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1. Crédito e Financiamento 

Inadimplência das micro e pequenas empresas bate novo recorde em 2017 

 
16 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

Em dezembro de 2017, o número de micro e pequenas empresas (MPEs) 
negativadas chegou a 4,937 milhões, o maior montante já apurado pela Serasa 
Experian desde março de 2016, quando a pesquisa passou a ser realizada. 

De acordo com estudo da Serasa Experian divulgado ontem (15), a quantidade 
dessas empresas inadimplentes no final do ano passado é 10,8% superior ao 
registrado em dezembro de 2016, quando atingiu 4,455 milhões. 

A pesquisa ainda mostra que do total de quase 5 milhões de MPEs no 
vermelho, 45,8% eram prestadoras de serviços, 45,1% empresas comerciais e 8,7% 
indústrias. 

Segundo os economistas da Serasa, a recuperação da economia do País em 
2017 não foi suficiente para superar os impactos sobre a saúde financeira das micro e 
pequenas empresas, causados pela longa e intensa recessão de 2015 e 2016, que 
prejudicam a gestão financeira das companhias. 

Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o número recorde foi 
impulsionado, principalmente, pelas empresas da área de serviços, uma vez que, ao 
contrário dos setores de varejo e indústria, o segmento continuou em recessão no 
último ano, por registrar baixo dinamismo e possuir maiores dificuldades de acesso ao 
crédito empresarial. 

“No ano de 2016, o maior número de empresas inadimplentes se concentrava 
no setor de comércio, enquanto o setor industrial se manteve estável. A melhora 
econômica, como um todo, começou a influenciar os setores, mas os números 
avaliados em 2017 mostram que o avanço ainda não chegou às empresas de 
prestação de serviços.” 

Sobre o primeiro semestre de 2018, Luiz Rabi acredita que a economia irá 
crescer de forma disseminada nos segmentos, fazendo com que o número de 
empresas inadimplentes comece a estabilizar. Já a diminuição do número de micro e 
pequenas empresas negativadas deve-se verificar apenas a partir do segundo 
semestre. 

Por região 
O Sudeste concentrou a maior porcentagem de micro e pequenas empresas 

inadimplentes, com 53,8% do total no País. Em seguida aparece o Nordeste, com 
16,3%; o Sul, com 15,8%; Centro-Oeste, com 8,7% e Norte, com 5,3%. 

Entre os estados, São Paulo tem o maior número de empresas negativadas, 
com 32,6% do total, seguido por Minas Gerais, com 11,0%, e Rio de Janeiro em 
terceiro, com 8,1%. 

 

https://www.dci.com.br/financas/inadimplencia-das-micro-e-pequenas-
empresas-bate-novo-recorde-em-2017-1.684146 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Receita paga lote residual de restituição do Imposto de Renda 

 
15 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Agência Brasil  
 

A Receita Federal irá restituir hoje (15) mais de R$ 210 milhões para 
102.361 contribuintes referentes ao Imposto de Renda de 2008 a 2017. Os 
valores serão corrigidos pela Selic, a taxa básica de juros da economia. A 
consulta ao lote residual foi aberta no último dia 8. 

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar 
pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento 
por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) 
e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para 
agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer 
banco. 

Segundo a Receita, a restituição ficará disponível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la pela 
internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da 
Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. 

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar 
a página da Receita na Internet, ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à 
página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração 
e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Caso 
haja, o contribuinte poderá fazer a autorregularização, mediante entrega de 
declaração retificadora. As consultas podem ser feitas pelo aplicativo da 
Receita Federal para tablets e smartphones. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/receita-paga-lote-
residual-de-restituicao-do-imposto-de-renda-0 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços – Planos de Saúde 

QUEM PAGA A CONTA DA SAÚDE PRIVADA? 

10 de Fevereiro de 2018 
Fonte: Consumidor Moderno  

 
A crise econômica exacerbou uma conhecida percepção do consumidor: os 
preços dos planos de saúde estão cada vez maiores, quase inexequíveis na 
medida em que ultrapassam – e muito – a inflação. Mas por que isso 
acontece? 
 

