumidos 
nessa data baixe ainda mais este ano. 

 
 

http://cnc.org.br/noticias/economia/dia-das-maes-deve-registrar-alta-nas-vendas 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio – Shopping Center 

Shoppings mudam perfil promocional para vender mais neste Dia das 
Mães 

 
09 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 
A menor disposição do brasileiro para gastar fez com que os tradicionais 
sorteios de itens de alto valor agregado perdessem espaço para ações que 
visem interação e agrados para toda a família 
 

Diante de um consumidor com menos disposição para gastar, os 
shoppings estão mudando o perfil promocional das campanhas para o Dia das 
Mães. Se antes quase todas as promoções envolviam sorteios de itens de alto 
valor agregado, agora, o foco é fugir do convencional, promovendo uma 
experiência de maior interação entre mães e filhos. 

Como exemplo disso, o Partage Shopping Rio Grande, localizado no Rio 
Grande do Sul, está realizando uma campanha no formato 
"Comprou&Ganhou". Para a promoção, que é pautada em um universo retrô, a 
cada compra a partir de R$ 100, as clientes ganharão uma bolsa dobrável no 
estilo petit poá. Com as ações, o mall prevê impulso de 25% nas vendas e 10% 
no fluxo de clientes. 

Se no ano passado o shopping apostava shows como principal método 
para atrair os visitantes, neste ano foc foi dobrar o investimento para a data: "É 
uma campanha mais conceitual. Neste ano, a gente dobrou a verba para o Dia 
das Mães e montou um espaço com móveis retrô, que remete ao passado", 
afirma o superintendente do estabelecimento, Celso Couto. 

Outra ação do shopping é a campanha "Mãe é Tudo Igual", onde os 
clientes publicam fotos com suas mães no Facebook para concorrer a um 
ensaio fotográfico completo. "Para a campanha, a gente juntou o real com o 
digital. No final da promoção, as fotos mais curtidas no Facebook ganham um 
book, com direito a dez fotos. Nas primeiras dez horas, foram duas mil curtidas 
na nossa fanpage", conclui. 

Ainda nessa linha, o Salvador Shopping, do Grupo JCPM, que tem uma 
média de 2,1 milhões de visitantes mensais, desenvolveu o evento Papo de 
Mãe, uma série de palestras com convidados que são referências nacionais no 
universo da maternidade. "A intenção é prestar uma homenagem às mães e 
filhos de todas as gerações", diz a gerente de marketing do Salvador Shopping, 
Karina Dourado. 

Já o Salvador Norte Shopping, também administrado pelo JCPM, aposta 
em programas musicais, infantis e de humor, além de uma ação social para 
arrecadar leite em pó para a instituição Doutores d'Alma. Segundo a gerente de 
marketing do mall, Gabriela Simões, as ações devem gerar impulso de 8% nas 
vendas no período: "Com base em pesquisas de mercado e do nosso público-
alvo, mudamos a estratégia para atrair mais gente, apostando na promoção de 
eventos para todas as faixas etárias." 
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De maio a junho 
Com investimento de R$ 250 mil, o Santana Parque Shopping, de São 

Paulo aposta em uma campanha que valha até o Dia dos Namorados. Com 
intuito de sortear um Hyundai Creta e dez vale-compras de R$ 5 mil, a 
expectativa do gerente de marketing do espaço, Marco Maltez, é aumentar o 
valor médio das vendas nas lojas - já que, para concorrer, o cliente tem que 
gastar no mínimo R$ 300. "Tenho dois olhares. Um para o consumidor, de 
oferecer algo além do que nossos produtos oferecem, e outro para as lojas, 
que também são meus clientes. Se você tem uma loja, com tíquete médio de 
R$ 250, por exemplo, pode usar essa mecânica como ferramenta para 
alavancar as vendas", diz. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/shoppings-mudam-perfil-promocional-para-
vender-mais-neste-dia-das-maes-id623430.html 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Comércio - Varejo 

Aumento de furtos obriga varejistas a investir em soluções de prevenção 

 
10 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 
Do maior controle dos produtos que passam no caixa ao avanço da segurança 
para inibir extravio de smartphones, vale tudo para reduzir perdas e ser ainda 
mais assertivo na gestão do estoque 
 

A prevenção de perdas no varejo ganhou mais importância para o setor 
nos últimos anos, já que a propensão ao furto e a necessidade de uma gestão 
mais eficiente aumentaram com a recessão. Diante desse cenário, empresas 
como a Coop e a Magazine Luiza têm intensificado o investimento em 
tecnologias e soluções. 

