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1. Crédito e Financiamento 

Crédito e financiamento às empresas 

 
09 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
  
É a taxa Selic que precisa se aproximar da TJLP, e não o contrário 
 

Garantir crédito e financiamento às empresas e consumidores a taxas de 
juros compatíveis com a rentabilidade da atividade produtiva e a capacidade de 
pagamento dos tomadores é fundamental para a retomada do crescimento. No 
âmbito empresarial, diante da ausência de crédito de longo prazo privado no 
Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
sempre exerceu um papel preponderante para isso. 

A gestão do banco decidiu alterar a taxa de juros de empréstimos ao 
setor privado, até então baseada na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), 
fixada pelo Conselho Monetário Nacional. A nova taxa é a Taxa de Longo 
Prazo (TLP), referenciada à taxa das Notas do Tesouro Nacional (NTN-Bs) de 
cinco anos, títulos públicos atrelados à inflação, de acordo com a Medida 
Provisória 777. 

Embora seja saudável corrigir distorções e estimular instrumentos de 
mercado para reduzir a dependência dos recursos públicos, é preciso fazê-lo 
com cuidado, ante a inexistência de um mercado privado que ofereça recursos 
compatíveis com a rentabilidade dos projetos. Sem financiamento compatível, 
os investimentos planejados travam. 

Atualmente, o diferencial entre a TJLP e a taxa de juros básica (Selic) é 
relevante. Em 2016, por exemplo, enquanto em grande parte do ano a Selic – 
hoje em 10,25% ao ano – estava em 14,0%, a TJLP era de 7,5%. A ideia 
implícita é viabilizar os investimentos em projetos de infraestrutura e das 
empresas, já que a Selic ou a taxa de juros de mercado se distanciam da 
rentabilidade esperada dos projetos. 

Um dos argumentos dos que defendem a alteração do critério é que 
essa prática implica uma espécie de subsídio. De fato, do ponto de vista fiscal 
stricto sensu e de curto prazo, o diferencial entre Selic e TJLP significa um 
subsídio, principalmente se considerarmos as taxas praticadas atualmente. 
Mas, considerando que o financiamento de projetos é de longo prazo e implica 
o efeito multiplicador dos investimentos realizados e seu potencial arrecadador 
tributário, o alegado “subsídio” não se sustenta. 

Já do ponto de vista da competitividade, a TJLP não representa subsídio 
algum, simplesmente porque nossos concorrentes internacionais gozam de 
financiamentos a taxas de juros menores do que ela. Ou seja, a Selic é que 
precisa se aproximar da TJLP, e não o contrário, mesmo porque não há 
projetos ou atividades que ofereçam taxas de retorno semelhantes à Selic, ou 
menos ainda as disponíveis para financiamento no mercado. 
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O diferencial apresentado tem sido determinante no papel do 
financiamento público para o desenvolvimento do País nos 65 anos de 
existência do BNDES. Os desembolsos do banco, que por anos cresceram 
continuamente, passaram a cair e tiveram expressiva redução em 2016 (de 
35%, para R$ 88,3 bilhões), comparado a 2015. A recessão fez com que o total 
de investimentos realizados na economia, a Formação Bruta de Capital Fixo, 
caísse para só 14,2% do PIB, e a participação do banco no financiamento foi 
reduzida de 2,6% do PIB, em 2013, para 1,1%, em 2016. É preciso viabilizar 
uma nova fase de crescimento econômico, para a qual o financiamento é 
fundamental. 

Fato é que o papel representado pelo financiamento dos bancos 
públicos no Brasil é insubstituível no curto prazo. Dadas as condições 
desfavoráveis oferecidas pelo mercado privado, escassez de recursos, 
exigência de contrapartidas e altas taxas de juros praticadas, ele não é uma 
alternativa viável para suprir as necessidades de financiamento de longo prazo 
dos setores produtivos e da infraestrutura. Daí ser imprescindível preservar o 
financiamento público nos moldes em que funcionava a TJLP. 
 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,credito-e-financiamento-as-
empresas,70001832276 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Na contramão da crise, setor de brinquedos espera crescimento de 10% 
em 2017 

 
08 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Ao contrário de outros setores da economia que projetaram retração ou 

expansão mínima para este ano, a indústria de brinquedos espera crescer 10% 
em 2017, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 
(Abrinq). “O brinquedo é desconectado desses problemas econômicos, vai 
direto ao coração”, diz o presidente da entidade, Synésio Batista da Costa. 