Uma relação de consumo de um serviço normalmente é baseada em um 
contrato com direitos e deveres. Nele devem estar presentes de tudo um 
pouco, inclusive detalhes como eventuais reajustes de preço – algo normal 
para uma relação comercial de longo prazo. No entanto, nem sempre esse tipo 
de obviedade é uma máxima seguida à risca no Brasil. Muitas vezes, o 
consumidor é surpreendido com alguma novidade nem sempre agradável. Que 
o diga a relação dos clientes com os planos de saúde. Segundo dados da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de 2016, a terceira queixa 
mais comum do consumidor contra os planos está relacionada justamente aos 
reajustes dos planos, normalmente muito acima da inflação medida pelo Índice 
de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) – e que, este ano, deve ficar em menos 
de 3%. 

A justificativa dos planos é de que o setor médico tem um indicador 
próprio chamado inflação médica. Trata-se de um cálculo que leva em 
consideração fatores como investimentos em inovação, o que é justo, mas 
também inclui gargalos do custo Brasil e outras despesas, como a alta nos 
preços de materiais e medicamentos. Junte tudo isso e qual foi o reajuste deste 
ano aprovado pela ANS? Nada menos do que 13,55%. 

Embora as inflações do IPCA e médica sejam ideias totalmente distintas, 
o bolso do consumidor é um só. E a pergunta que fica é: quem consegue pagar 
uma conta que cresceu em um ritmo muito superior ao reajuste dos planos? 

Reclamações 
Segundo dados da ANS, o Brasil possui 47,6 milhões de pessoas com 

planos de saúde. No entanto, esse número já foi maior e chegou a 50,2 
milhões em 2014. Ou seja, nos últimos anos, quase três milhões de pessoas 
abandonaram os seus planos privados. O preço, assim como o desemprego, 
foram fatores determinantes para essa decisão. De acordo com a agência, das 
90.392 reclamações registradas em 2016, 3.534 estavam relacionadas ao 
aumento de preço do plano. 

“Quando o consumidor reage e diz que paga valores extorsivos de 
reajustes, é uma verdade. Ele realmente paga valores extraordinários. Mas 
qual a causa disso? É culpa do custo da saúde, que é alto”, reconhece Solange 
Beatriz, presidente da Federação Nacional da Saúde Suplementar 
(FenaSaude). 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

O número de queixas do ano passado é baixo se comparado à 
quantidade de reclamações registradas há dois anos: um total de 103.896. No 
entanto, o ano de 2015 foi marcado pela quebra da Unimed Paulistana, que 
entrou com um pedido de falência, deixando sem cobertura os seus mais de 
750.000 beneficiários. Em outras palavras, centenas de milhares de pessoas, 
que pagavam os seus planos, ficaram sem cobertura da noite para o dia. 

Gastos 
O problema da alta judicialização é que os planos pagam a conta e, 

consequentemente, a repassam ao consumidor. “Um levantamento feito por 
nós mostra que, juntos, empresas e o governo (por meio do Sistema Único de 
Saúde) poderão gastar R$ 7 bilhões com o cumprimento de decisões judiciais 
até o final do ano”, alerta Alessandro Acayaba, presidente da ANAB. Solange 
Beatriz, da FenaSaude, destaca ainda que um quarto dos R$ 135 bilhões das 
despesas com os beneficiários no ano passado foram usados para cobrir 
despesas com pedidos vindos do Judiciário. 

No fim, os planos repassem essa conta para o próprio consumidor, mas 
de uma maneira indireta. A judicialização (assim como demais gastos) 
impactam a inflação médica – talvez um dos grandes mistérios do consumidor. 
Senão, responda rápido: quais os indicadores que justificam essa espécie de 
“inflação bem acima da inflação?”. 