"Com a crise, a gama de produtos com alto risco de furto - como carnes 
e bebidas alcoólicas - ampliou para itens de menor valor. As tentativas [de furto] 
também aumentaram e, por isso, as empresas do ramo passaram a dar mais 
atenção para a prevenção de perdas", afirma a responsável pela área de 
prevenção de perdas da Cooperativa de Consumo (Coop), Vanessa Urbieta da 
Silva. 

O presidente do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e Mercado 
de Consumo (Ibevar), Claudio Felisoni, acrescenta ainda que "pela 
necessidade dos controles serem mais eficientes, [na crise], a área de 
prevenção de perdas ganhou visibilidade maior dentro das varejistas." 

Exemplo dessa realidade, a rede de supermercados Coop têm investido 
na implementação do software de monitoramento Gatecash. A ferramenta, 
desenvolvida pela Gunnebo, acompanha a movimentação financeira dos caixas 
das lojas - através de câmeras - e compara com os dados da nota fiscal (o 
intuito é identificar as perdas e evitar fraudes). A solução começou a ser 
instalada em meados de 2016 e está presente hoje em 12 unidades. O objetivo 
é que ainda este ano o Gatecash esteja em todas as 30 operações. 

Com o uso da solução, a varejista relata ter diminuído em cerca de 30% 
o número de 'quebras não identificadas', ou seja, produtos que eram perdidos e 
cuja causa não tinha como ser determinada. Além do aporte na ferramenta, 
Vanessa diz que a rede teve que intensificar e tornar mais rígida a fiscalização 
dentro das lojas. 

Magazine Luiza 
Outro exemplo da maior preocupação com a prevenção de perdas é a 

rede Magazine Luiza. Com o intuito de evitar furtos nas unidades, a empresa 
também investiu em uma solução da Gunnebo, os cadeados eletrônicos - que 
têm sido instalados principalmente em smartphones e tablets. 

"A Magazine Luiza estava procurando formas de melhorar a eficiência, e 
identificaram uma oportunidade de expor de forma mais agressiva os celulares 
mais caros - que possuem uma margem maior. Pelo alto risco de furtos, 
contrataram nossos cadeados eletrônicos", afirma o diretor comercial da 
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Gunnebo Brasil, Hailton Santos. Por meio de um dispositivo eletrônico, os 
cadeados prendem os aparelhos à mesa em que estão expostos, permitindo 
que sejam testados, mas reduzindo o risco de furto. 

A ferramenta já foi implementada em cerca de 280 unidades da rede 
varejista e a perspectiva, segundo Santos, é que mais 120 lojas da Magazine 
Luiza recebam a solução ainda neste ano. Ele conta que a expectativa é que 
os cadeados eletrônicos continuem sendo instaladas nas unidades ao longo 
dos próximos anos, chegando, eventualmente, a totalidade. "A empresa não 
abriu números sobre o impacto no número de furtos, mas informou que o 
desempenho das lojas onde os cadeados foram implementados ampliou em 
cerca de 5,5%", afirma. 

Assim como Vanessa, da Coop, ele também credita a maior atenção dos 
varejistas a prevenção de perdas ao aumento dos furtos com a recessão. Na 
empresa, especializada em soluções para o varejo, isso tem se refletido no 
faturamento, que no primeiro trimestre deste ano aumentou 40%, na 
comparação com o mesmo período do ano passado. 

Apesar da maior relevância que o tema tem ganhado nos últimos anos, 
tanto Santos quanto Felisoni apontam que o nível de perdas no varejo 
brasileiro ainda é muito alto, frente a outros mercados (veja mais informações 
no gráfico). 

De acordo com o diretor comercial da Gunnebo boa parte das empresas 
do ramo ainda não investem como deveriam, tanto em equipamentos quanto 
em equipes voltadas apenas para a melhoraria da prevenção. Felisoni, do 
Ibevar, concorda, mas acrescenta que o investimento em tecnologia é 
importante, mas que ele precisa ser precedido pelo treinamento da equipe. "O 
envolvimento dos funcionários é fundamental, e muitas varejistas ainda não 
investem nisso." 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/aumento-de-furtos-obriga-varejistas-a-investir-
em-solucoes-de-prevencao-id623733.html 
 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços - Bancos 

Governo promove ação para cliente renegociar dívida bancária pela 
internet 

 

09 de Maio de 2017 
Fonte: G1 

 
Iniciativa, que faz parte da 4º Semana Nacional de Educação Financeira, vai 
até 31 de maio. 
 