O desempenho da indústria nacional de brinquedos têm crescido nos 
últimos oito anos. De acordo com a Abrinq, desde 2009 o faturamento cresce 
ininterruptamente, sempre com alta da produção nacional. Em 2016, o 
faturamento total da indústria (preço de varejo) foi da ordem de R$ 6 milhões 
sendo que a produção nacional foi de R$ 3,4 milhões. O resultado significa 
crescimento de 7% em relação a 2015. “Em mais quatro anos a produção 
nacional deverá ficar com 70% do mercado”, acredita o presidente da Abrinq. 

Feiras 
Diante do cenário, surgem mais feiras de negócios voltadas à área. No 

final de junho, uma nova feira de brinquedos de ocorre em São Paulo, 
direcionada a compradores, distribuidores, atacadistas, e-commerces, 
representantes e comércio de brinquedos. Na Expo Toys serão apresentadas 
as principais novidades em jogos, brinquedos, puericultura, produtos de 
entretenimento, livros e outros itens infantis. O evento começa no dia 25 e vai 
até 28 de junho e reúne mais de 50 expositores, com público estimado em 4 mil 
pessoas. 

Já a Abrin, terceira maior feira de brinquedos do mundo e a maior da 
América Latina, será no começo do ano e é uma referência para o mercado. 
Apresenta brinquedos em geral, educativos e pedagógicos, puericultura, 
produtos licenciados, entre outros. 

De acordo com Alexandre Torres de Carvalho, diretor da ExpoToys, o 
Dia das Crianças e o Natal garantem as vendas do setor. “[O Dia das Crianças] 
é a data mais forte em vendas para o setor e logo vem o Natal, o que coroa as 
vendas. As famílias brasileiras sempre presenteiam nessas datas, o que 
mantém o setor sempre aquecido e dessa forma não é prejudicado”. 

Carvalho também destaca que a alta do dólar foi determinante para o 
fortalecimento do mercado interno. “Com a alta do dólar nos últimos anos, caiu 
a venda de produtos importados, o mercado interno bruto de produtos cresceu 
e o de brinquedos acompanhou esse crescimento. A China ainda é um gigante 
na venda de brinquedos, mas conquistamos o nosso espaço”. 

Brinquedos preferidos 
Em primeiro lugar na preferência das crianças, segundo estatística da 

Abrinq, lideraram as vendas no ano passado as bonecas e bonecos, com 
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18,7%; seguidos dos carrinhos (15,1%), patins, patinetes e veículos a bateria 
(12%) e os brinquedos que reproduzem o mundo real (10,2%). 

Nas vendas por canais, destaque para o crescimento da participação da 
Internet, que saiu de zero em 2009 e passou para 20,5% das vendas do setor 
no ano passado. As lojas especializadas são as campeãs de vendas, com 
33,2%. 

São Paulo é o maior mercado para a indústria do brinquedo no país, 
com 33%, seguido do Rio de Janeiro (9,8%), Minas Gerais (8,3%), Santa 
Catarina (6,6%) e Paraná (6%). Os dados, da Abrinq, referem-se às vendas de 
2016. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/na-contramao-da-
crise-setor-de-brinquedos-espera-crescimento-de-10-em-2017 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Varejo avança no uso de TI, mas com pouco aporte em inovação 

 
09 de Junho de 2017 

Fonte: DCI 
 
Ainda é pouco. Mesmo com o crescimento recente, o setor ainda é o que menos 
investe em tecnologia, principalmente em soluções inovadoras e que tenham um 
retorno em longo prazo 
 

Historicamente menos afeito a investimentos em tecnologia do que outros 
setores, o comércio brasileiro avançou na implantação de soluções nos últimos anos, 
com foco em ferramentas de gestão com retorno rápido. O aporte na dita 
transformação digital, no entanto, ainda gera receio no setor, e só deve ganhar mais 
força com a retomada da economia. 