Não que isso seja uma exclusividade brasileira. Esse reajuste é 
praticado no mundo todo e também ajuda a financiar a inovação na saúde. No 
entanto, isso também é uma justificativa para pagar tanto os gargalos quanto a 
ineficiência da gestão não apenas dos planos, mas também de todo o sistema 
que envolve a saúde privada. 

Ineficiência 
Solange, Acayaba e outros especialistas no assunto não têm dúvidas 

sobre o maior de todos os gargalos do setor: o próprio modelo de remuneração 
do negócio imposto aos planos de saúde, conhecido como fee for service. Em 
linhas gerais, esse modelo prevê o pagamento por serviço, um mecanismo 
arriscado e que transfere a responsabilidade sobre o que será gasto com o 
beneficiário para além dos muros de uma operadora, ou seja, os hospitais e as 
clínicas. “O fee for service é um modelo falido e já em desuso mundo afora”, 
afirma Solange. 

De acordo com a especialista, o fee for service é o ponto de partida para 
uma série de pedidos médicos, muitas vezes desnecessários e até mesmo 
fraudulentos. Nas contas do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 
(IESS), uma respeitada entidade que se dedica a estudar a saúde privada no 
País, empresas gastam R$ 20 bilhões em pedidos dessa natureza por ano, 
sendo: R$ 11 bilhões de contas hospitalares e R$ 9 bilhões em exames. 

O levantamento mostra ainda que 15% desses R$ 20 bilhões 
corresponderiam a reembolsos de despesas indevidas. Outros 18%, a contas 
hospitalares com itens indevidos e, pasmem, até 40% com exames 
laboratoriais desnecessários. 

Para piorar, planos de saúde ainda são alvos de organizações 
criminosas que incluem até mesmo médicos. Um dos casos mais recentes foi a 
investigação policial contra a chamada Máfia das Próteses e que teria causado 
um prejuízo de quase US$ 100 milhões às empresas. Em linhas gerais, o 



 

Informativo SCS  

 

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

  7 

“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.” 

 

esquema funcionava da seguinte maneira: médicos e hospitais recebiam 
comissões exorbitantes de fabricantes de dispositivos médicos para usar 
produtos de determinadas marcas nas cirurgias dos pacientes. A investigação 
começou em 2015 e ainda está em andamento. 

Má gestão 
Os números não deixam dúvidas que os planos de saúde sofrem com 

problemas relacionados à desvios de conduta. No entanto, dizer que as 
quadrilhas de jaleco branco seriam determinantes para os altos custos dos 
planos de saúde também é esconder os outros problemas da saúde privada. 
Hoje, a taxa de sinistralidade dos planos é de 85,6%. Ou seja, de tudo o que é 
recebido pelas empresas, sobra menos de 15%. 

Esse indicador é preocupante, pois exibe uma margem de lucro média 
desse setor bem próxima do zero – ou seja, tudo o que entra vai para o 
consumidor. É claro que muitas empresas, como é o caso da Bradesco 
Seguros, possuem índices bem abaixo da média: de acordo com a companhia, 
o acumulado do ano seria de 75,1%. Mas imagine se uma empresa se 
aproxima dos 100%. Foi o que aconteceu com a Unimed Paulista, que teve 
dificuldades em pagar médicos, hospitais e clínicas. 
 
http://www.consumidormoderno.com.br/2018/02/08/planos-saude-conta/ 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços - Telecomunicações 

MAIS DE 1 MILHÃO DE LINHAS DE TELEFONE FIXO DEIXARAM DE EXISTIR EM 
2017 

 
 10 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Consumidor Moderno  
 

Levantamento anual realizado pela Anatel mostra que as linhas de telefone fixo 
seguem em baixa no Brasil. Entenda o panorama 
 

Qual foi a última vez que você anotou o telefone fixo da casa de alguém? A 
pergunta é boba, mas traz um fato: cada vez menos brasileiros optam pela linha fixa. 
No mundo digital, os dispositivos móveis estão ganhando o espaço e se tornando o 
meio de comunicação mais comum. É o que apontam os dados divulgados pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) este mês. Segundo o levantamento, 
em 2017, havia um total de 40,8 milhões de linhas em operação. Isso representa, na 
comparação com 2016, uma redução de 1,2 milhão de linhas (-2,96%). 