O governo federal informou que está realizando ação de renegociação 
de dívidas dos clientes com os bancos, por meio do site consumidor.gov.br, 
plataforma online de solução de conflitos de consumo. 

A iniciativa faz parte da na 4º Semana Nacional de Educação Financeira. 
As renegociações poderão ser feitas até o dia 31 de maio. Até lá, informou a 
Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, haverá uma "força 
tarefa" para solucionar as dívidas dos consumidores. 

"O consumidor reclama, diz a instituição financeira com a qual tem uma 
dívida e pede para negociar. A instituição financeira tem dez dias para 
responder e o consumidor tem 20 dias para dizer se aceita a proposta de 
renegociação ou se não tem condição de aceitar", informou o secretário 
nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Arthur Rollo. 

Em ação semelhante realizada no ano passado, segundo ele, foram 
feitas 3.034 reclamações finalizadas, com um percentual de resolução de 
conflitos de 79,5%. O tempo médio de resposta dos bancos foi de sete dias em 
2016. Será necessário que o consumidor se cadastre no site para poder 
renegociar sua dívida. 

Cartão de crédito é o mais reclamado 
Dados do portal e do Conselho Nacional da Justiça (CNJ) relativas à 

demandas judiciais, revelam que o cartão de crédito é o principal alvo de 
reclamações dos consumidores, com 29,6% e 39% das queixas, 
respectivamente. 

Segundo dados do Banco Central, os juros cobrados pelos bancos em 
suas operações com cheque especial e cartão de crédito rotativo voltaram a 
subir em março, atingindo, respectivamente, 328% e 490% ao ano - taxas 
consideradas abusivas para padrões internacionais. 

Especialistas recomendam que essas modalidades de crédito (cartão e 
cheque especial) só devem ser utilizadas em momentos de emergência e por 
um prazo curto de tempo, devido ao custo proibitivo. No começo de abril, a taxa 
do cartão já caiu. Ainda assim, continua elevada na comparação com outros 
países. 

"O governo de forma geral tem desenvolvido estratégias para reduzir os 
juros. Um exemplo recente é a mudança dos critérios no crédito rotativo, que 
vai impedir que o consumidor fique indefinidamente fazenda o pagamento 
mínimo. Se a gente tem dois mandamentos no direito do consumidor: não 
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deverás no cartão de crédito e cheque especial", declarou Arthur Rollo, 
secretário do Consumidor. 

Segundo ele, além das politicas governamentais, o governo também 
acredita que a maior arma do consumidor é a informação. "Tem que levar a 
informação que existem juros muito altos em determinados tipos de operações, 
mas que há juros mais baratos e atrativos. O crédito tem de ser utilizado de 
forma responsável", concluiu. 

Dados do Banco Central revelam que os clientes bancários realizaram 
quase 900 mil reclamações contra as instituições financeiras no ano passado. 
Os números englobam queixas na autoridade monetária e nos procons 
estaduais. Ao mesmo tempo, o setor financeiro também concentrou 39% de 
todas as demandas judiciais em 2016. 

Plataforma de orientação 
O Banco Central informou que está lançando uma plataforma de 

educação à distância, chamada de “É da sua conta: Orientações para o 
consumidor financeiro”. A instituição explicou que a plataforma foi desenvolvida 
para capacitação de funcionários de Procons e de membros do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor. 

Por meio do acesso à uma plataforma online, os profissionais que 
trabalham atendendo ao consumidor poderão realizar curso de educação à 
distância sobre as principais regras que disciplinam a oferta de produtos aos 
clientes de instituições financeiras, informou o BC. 

De acordo com a instituição, a plataforma também disponibilizará um 
banco de casos práticos, composto por fichas onde serão narradas situações 
reais envolvendo direitos dos clientes do sistema financeiro. As fichas irão 
indicar a melhor solução para cada caso e mostrar qual a fundamentação legal 
para a orientação passada ao consumidor. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/governo-promove-acao-para-
cliente-renegociar-divida-bancaria-pela-internet.ghtml 
 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços – Cartão de Crédito 

Mais de 40% dos usuários de cartão de crédito não sabem o quanto 
gastaram em março 

 
10 de Maio de 2017 

Fonte: R7 
 
Valor médio da fatura do cartão foi de R$ 1.140 no mês passado, dizem SPC e 
CNDL 
 

Quatro em cada dez (42%) consumidores que usaram o cartão de 
crédito em março não sabem ao certo o quanto gastaram nas compras, 
segundo pesquisa revelada pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e 
pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas). 

Apesar de não se lembrarem do valor exato, 20% dos usuários disseram 
que viram o tamanho da fatura do cartão de crédito diminuir no último mês, 
contra 41% que observaram crescimento no valor da cobrança. Para 33% dos 
consultados, os gastos se mantiveram estáveis. 