Mesmo com os avanços recentes, a propensão dos varejistas para investir em 
inovação ainda é baixa no Brasil, em comparação com outros ramos e com índices 
globais. O cenário fica evidente na 'Pesquisa Anual do Uso de TI', realizada pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

De acordo com o levantamento, dentre todos os setores da economia, o 
comércio é o que menos investe em TI. Enquanto o ramo de serviços chega a aportar 
11% do faturamento líquido em soluções tecnológicas, o varejo investe só 3,5%. Já na 
indústria a fatia é de 4,5%. 

"O varejo investe menos por uma questão de estrutura da operação. A indústria 
tem margens maiores, assim como o setor financeiro, elevando o CAPEX. O comércio 
tem muita receita para pouco resultado. Em todos os mercados há essa diferença", 
afirma o presidente da Sociedade Brasileiro de Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo 
Terra. A despeito da constatação, ele ressalta que o nível de investimentos ainda é 
baixo, e inferior aos indicadores globais. 

O atraso vem de uma tradição do varejo nacional, que historicamente sempre 
foi reticente em relação a desembolsar capital para aportes em tecnologia, explica o 
coordenador do centro de excelência em varejo (GVCev) da FGV de São Paulo, 
Maurício Morgado. 

Outro aspecto que deixou o setor para trás, na visão da diretora de operações 
da consultoria GS&COMM, Caroline Giordani, foi a falta de incentivo do poder público. 
"A indústria sempre teve uma série de incentivos para investir em tecnologia. No 
varejo isso nunca existiu. É um aporte que vem só de um lado", afirma. 

O cenário descrito pelos dois especialistas, contudo, tem mudado 
recentemente, e tende a evoluir ainda mais nos próximos anos. "O setor começou a 
acordar e percebeu quem quiser sobreviver no ramo terá que se mexer nesse 
sentido", afirma Morgado. 

Apesar de ter 'acordado', o diretor do segmento de varejo da Totvs, André 
Veiga, aponta que boa parte do investimento do comércio em TI ainda é voltado para 
soluções de gestão e ferramentas que gerem otimização de processos e redução de 
custos. "Quando falamos em transformação digital e em tecnologias que ofereçam 
uma experiência diferenciada para o consumidor, o empresário do varejo ainda se 
mostra receoso", afirma Veiga. 

Isso ocorre, segundo o executivo da gigante de TI, porque os investimentos em 
gestão têm um retorno mais rápido e de fácil mensuração. Já o aporte em tecnologias 
como inteligência artificial, realidade aumentada e big data demora para surtir efeito 
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em termos financeiros e impõe uma complexidade maior na hora de mensurar 
resultados. Por essas questões, o diretor da Totvs acredita que a transformação digital 
só deva ganhar maior relevância para o comércio depois da recuperação da 
economia. 

O presidente da SBVC, Eduardo Terra, concorda: "A agenda relacionada a 
tecnologias inovadoras ficou distante do setor nos últimos anos, por ser de longo 
prazo. Mas, conforme a situação melhorar, a tendência é que o setor invista cada vez 
mais nisso". 

Aporte por segmento 
Além da distinção dos investimentos por tipo de tecnologia, Veiga aponta que 

também há uma diferença nos aportes de acordo com os segmentos do varejo. O de 
supermercados, por exemplo, é um dos mais avançados, na visão do especialista. "Os 
supermercados têm um investimento muito grande em softwares de gestão e 
reposição, até por uma necessidade específica do negócio", afirma. 

A maior demanda do segmento é comprovada pela Consinco, empresa que 
fornece soluções tecnológicas para supermercados e redes de 'atacarejo'. Atualmente, 
a companhia atende 220 empresas, fornecendo ferramentas para cerca de 2.400 lojas. 
De acordo com o diretor comercial, Silvio Sousa, a própria crise econômica mobilizou 
os varejistas no sentido de aumentar os investimentos em tecnologia, principalmente 
nas que gerem uma redução de custos e uma melhora na eficiência operacional. 