Já faz alguns anos que o número de linhas de telefone fixo está caindo. Em 
2016, o ano fechou com 41,8 milhões a menos. Para se ter uma ideia, o número atual 
de linhas de celular ativas no Brasil é de 236,5 milhões. Isso porque o número também 
caiu: o ano registrou perda de 8 milhões de linhas (-3,11%), puxado pela redução de 
usuários com modelo pré-pago. 

Em dezembro de 2017, as empresas autorizadas do serviço de telefonia fixa 
registraram 17,1 milhões de linhas fixas e as concessionárias 23,6 milhões de linhas. 
No ano, as autorizadas perderam 134,7 mil linhas (-0,11%) e as concessionárias 
apresentaram queda de 1,1 milhão de unidades (-4,48 %). 

Cenário 
No ano passado, o crescimento entre as autorizadas de telefonia fixa 

(empresas mais novas, que passaram a atuar depois das privatizações realizadas no 
setor em 1998) foi liderado pela Algar Telecom. A empresa registrou aumento de 85,8 
mil linhas (+34,47%), seguida da Vivo, com 11,6 mil (+0,24%), e da Oi, com 3,3 mil 
(+2,06%). A maiores reduções ocorreram na Claro, queda de 249,2 mil (-2,24%), na 
Tim, menos 9,6 mil (-1,4%), e na Cabo, menos 0,4 mil (-1,04%). 

Dentre as concessionárias, em dezembro do ano passado quando comparado 
ao mesmo mês de 2016, apresentaram crescimento: a Algar com 22,5 mil unidades 
(+3,07%) e a Claro com 0,1 mil (+7,06%). As maiores reduções foram registradas na 
Oi com 837,3 mil linhas a menos (-5,91%) e na Vivo, com menos 291,4 mil (-3,01%). 

Os estados que mais perderam linhas de telefonia fixa no ano passado foram 
São Paulo, redução de 412,0 mil linhas (-2,61%) ; Rio de Janeiro, perda de 330,9 mil (-
6,46%), e Minas Gerais, menos 109,3 mil (-2,74%). Apenas três estados apresentaram 
crescimento. Santa Catarina, com 20,4 mil linhas fixas (+1,22%); Paraná, aumento de 
7,8 mil (+0,27%), e Acre, com mais 0,2 mil linhas (+0,24%). 

 

http://www.consumidormoderno.com.br/2018/02/08/linhas-telefone-fixo-
deixaram-existir/ 

 
Voltar ao índice 
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5. Comércio Eletrônico 

Velocidade de carregamento é um quesito indispensável para o e-
commerce 

 
15 de Fevereiro de 2018 

Fonte: E-commerce News  
 

No mundo da internet, velocidade é fundamental. Estudos mostram que 
64% dos usuários tendem a deixar uma página lenta e que não carrega e ir 
para outra, mais rápida. Outro dado que chama a atenção: 79% dos usuários 
não compram em sites muito lentos. 

Quem também não tem muita paciência são os buscadores de internet. 
Os sites que custam a carregar seus conteúdos tendem a ser prejudicados nos 
rankings de resultados de busca. Portanto, para resumir, investir na velocidade 
do site é investir em estratégia de venda. Vale, então, observar algumas dicas 
para melhorar nesse quesito. 

Preste atenção nas imagens 
Antes de tudo, atenção com as imagens. Elas tendem a ser os 

conteúdos mais pesados da página. Por isso, não exagere nesse recurso. 
Lembre-se de que, quanto mais imagens, mais informações precisarão ser 
carregadas. Se as imagens forem indispensáveis, use compactadores para 
reduzir o tamanho dos arquivos. Outro bom aliado nessa área é o CSS Sprites, 
que agrupa as imagens, fazendo com que o servidor só precise carregar uma 
vez. 