Considerando os entrevistados que se lembram do valor da fatura do 
último mês, a média da cobrança foi de R$ 1.140. Os itens de primeira 
necessidade como alimentos (62%) e remédios (49%) foram os mais 
adquiridos por meio do cartão de crédito. Roupas (32%), combustível (28%) e 
gastos com bares e restaurantes (26%) ocupam as demais posições do 
ranking. 

Na avaliação da economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
antes do consumidor utilizar qualquer tipo de crédito, é importante que ele 
avalie a necessidade da compra e se é possível esperar um tempo para 
economizar e comprar o item à vista. 

— Caso a compra seja inadiável, o consumidor deve buscar informação 
sobre as taxas de juros e verificar se as parcelas estão de acordo com a 
realidade do seu orçamento. O cartão de crédito, ao contrário do que muitos 
pensam, não é um vilão para o consumidor. Tudo depende de como ele é 
utilizado. Se ele não pagar a fatura integral e acabar optando pelo rotativo ou 
parcelamento, vai arcar uma taxa de juros que varia de 150% a quase 500%, 
em média. 

Gastos 
O estudo aponta ainda que seis em cada dez (62%) consumidores 

manifestaram a intenção de reduzir seus gastos neste mês de maio, enquanto 
32% planejam mantê-los no mesmo patamar. Os que vão aumentar os gastos 
representam apenas 3% dos entrevistados. Entre quem vai desembolsar 
menos nas compras, 24% estão sempre tentando economizar, 20% o fazem 
porque sentem que os produtos estão mais caros e 15% por estarem 
endividados. 

De acordo com o levantamento, apenas 15% dos consumidores 
brasileiros estão com as contas no azul. Ou seja, com sobra de recursos para 
consumir ou fazer investimentos. A maior parte (43%) admite estar no zero a 
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zero, sem sobra e nem falta de dinheiro, enquanto 34% encontram-se no 
vermelho e não conseguem pagar todas as contas com a renda que possuem. 

 
O educador financeiro do portal 'Meu Bolso Feliz', José Vignoli, avalia 

que a quantidade de consumidores no limite de seu orçamento pode ser reflexo 
da crise econômica. 

Excluindo os itens de supermercado, os produtos que os consumidores 
planejam adquirir ao longo do mês de maio são em sua maioria itens de 
farmácias (20%), roupas, calçados e acessórios (18%), recarga para celular 
pré-pago (15%) e perfumes e cosméticos (10%). Os que não pretendem 
realizar compras somam 35% dos consumidores. 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/mais-de-40-dos-usuarios-de-cartao-de-credito-
nao-sabem-o-quanto-gastaram-em-marco-10052017 
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7. Serviços – Planos de Saúde 

Regras da ANS para cancelar plano de saúde começam a valer; entenda 

 
10 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
  
Cancelamento será imediato, inclusive para devedores; consumidor deve fazer 
denúncia à ANS em caso de descumprimento da operadora, diz especialista. 
 

As novas regras que regulamentam o cancelamento de planos de saúde 
começam a valer a partir desta quarta-feira (10). Segundo a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), a resolução 412 se aplica apenas a planos 
contratados após 1º de janeiro de 1999 ou sob a lei 9.656/98. 

Publicada em novembro do ano passado, a resolução cria regras 
específicas para quando o cliente deseja cancelar seu contrato com a 
operadora, seja ele individual, familiar ou coletivo (empresarial ou por adesão). 

A norma pretende dar maior “clareza, segurança e previsibilidade” nos 
cancelamentos de planos de saúde por desejo do consumidor e extinguir 
“possíveis ruídos de comunicação” com as operadoras, esclareceu a ANS. 

Veja como fica agora o cancelamento dos planos de saúde: 
Cancelamento imediato do plano 
Como era: anteriormente, os consumidores aguardavam um prazo de 

aviso prévio de cerca de 30 dias para poder deixar o plano de saúde, explica o 
especialista em direito da saúde do escritório Vilhena Silva, Rafael Robba. 

Como fica: com a resolução, o pedido de cancelamento feito pelo 
beneficiário tem efeito imediato e ele já deixa de ter obrigações com a 
operadora. 

Exclusão do titular no plano familiar 
Como era: geralmente, as operadoras estipulavam que se o titular de um 

plano familiar quisesse sair, todos os beneficiários perdiam o plano. 
Como fica: segundo Robba, se o titular quiser deixar o plano familiar, os 

dependentes continuam com o direito de permanecer nessa apólice com as 
mesmas condições contratuais. 