"Temos visto uma preocupação maior do empresário de supermercados em 
relação a isso", afirma Sousa. Um exemplo é o aporte nos chamados 'self checkouts', 
que tem crescido exponecialmente no Brasil, mesmo durante a crise. O executivo cita 
também o aporte em soluções de e-commerce e de integração dos canais 
(omnicanalidade) como algumas das demandas. 

"Outra área que o setor tem mostrado interesse é a de CRM, para entender o 
comportamento do cliente e realizar promoções direcionadas", afirma. Nesse sentido, 
a Consinco lançou há cerca de dois meses um a ferramenta que monitora o fluxo de 
clientes, e que através do sinal emitido pelo celular acompanha o caminho que os 
consumidores fazem dentro das lojas. Já para o ano que vem, a companhia tem 
programado o lançamento de um aplicativo de realidade aumentada. 

"Temos um protótipo, mas devemos lançar ao mercado em maio do ano que 
vem", diz. Com a solução, o consumidor poderia apontar o smartphone para qualquer 
produto exposto nas gôndolas dos supermercados, e as informações sobre o item 
apareceriam na tela do celular. 

 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/varejo-avanca-no-uso--de--ti,-mas-com-pouco-
aporte-em-inovacao-id630735.html 
 
 

 
Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/em-destaque/varejo-avanca-no-uso--de--ti,-mas-com-pouco-aporte-em-inovacao-id630735.html
http://www.dci.com.br/em-destaque/varejo-avanca-no-uso--de--ti,-mas-com-pouco-aporte-em-inovacao-id630735.html
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4. Serviços 

Serviços elevam inflação em junho e impactam o Dia dos Namorados 

 
08 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os preços de serviços fizeram subir os gastos para o Dia dos 

Namorados, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) divulgada hoje (8) no Rio de Janeiro. O 
setor como um todo teve uma elevação de 6,14%, superando a inflação de 
4,05% apurada pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC/FGV) entre junho de 
2016 e maio deste ano. Considerando serviços e presentes para a data festiva 
dos namorados, os preços também ficaram acima da inflação do período, 
atingindo 4,78%. 

Entre as opções de serviços mais procuradas pelos casais, o teatro 
registrou a maior alta (27,14%), seguida por show (12,92%) e cinema (6,91%). 
Segundo avaliou o coordenador do IPC do Ibre-FGV, André Braz, serviços 
continuam pressionando o custo de vida, embora tenham mostrado ligeira 
retração em relação a 2016, quando subiram, em média, 8,06%. “Mesmo a 
gente enfrentando aumentos menores, tem muito mais gente fora do mercado 
do que no ano passado. Então, não adianta não subir tanto se você não tem 
emprego para pagar suas contas”, afirmou. 

O coordenador esclareceu que parte da infraestrutura para a prestação 
de serviços é ligada à inflação passada ou sofre muito a influência de preços 
administrados. Um restaurante, por exemplo, paga aluguel, luz, água e 
empregados e repassa a inflação para os preços. No entanto, essa 
transferência de custos é reduzida pelo fato de a demanda estar enfraquecida. 
“Mas algum repasse acaba passando”, observou o economista. 

Os dados mostram que o repasse dos gastos nos serviços supera a 
inflação e também boa parte dos reajustes salariais, orientados pela inflação 
média. “Aquilo que sobe acima da inflação média passa a ser um desafio maior 
para a família ou o consumidor pagar”. 

Dentro dos serviços, apenas os preços de hotéis e motéis mostraram 
queda de 4,29%. André Braz analisou que a queda tem a ver com a atual 
situação do país, de desemprego e baixo poder de compra da população. Para 
ele, mesmo caindo de preço, frequentar hotéis e motéis constitui um desafio 
para o orçamento de algumas pessoas. “É uma despesa que a gente só realiza 
quando tem espaço no orçamento para fazer”. 