Descarte os recursos desnecessários 
Verifique a estrutura do seu site e deixe ativo só o que é realmente 

relevante. Descarte os plugins, extensões e scripts externos que só vão ocupar 
espaço. Às vezes vale a pena abrir mão de alguns recursos para garantir que 
seus visitantes tenham uma boa e ágil experiência na página. 

Verifique o código 
O código do seu site pode interferir no carregamento. Procure revisar o 

código, preocupando-se em deixar os arquivos mais leves. Remova trechos 
desnecessários, como espaços em branco no HTML e JavaScript, arquivo de 
estilo e etc. Códigos desnecessários fazem o servidor trabalhar mais, o que 
pode deixar o site mais lento. Programas específicos para compactação 
também podem ajudar a dar agilidade para o site. Não esqueça também de 
minificar os arquivos. 

Habilite o cache 
A página em cache é uma cópia que foi gerada anteriormente e 

armazenada em um arquivo. Com o cache habilitado, o site não será carregado 
inteiramente do zero, pois as informações já estão armazenadas. Na prática, o 
sistema de cache permite o carregamento do site sem que sejam feitas várias 
consultas ao banco de dados. Isso evita a sobrecarga do servidor e, portanto, 
faz o site ganhar em velocidade. 

Use um CDN 
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O CDN, da sigla Content Delivery Network, ou seja, Rede de 
Fornecimento de Conteúdo, descreve um sistema de servidores, localizados 
em diversas partes do mundo e conectados pela internet, que trabalham para 
entregar conteúdos rapidamente para os usuários. O CDN faz com que a 
conexão ocorra por um servidor que está geograficamente mais próximo do 
visitante. Entre os serviços de CDN mais usados está o Sitelock CDN. 

Regule os rastreadores web 
O rastreador web, ou web crawler, é um programa que busca por 

conteúdos na internet, para serem indexados e exibidos nos mecanismos de 
busca. Com isso, a base de dados se mantém atualizada. A questão é que 
esses rastreadores fazem muitas requisições ao site, gerando mais atividade, o 
que pode comprometer no aspecto velocidade. Para resolver isso, é possível 
limitar a quantidade de requisições, colocando o arquivo robots.txt na raiz da 
hospedagem e alterando a configuração. 

Escolha uma hospedagem de confiança 
Decidir a hospedagem do seu site é um passo importante, já que vai 

influenciar onde os arquivos do seu site ficarão armazenados. Por isso, escolha 
um serviço de hospedagem de confiança e que tenha um alto desempenho, o 
que vai ajudar muito para seu site ser mais veloz. 

No fim das contas, a atenção a esses princípios simples pode contribuir 
para que o seu comércio eletrônico chegue na frente, e rápido. 
 
https://ecommercenews.com.br/artigos/dicas-artigos/velocidade-de-
carregamento-e-um-quesito-indispensavel-para-o-e-commerce/ 
 

 
Voltar ao índice  

 

  



 

Informativo SCS  

 

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

  11 

“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.” 

 

6. Mercado Imobiliário 

Preço do aluguel tem maior alta em três anos 

 
16 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

O preço médio para alugar imóveis no Brasil subiu 0,35% em janeiro 
ante dezembro, a maior alta desde fevereiro de 2015. Apesar do incremento, o 
dado em 12 meses segue pressionado por cidades como o Rio de Janeiro, que 
soma retração de 8,12% em um ano. 

Os números fazem parte do Índice FipeZap Residencial de Aluguel, 
organizado pelo portal Zap Imóveis em parceria com a Fipe. De acordo com o 
levantamento o resultado de janeiro ficou a cima da inflação do período, 
medida pelo IPCA (+0,29%) na passagem de dezembro do ano passado e 
janeiro de 2018. 

“Trata-se da maior alta mensal desde fevereiro de 2015, quando o Índice 
FipeZap apresentou variação de 0,38% no preço médio da locação”, detalha o 
levantamento. 