Cancelamento em caso de inadimplência 
Como era: o beneficiário que deixou de pagar as prestações do plano 

muitas vezes ficava impedido pela operadora de fazer o cancelamento e 
procurar outro de valor mais baixo. 

Como fica: o consumidor pode cancelar o plano e contratar outro mesmo 
inadimplente e pode negociar os valores em atraso posteriormente com a 
operadora, afirma Robba. 

Comprovante de cancelamento 
Como era: não existia a obrigação de fornecer um comprovante de 

cancelamento do contrato. 
Como fica: a operadora será obrigada a fornecer um comprovante do 

pedido de cancelamento ou de exclusão do beneficiário em até 10 dias úteis. 
Este documento deve informar eventuais cobranças de serviços e dúvidas do 
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cliente. "A partir desse momento, o plano de saúde estará cancelado para o 
titular e seus dependentes", diz a ANS. 

Multa de R$ 30 mil 
Rafael Robba afirma que a resolução vem em linha com as regras já 

criadas em serviços de telecomunicações e bancários, uma vez que obriga as 
operadoras a criarem canais para facilitar o cancelamento presencialmente, por 
telefone ou pela internet. 

No entanto, a norma vai exigir que a ANS fiscalize e acompanhe o 
cumprimento destas garantias pelas operadoras, destaca o especialista. As 
operadoras que deixarem de cumprir as normas determinadas na resolução 
estarão sujeitas a uma multa de R$ 30 mil. 

"Caso o consumidor tenha problemas ao tentar cancelar seu plano, a 
recomendação é fazer a denúncia à ANS, para que o órgão fiscalize e aplique 
a punição prevista", explica Robba. 

A nova regra beneficia o consumidor em três pontos principais, destaca 
o advogado: o cancelamento imediato do plano; a exclusão do titular do plano 
familiar; e a possibilidade de cancelar o contrato mesmo em caso de 
inadimplência. 

Leia mais: Quem são os brasileiros que deixaram o plano de saúde? 
“A única questão que não mudou foi a da multa pelo cancelamento. 

Muitos contratos preveem esta cobrança para quem cancelar o contrato nos 
primeiros 12 meses do plano”, esclarece Robba. Prevalece, portanto, a multa 
por quebra contratual se ela estiver prevista no contrato. 

No caso do plano individual ou familiar, o pedido poderá ser feito 
pessoalmente, por telefone ou pela internet. Para planos coletivos, o pedido 
será feito à empresa ou associação profissional. Na impossibilidade, pode-se 
acionar a operadora. 

Fuga dos planos de saúde 
Os planos de saúde perderam 1,4 milhão de beneficiários em 2016, no 

segundo ano seguido de retração no setor, de acordo com a ANS. Em 2 anos, 
2,8 milhões de pessoas ficaram sem plano, passando de 50,4 milhões em 
dezembro de 2014 para 47,6 milhões em janeiro de 2017. 

O movimento é reflexo da crise econômica, que levou o PIB a dois anos 
de retração. Muitas dos desempregados perderam o plano de saúde 
corporativo e entram na lista de pessoas que deixaram de ser beneficiárias de 
planos de saúde privados. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/regras-da-ans-para-cancelar-
plano-de-saude-comecam-a-valer-entenda.ghtml 
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8. Serviços – Transporte Aéreo 

Companhias aéreas vão aumentar número de voos para alta temporada 
de julho 

 
09 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
  

As principais companhias aéreas que operam no Brasil pretendem 
aumentar o número de voos no mês de julho, na expectativa de aumento da 
demanda de passageiros no período, considerado alta temporada no país. 

A Azul anunciou nesta terça-feira que vai adicionar cerca de mil voos 
extras em sua malha aérea em julho para atender a previsão de demanda 
maior de passageiros, principalmente para o Nordeste. 

A ação entre 1º e 31 julho prevê inclusão de novos mercados 
domésticos, aumento de voos internacionais e operações extras em 19 
aeroportos, afirmou a Azul em comunicado à imprensa nesta terça-feira. 

O anúncio dos voos extras acontece quase um mês depois que a Azul, 
terceira maior companhia aérea do Brasil, fez uma oferta pública inicial de 
ações (IPO), movimentando cerca de 2 bilhões de reais. 

"Estamos muito entusiasmados com a chegada da alta temporada de 
julho... Neste ano, apostamos em novos mercados e, logicamente, nas regiões 
mais procuradas pelos turistas", disse o diretor de Planejamento de Malha da 
Azul, Daniel Tkacz. 