Presentes 
Em relação aos presentes mais procurados para o Dia dos Namorados, 

a alta foi de 2,56% em 12 meses, inferior à inflação, segundo a pesquisa do 
Ibre-FGV. “Tem presentes para todos os níveis de preços, para todos os 
orçamentos”, disse Braz. As maiores altas foram registradas em perfume 
(7,28%), cinto e bolsa (4,71%) e calçados masculinos (4,40%). Em 
contrapartida, caíram de preço aparelhos celulares (-5,16%), máquinas de 
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fotografar e filmar (-1,15%), roupas femininas (-0,66%) e aparelhos de DVD e 
Blu-ray (-0,26%). 

Apesar da queda em alguns setores, André Braz sugere evitar gastos 
altos e dívidas de longo prazo. "A situação econômica ainda não está muito 
boa. O ideal é não contrair dívidas de longo prazo, comprar tudo à vista, 
barganhar algum desconto, se for o caso”, afirmou. Se o orçamento estiver um 
pouco apertado, Braz recomendou que o namorado ou namorada use a 
criatividade para não gastar além do que pode. 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/servicos-elevam-
inflacao-em-junho-e-impactam-o-dia-dos-namorados 
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5. Serviços – Cartão de Crédito 

Juro do cartão de crédito cai para 345% em maio, menor taxa em 21 
meses, diz Anefac 

 
 

08 de Junho de 2017 
Fonte: G1 

 
Em maio, taxa média de seis linhas de crédito para pessoa física foi de 142,2% 
ao ano, abaixo do valor de 148,2% registrado em abril. 
 

As taxas de juros média do cartão de crédito atingiu 345,10% ao ano em 
maio, contra m 397,75% ao ano, em abril. Os dados são de pesquisa divulgada 
nesta quinta-feira (8) pela Associação Nacional de Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade (Anefac). Trata-se da menor taxa desde julho de 
2015, quando o juro médio foi de 334,84% ao ano. 

A pesquisa mostra que a média dos juros de seis linhas de crédito para 
pessoa física teve redução em maio pelo sexto mês consecutivo e atingiram o 
menor valor desde dezembro de 2015. Nas seis linhas de crédito pesquisadas, 
o juro médio passou de 148,2% ao ano em abril para 142,20% em maio, a 
menor taxa desde dezembro de 2015. 

A queda do juro para o crédito pessoal se deve à redução da taxa básica 
de juros, a Selic, feitas pelo Banco Central nos últimos meses e à expectativa 
de novas reduções na taxa no futuro, diante da desaceleração da inflação, 
explicou o diretor executivo de estudos e pesquisas econômicas da Anefac, 
Miguel José Ribeiro de Oliveira. 

De acordo com a pesquisa da Anefac, todas as linhas de crédito tiveram 
redução de taxas em maio, na comparação com abril. 

Crédito para empresas 
O crédito para empresas também ficou mais barato em maio, de acordo 

com a pesquisa da Anafec. A pesquisa acompanha dados de três linhas de 
crédito. 
 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/juro-do-credito-para-pessoa-
fisica-cai-em-maio-e-atinge-menor-valor-desde-2015-diz-anefac.ghtml 
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6. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Índice Nacional da Construção Civil varia 0,30% em maio 

 
09 de Junho de 2017 

Fonte: IBGE 
 

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, 
apresentou variação de 0,30% em maio, ficando 0,15 ponto percentual acima 
da taxa do mês anterior (0,15%). Os últimos 12 meses ficaram em 4,52%, 
resultado abaixo dos 5,07% registrados nos 12 meses imediatamente 
anteriores. Em maio de 2016 o índice foi 0,83%. 

Clique aqui para ter acesso à publicação completa. 
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em abril 

fechou em R$ 1.039,54, em maio subiu para R$ 1.042,69, sendo R$ 536,24 
relativos aos materiais e R$ 506,45 à mão de obra. 

A parcela dos materiais teve variação de 0,34%, subindo 0,30 ponto 
percentual em relação ao mês anterior (0,04%). Já a parcela da mão de obra 
apresentou variação de 0,26%, resultado bem próximo da taxa registrada no 
mês anterior (0,28%). 

De janeiro a maio, os acumulados são 0,95% (materiais) e 2,09% (mão 
de obra), sendo que em doze meses ficaram em 1,62% (materiais) e 7,79% 
(mão de obra). 