Procurada pela Reuters, a Gol, líder no mercado doméstico, disse em 
nota que terá voos extras para a alta temporada, tanto para mercado doméstico 
quanto no internacional, sendo que uma das novidades será o voo do Rio de 
Janeiro (Galeão) para Santiago, que inicia em julho e se manterá após este 
período na malha regular da companhia. 

A Latam Airlines Brasil, segunda no mercado local, informou que planeja 
operar cerca de 900 voos extras em julho para atender a demanda e que 
anunciará oportunamente mais detalhes das alterações em sua programação 
de voos no período. 

A Avianca Brasil disse que serão 296 operações adicionais, que serão 
realizadas entre os dias 30 de junho e 5 de agosto. 

A empresa "vai oferecer voos extras, com saídas do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos (SP), para melhor atender os passageiros que 
viajarão para alguns dos destinos mais demandados durante a alta temporada, 
como Fortaleza, Maceió, Recife e Salvador", disse em nota. 

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) mostraram que a demanda por voos 
domésticos cresceu em março pela primeira vez em 20 meses. 

No caso da Azul, as bases que mais receberão voos adicionais são 
Viracopos (SP), Belo Horizonte e Recife - os maiores hubs da empresa -, mas 
haverá rotas novas como Goiânia-Salvador, Rio-Recife, Belo Horizonte-
Fortaleza. 
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Também receberão voos extras da Azul aeroportos de Guarulhos (SP), 
Santos Dumont (RJ), Salvador, Foz do Iguaçu, Teresina, São Luís, Fortaleza, 
Natal, Maceió, Curitiba, Ilhéus (BA), Valença (BA), Cuiabá e Goiânia. 

Das operações internacionais, os voos adicionais vão envolver Fort 
Lauderdale/Miami e Orlando, nos Estados Unidos. 

A companhia afirmou que vai utilizar sua frota atual de aviões para 
atender os voos extras do período. A Azul informou que costuma ajustar sua 
malha durante o inverno, com operação especial entre maio e setembro nos 
aeroportos onde as condições climáticas costumam impactar a regularidade e 
pontualidade de seus voos, fazendo mudanças que incluem a diminuição de 
voos em alguns aeroportos. 

As ações da companhia aérea fecharam em queda de 0,77 por cento, a 
25,80 reais. A empresa não faz parte do Ibovespa, que subiu 1,15 por cento 
nesta terça-feira. 

 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/companhias-aereas-vao-aumentar-numero-de-
voos-para-alta-temporada-de-julho-id623668.html 
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9.  Comércio Eletrônico 

Dia das mães pode dobrar o movimento de vendas online 

 
10 de Maio de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
E-commerces de diversos segmentos do mercado já se preparam para 

um aumento no volume de negócios a partir da semana que antecede o Dia 
das Mães. O número de transações costuma ser cerca de 10% maior que em 
semanas típicas. Mas é a partir da sexta-feira que o movimento cresce 
significativamente. 

Em 2016, o Pagar.me, provedor de serviços de pagamento do Brasil, 
registrou 17% de alta nas transações na sexta-feira que antecede a 
comemoração. O crescimento passou a 34% no sábado e atingiu pico de 55% 
de aumento no domingo, Dia das Mães. “Temos um cuidado especial neste 
período, para que as transações sejam rápidas e seguras”, comenta 
Alessandra Giner, Diretora de Operações do Pagar.me “Nosso objetivo é que a 
experiência de compra seja muito positiva, e claro que as mães em geral 
recebam os presentes no tempo previsto!”. 

Presentes muito lembrados no Dia das Mães são arranjos de flores, 
cestas de café da manhã, orquídeas e rosas. A Uniflores, que recebe pedidos 
online e atende a mais de 1400 cidades no país já se preparou para a ocasião. 
Douglas Pedrosa, co-fundador da empresa espera um aumento de 30% nos 
pedidos “de última hora” para entrega no próximo final de semana. 

Ele comenta que há um equilíbrio entre os consumidores, mas ainda são 
os homens os maiores usuários do serviço. “É comum serem múltiplas 
entregas na mesma compra, com presentes para mães, sogras e também 
esposas, que muitas vezes são mães”. Vale lembrar que as cestas e arranjos 
de flores também são presentes procurados nas novas famílias, em que há 
mais de uma mãe, pais, tios e avós que também são mães. 

Com a ferramenta de cobrança do Pagar.me utilizada há cerca de um 
ano e meio, a Uniflores conseguiu otimizar os processos de compras 
envolvendo múltiplos fornecedores e tem mais tranquilidade, principalmente em 
períodos de pico como este. 