Região Nordeste registra maior variação mensal 
A Região Nordeste, com 0,78%, ficou com a maior variação regional em 

maio. Nas demais regiões os resultados foram: -0,12% (Norte), 0,18% 
(Sudeste), 0,10% (Sul) e 0,05% (Centro-Oeste). Os custos regionais, por metro 
quadrado, foram para: R$ 1.051,14 (Norte); R$ 972,25 (Nordeste); R$ 1.088,12 
(Sudeste); R$ 1.075,55 (Sul) e R$ 1.042,77 (Centro-Oeste). 

Bahia registra a maior alta 
Decorrente de pressão exercida pelo reajuste salarial do acordo coletivo, 

a Bahia, com 2,31%, foi o estado com a mais elevada variação mensal. A 
seguir veio Sergipe, com 2,03%, também sob impacto de reajuste definido na 
convenção coletiva. 
 
 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias.html?view=noticia&id=1&idnoticia=34
48&busca=1&t=indice-nacional-construcao-civil-varia-0-30-maio 
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7. Serviços - Internet 

Políticas de banda larga vão priorizar mais pobres, afirma secretário 

 
08 de Junho de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Dados mostram que dos 68 milhões de domicílios do País, 42% não têm 
acesso à internet 
 

O secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), André Borges, afirmou nesta terça-feira 
(6) que as políticas de universalização da banda larga do governo federal vão 
priorizar as camadas mais pobres da população. 

"No fundo, a conectividade tem que ser levada a todos. Para um 
determinado público, a política vai requerer mais recursos além da conexão, 
como um incentivo ao consumo e uma melhor formação para as pessoas 
fazerem uso dessa infraestrutura", afirmou durante o workshop Subsídios à 
Formulação da Estratégia de Universalização do Acesso à Internet. 

Um estudo apresentado pelo Ipea avaliou o impacto de diferentes 
cenários de investimentos na ampliação das redes de fibras ópticas nos 
municípios. Foi levada em conta a possibilidade de priorizar os aportes 
considerando fatores como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
população, nível de renda e o potencial de mercado para o serviço de banda 
larga nas cidades. 

De acordo com o secretário, "o foco do ministério vai ser, num primeiro 
momento, levar a conectividade para o maior número de pessoas e que 
estejam prontas a usar essa tecnologia de forma a evitar desperdícios". 

Dados apresentados no workshop mostram que 2.245 cidades 
brasileiras não contam ainda com redes de fibras ópticas. Além disso, dos 68 
milhões de domicílios do País, 42% não possuem acesso à internet. Segundo o 
Ipea, o potencial de acesso, se a banda larga já estivesse disponível em todas 
as cidades, seria de 45 milhões de casas, um acréscimo de 6 milhões. 
 
 
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2017/06/politicas-de-banda-larga-
vao-priorizar-mais-pobres-afirma-secretario 
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8. Serviços – Planos de Saúde 

Suspensão da venda de 38 planos de saúde pela ANS entra em vigor nesta sexta 

 
09 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Os planos de saúde suspensos possuem juntos 739.242 beneficiários. 
 

Começa a valer nesta sexta-feira (9) a suspensão da venda de 38 planos de 
saúde de 14 operadoras determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). A suspensão ocorre devido a reclamações de clientes relativas à cobertura 
assistencial, negativas e demora no atendimento, recebidas no 1º trimestre de 2017. 
Veja mais abaixo a lista completa. 

A medida faz parte do monitoramento periódico realizado pela ANS, com o 
Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento. 

“Ao proibir a venda dos planos que estão sendo alvo de reclamações 
recorrentes sobre cobertura, a ANS obriga as operadoras a qualificarem o serviço para 
atender com eficácia aos usuários. Somente mediante a adequação do atendimento 
essas operadoras poderão receber novos clientes”, explica Karla Santa Cruz Coelho, 
diretora da agência. 

Mais de 700 mil beneficiários 
Os planos de saúde suspensos possuem juntos 739.242 beneficiários. Esses 

clientes continuam a ter a assistência regular a que têm direito, ficando protegidos com 
a medida, uma vez que as operadoras terão que resolver seus problemas 
assistenciais para que possam receber novos beneficiários. 