Com a ideia de estimular mais momentos entre mães e filhos, o site 
MaxMilhas iniciou hoje, dia 08, uma promoção para compras online de 
passagens afirmando que uma viagem é a melhor pedida. A expectativa é 
vender cerca de 5000 bilhetes para o próximo final de semana. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/dia-das-maes-pode-dobrar-o-
movimento-de-vendas-online/ 
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10. Emprego 

Indicadores de emprego sinalizam a recuperação do mercado de trabalho 

 
10 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
  
Percepção de consumidores de baixa renda e perspectivas para negócios da 
indústria indicam a criação de vagas no final deste ano; já o economista José 
Pastore destaca reformas e exportações 
 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp), que aponta tendências 
para o mercado de trabalho, se manteve em 100,5 pontos no mês passado, 
sinalizando uma possível melhora no segundo semestre. 

Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD), que repercute a 
situação atual da economia, registrou queda de 3,2 pontos em relação a março, 
o que mostra uma percepção mais favorável sobre as contratações no País. 

Divulgados ontem pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os indicadores, 
em conjunto, sugerem um alívio no desemprego em seis meses, afirma 
Fernando de Holanda Barbosa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia 
(IBRE/FGV). "Mas, como o ICD segue em patamar elevado, essa melhora não 
deve ser tão expressiva", pondera o especialista do Ibre. 

Em um primeiro momento, segue o entrevistado, deve ser visto 
incremento nas vagas informais. "Isso porque elas são mais flexíveis e 
baratas". Já os postos de trabalho com carteira assinada podem demorar mais 
para avançar. 

Sobre o ICD, que é composto a partir de sondagens com consumidores, 
Barbosa destaca a melhora na percepção sobre o mercado entre os mais 
pobres. Em abril, a classe de renda familiar inferior a R$ 2.100 por mês 
registrou baixa de 8,5 pontos no indicador. 

Já para o IAEmp, que é elaborado com sondagens da indústria, de 
serviços e de consumidores, o pesquisador destaca a melhora na expectativa 
sobre a situação dos negócios nos próximos seis meses do setor industrial. O 
item subiu 5,9 pontos no mês. 

Retomada futura 
A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) mensal, 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que a taxa de 
desemprego chegou a 13,7% no primeiro trimestre deste ano, um avanço de 
2,8 pontos percentuais na comparação com igual período do ano passado. 
Nesse cenário, o número de desempregados chegou a 14,2 milhões, o pior 
resultado desde 2012, quando teve início a série histórica. 

Na visão do economista José Pastore, a taxa de desemprego deve ter 
leve queda no último trimestre deste ano, com as contratações causadas pelas 
festas de dezembro. Uma melhora expressiva nos dados, entretanto, deve 
levar mais tempo. "[A taxa de desemprego] só deve ficar abaixo dos dois 
dígitos daqui a dois anos", indica o especialista. 



 

Informativo SCS  

 

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

  20 

“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.” 

 

Entre os fatores que podem fomentar a geração de vagas neste ano, ele 
ressalta a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária. "Elas trariam 
maior segurança e um novo ânimo aos investidores". Outro aspecto importante, 
continua Pastore, é o crescimento das exportações, que pode trazer novos 
postos nas empresas com maior participação em comércio internacional. 

No médio prazo, o especialista destaca o avanço das concessões 
federais na área de infraestrutura. "É uma coisa um pouco mais demorada, 
porque envolve tempo com planejamento e com burocracia". Segundo ele, 
essas obras podem esquentar o mercado de trabalho durante o ano que vem. 

Apresentada na segunda-feira, a pesquisa Clima Empresarial, realizada 
pelo Grupo de Líderes Empresariais (LIDE) e pela FGV, sinalizou uma melhora 
do cenário para o mercado de trabalho. Segundo o levantamento de abril, 35% 
das companhias veem situação favorável para contratações, enquanto que 
13% ainda podem realizar cortes de vagas e as demais não pretendem fazer 
mudanças. Os números são melhores que os registrados no começo de 2016, 
quando quase a metade dos consultados planejava demissões. 
 
 
http://www.dci.com.br/economia/-indicadores-de-emprego-sinalizam-a-
recuperacao-do-mercado-de-trabalho-id623744.html 
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11. Infraestrutura 

ANTT abre audiências públicas sobre concessões rodoviária e 
ferroviárias 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: CNT 
  
Audiências tratam da concessão da BR-364/365/GO/MG e do Plano Trienal de 
Investimentos no transporte ferroviário de cargas 
 

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) receberá, até o 
dia 21 de junho, contribuições sobre a concessão da BR-364/365, entre os 
estados de Goiás e de Minas Gerais. Os interessados podem enviar sugestões 
a respeito do edital, do contrato, do Programa de Exploração da Rodovia e dos 
estudos de viabilidade. 

A concessão compreende o trecho entre o entroncamento com a BR-
060, em Jataí (GO) e o entroncamento com a LMG-479, Contorno Oeste de 
Uberlândia (MG), com extensão total de 437 quilômetros. A rodovia é uma rota 
importante entre as regiões produtoras do Centro-Oeste brasileiro, centros 
consumidores do Sudeste e o Porto de Santos (SP). 

Também serão realizadas três sessões presenciais: no dia 22 de maio 
em Jataí (GO), em 24 de maio em Uberlândia (MG), e dia 26 de maio em 
Brasília (DF). Clique aqui para saber mais. 

Plano de Investimentos para ferrovias 
Outra audiência pública aberta pela ANTT tem o objetivo de colher 

contribuições para aprimorar a proposta de resolução que estabelece 
procedimentos relativos ao Plano Trienal de Investimentos das concessionárias 
que exploram infraestrutura de transporte ferroviário de cargas. 

O período para envio das contribuições será até as 18h (horário de 
Brasília) do dia 26 de maio. Os interessados também poderão participar da 
sessão presencial, que acontecerá no dia 16 de maio, na sede da ANTT, em 
Brasília (DF). 

O PTI tem o objetivo de viabilizar o conhecimento de informações 
relativas aos investimentos que as concessionárias pretendem empreender em 
um cenário de três anos a fim de favorecer processos de acompanhamento e 
monitoramento do setor regulado pela agência reguladora. Clique aqui para 
saber mais. 
 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/antt-audiencias-publicas-concessao-br-
364-365-plano-investimentos-ferrovias 
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12. Curtas 

Preço dos imóveis em 50 cidades sobe em abril 

 
10 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Depois de cair em março, os preços dos imóveis voltaram a subir em 
abril. O Índice Properati-Hiperdados (IPH) mostra que o preço médio do m² dos 
imóveis usados à venda em 50 cidades do País apresentou aumento de 0,43% 
entre março e abril de 2017. No acumulado de 12 meses, houve um aumento 
nominal de 3,17%, passando de R$ 6.730 por m² em abril de 2016 para R$ 
6.943 no mesmo mês de 2017. 

 

Inflação oficial desacelera e fica em 0,14% em abril 

 
10 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
  
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi divulgado nesta quarta-feira 
pelo IBGE. 
 

A inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), perdeu força de março para abril, passando de 0,25% para 0,14%, 
divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-
feira (10). Em abril de 2016, o IPCA havia ficado em 0,61%. 

No acumulado do ano, o indicador está em 1,10%, abaixo dos 3,25% 
registrados entre janeiro e abril de 2016. 

Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,08%, abaixo dos 4,57% 
apurados em março. É a menor taxa desde julho de 2007, quando estava em 
3,74%. Com isso, a inflação ficou abaixo da meta do Banco Central para o ano, 
que é de 4,5%. 
 
 
 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  23 

“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.” 

 

 

13. Feiras 

 
04/05/2017 até 14/05/2017 – EXPOINGÁ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
09/05/2017 até 11/05/2017 – SC TRADE SHOW 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Infinity Blue Resort 
Cidade: Balneário Camboriu - SC 
 
09/05/2017 até 11/05/2017 – EXPOARROZ 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos 
Cidade: Pelotas - RS 
 
10/05/2017 até 13/05/2017 – BETT EDUCAR 2017 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
10/05/2017 até 12/05/2017 – TECNOALIMENTOS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE 
 
11/05/2017 até 13/05/2017 – GREEN RIO 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Marina da Gloria do Rio de Janeiro 
Cidade: RIO DE JANEIRO – RJ 
 
12/05/2017 até 21/05/2017 – EXPOAGRO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições joão Humberto de Andrade Carvalho 
Cidade: DOURADOS - MS 
 
15/05/2017 até 19/05/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
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15/05/2017 até 19/05/2017 – AGROBALSAS 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Fazenda Sol Nascente 
Cidade: Balsas - MA 
 
15/05/2017 até 21/05/2017 – EXPO CURVELO 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Agronegócio 
Cidade: Curvelo - MG 
 
16/05/2017 até 20/05/2017 – AGROBRASÍLIA 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci 
Cidade: Brasília - DF 
 
16/05/2017 até 19/05/2017 – HOSPITALAR 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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