Das 14 operadoras com planos suspensos, 4 já tinham planos suspensos no 
período anterior e 10 não constavam na última lista de suspensões. A ANS explica que 
além de terem a comercialização suspensa, as operadoras que negaram 
indevidamente cobertura podem receber multa que varia de R$ 80 mil a R$ 250 mil. 

Paralelamente, 6 operadoras poderão voltar a comercializar neste mês 30 
planos que estavam impedidos de serem vendidos. Das 6 operadoras, 3 foram 
liberadas para voltar a comercializar todos os produtos que estavam suspensos e 3 
tiveram reativação parcial. 

No site da agência, os consumidores podem consultar nos planos suspensos a 
classificação de todas as operadoras credenciadas a operar no mercado. 

Veja abaixo a lista dos planos suspensos: 
SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A 
Clássico - Emp Estadual QC Sem FM (1.087 clientes) 
Executivo Adesão sem Coparticipação sem Franquia (1.355) 
Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia (4.119) 
Especial Top Adesão sem Coparticipação sem Franquia (899) 
SALUTAR 600 MAIS (1.191) 
Salutar Clássico Adesão Enfermaria Sem Co-Part ou Franquia (3.599) 
FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO 

DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA 
Univida Coletivo por adesão I Apto - com obstetricia (1.203 clientes) 
Univida Coletivo por adesão I Enf - com obstetricia (5.850) 
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE 
PLANO GEAPFAMÍLIA (85.257 clientes) 
GEAPSaúde II (283.293) 
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UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO 

COLETIVO POR ADESÃO APART (2.530 clientes) 
EMPRESARIAL PP ESPECIAL (2.273) 
COLETIVO POR ADESÃO PLUS (1.100 ) 
CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CABERJ 
Essencial Rio E (9.857 clientes) 
Standard E (21.327) 
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS 
LINE (1.455 clientes) 
OPALA (913 clientes) 
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 
CASSI Família (211.042 clientes) 
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. 
PREMIUM (5.966 clientes) 
PREMIUM (5.409 clientes) 
OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE SERRA IMPERIAL LTDA 
LIGHT AMBULATORIAL C/ COPARTICIPAÇÃO (973 clientes) 
SANTA RITA SISTEMA DE SAUDE LTDA 
SANTARIS (20.677 clientes) 
ECOLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
Ecole Básico (15.668 clientes) 
UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE 

SANTANA 
UNIAO MEDICA INDIVIDUAL C/ COP APARTAMENTO (1.370 clientes) 
UNIAO MEDICA EMPRESARIAL C/ CO-PARTICIPAÇÃO - BASICO (8.879) 
CABERJ INTEGRAL SAÚDE S.A 
ESSENCIAL A (5.916 clientes) 
MULTI A (490) 
MAIS 20 E (376) 
CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A 
VITAL G211 (6.587 clientes) 
VITAL G121 (449) 
FUNDAMENTAL G221 (445) 
FUNDAMENTAL G211 (8.871) 
Saúde Vital-Co PAR (1.506) 
SAÚDE VITAL ENFERMARIA-CO (3.133) 
SAÚDE PRONTO-CO (5.800) 
COMPLETO+ G221 (1.472) 
VITAL G111 (1.160) 
SAÚDE MELHOR (5.745) 

 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/suspensao-da-venda-de-38-planos-
de-saude-pela-ans-entra-em-vigor-nesta-sexta.ghtml 
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9. Comércio Eletrônico 

Vendas do comércio eletrônico no Dia dos Namorados deve crescer a 
R$1,75 bi em 2017, vê Ebit 

 
08 de Junho de 2017 

Fonte: DCI 
  
Previsão é de 4,180 milhões de pedidos para a data celebrada no próximo dia 
12, com ticket médio de R$418,00 
 

O comércio eletrônico deve faturar 1,75 bilhão de reais com vendas para 
o Dia dos Namorados este ano, uma alta de 6 por cento em relação ao 
desempenho de 2016, de acordo com estimativa da Ebit, empresa de 
informações sobre o varejo eletrônico no país. 

A previsão é de 4,180 milhões de pedidos para a data celebrada no 
próximo dia 12, com ticket médio de 418 reais, segundo a projeção da Ebit, que 
coloca o Dia dos Namorados entre as cinco datas mais importantes para o 
comércio eletrônico. 

"Apesar do aumento da instabilidade política, a economia permanece 
dando sinais de controle da inflação e melhores condições de crédito, por isso 
a expectativa para o comércio eletrônico é positiva", afirmou em nota o 
presidente-executivo da empresa Pedro Guasti. 

Ele avalia que o consumidor do comércio eletrônico deverá ir além da 
"lembrancinha" neste ano e investirá em itens com ticket médio mais alto, como 
smartphones, tênis e perfumes. 

Monitoramento da Ebit mostrou que celulares e smartphones, tênis e 
perfumes foram os produtos mais comprados pela internet até 5 de junho para 
presentear no Dia dos Namorados. 
 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/vendas-do-e-commerce-no-dia-dos-namorados-
deve-crescer-r$1,75-bi,-ve-ebit-id630613.html 
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10. Curtas 

IPCA sobe em 0,31% em maio, diz IBGE 

 
09 de Junho de 2017 

Fonte: DCI 
 
Expectativa de analistas era de alta de 0,50 por cento em maio 
 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,31 
por cento em maio, após alta de 0,14 por cento no mês anterior, informou o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. 

No acumulado de 12 meses até maio, o IPCA teve alta de 3,60 por 
cento, contra alta 4,08 por cento do mês anterior. 

Pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de alta 
de 0,50 por cento em maio, acumulando em 12 meses alta de 3,79 por cento. 

 

Inflação do aluguel, IGP-M acumula queda de 0,63% em 12 meses 

 
09 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos 

contratos de aluguel, registrou deflação (queda de preços) de 0,51%, na 
primeira prévia de junho. 

A deflação é menor que a da primeira prévia de maio: 0,89%. Em 12 
meses, o IGP-M acumula deflação de 0,63%, segundo dados divulgados hoje 
(9) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. 

Os três subíndices que compõem o IGP-M acusaram aumento de suas 
taxas entre a prévia de maio e a de junho. O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que avalia o atacado, passou de -1,37% para -1,07% no período. 

O Índice de Preços ao Consumidor, que analisa o varejo, subiu de 
0,03% para 0,13%. Já o Índice Nacional de Custo da Construção subiu de -
0,06% para 1,43%. 
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11. Feiras 

 
31/05/2017 até 18/06/2017 – FENADOCE 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Fenadoce 
Cidade: Pelotas – RS 
 
02/06/2017 até 18/06/2017 – FESTMALHAS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Palácio das Artes 
Cidade: Jacutinga – MG 
 
06/06/2017 até 09/06/2017 – ECO BAHIA AMBIENTAL 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Universo Universidade 
Cidade: Salvador – BA 
 
06/06/2017 até 10/06/2017 – FEIMAFE 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/06/2017 até 10/06/2017 – EXPOVINIS 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/06/2017 até 09/06/2017 – FISPAL FOOD SERVICE 
Setor: Bares, Hotéis e Restaurantes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/06/2017 até 09/06/2017 – FISPAL CAFÉ 
Setor: Bares, Hotéis e Restaurantes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/06/2017 até 09/06/2017 – FISPAL SORVETES 
Setor: Bares, Hotéis e Restaurantes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
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07/06/2017 até 10/06/2017 – BIO BRAZIL FAIR 2017 - BIOFACH AMÉRICA 
LATINA 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera 
Cidade: São Paulo – SP 
 
07/06/2017 até 10/06/2017 – NATURALTECH 2017 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera 
Cidade: São Paulo - SP 
 
07/06/2017 até 09/06/2017 – BW EXPO 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
07/06/2017 até 09/06/2017 – CONSTRUCTION EXPO 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo - Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
08/06/2017 até 11/06/2017 – FLIR 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Parque de Exposições de Resende 
Cidade: Resende - RJ 
 
08/06/2017 até 11/06/2017 – EXPOCATÓLICA 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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