Fundo do poço 
Apesar do bom resultado em janeiro, a cifra poderia mais comemorada 

caso as cidades do Rio de Janeiro e Niterói não tivessem apresentados 
resultados tão negativos. Em 12 meses, a retração nos preços cobrados na 
capital fluminense foi de 8,12%, a maior queda das 15 cidades pesquisadas no 
levantamento. A segunda maior retração ficou Niterói (-6,36%). Com esses 
resultados em 12 meses, o indicador acumula queda de 3,28% quando 
comparado a janeiro do ano passado, já descontada a inflação no período 
analisado. 

Valores 
Em janeiro de 2018, o valor médio do aluguel de imóveis nas 15 cidades 

monitoradas foi de R$ 28,05/m². São Paulo se mantém como a cidade com o 
maior valor médio por m² do País (R$ 35,86 m²), na sequência aparecem 

o Rio de Janeiro (R$ 31,15/m²). 
Já entre as cidades com o valor do aluguel mais barato por m² no mês 

de análise, destacam-se Goiânia (R$ 15,34/m²), Fortaleza (R$ 16,12/m²) e 
Curitiba (R$ 17,31/m²). O retorno médio do investimento no ativo ficou em 
4,3%. 
 
https://www.dci.com.br/servicos/preco-do-aluguel-tem-maior-alta-em-tres-anos-
1.684138  
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7. Empreendedorismo 

Startups crescem no setor financeiro onde atendimento de bancos é 
precário 

 
15 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense  
 
Plataformas do setor financeiro ganham espaço no mercado ao oferecer ao 
público soluções tecnológicas práticas e produtos diferenciados para as 
demandas dos clientes. A maioria atua em áreas mal atendidas pelas 
instituições tradicionais 
 

A crise financeira dos últimos anos chegou ao fim e a economia melhora 
gradualmente. Porém, mesmo com o Produto Interno Bruto (PIB) voltando a 
crescer, muitas pessoas ainda procuram formas de economizar, gastar menos 
e investir em alternativas financeiras menos custosas. É nesse mercado que as 
fintechs, as startups do sistema financeiro, vêm se destacando. Com soluções 
tecnológicas práticas e inovadoras para as demandas dos clientes, elas têm 
provocado uma verdadeira revolução no setor. Elas atendem boa parte da 
chamada geração Y, que procura resolver problemas de maneira rápida e 
personalizada. E a concorrência está obrigando as instituições financeiras 
tradicionais a sair do comodismo e a investir na melhora do atendimento e em 
inovação. 

Um dos casos mais famosos é o do Nubank, que mudou a vida do 
professor particular André Marques, 23 anos. Como não possui um salário fixo, 
ele passou a controlar seu limite de crédito de acordo com o quanto recebe 
pelas aulas. Tudo possível devido às facilidades que o Nubank oferece. 
“Peguei meu cartão do Nubank no fim de 2015. Como não tinha anuidade, 
comecei a usar e, quanto mais fui usando, mais aumentou o limite”, conta.  

Outro diferencial da startup é não ter uma agência fixa. Todos os 
problemas são resolvidos por intermédio do aplicativo. “Há mais atenção ao 
cliente do que nos bancos convencionais, incluindo um chat para tirar dúvidas 
no próprio app”, informa André. 

Com o cartão, André consegue adquirir passagens aéreas e pacotes de 
viagem pelo programa de milhas, fazer compras on-line e até custear 
consumos mais convencionais. “Não uso mais outro cartão de crédito”, diz. 
Para ele, no futuro, os serviços de cartão serão parecidos com os oferecidos 
pela fintech. “É difícil mudar esse setor, mas acho que o futuro pertence às 
startups”, afirma. 

Sob medida 
Os serviços das fintechs, no entanto, não giram apenas em torno de 

cartões alternativos aos dos bancos tradicionais. A criação e a inovação fazem 
parte do conceito de startup, logo, não há limite para o que elas podem 
oferecer.  

A “Scorefy” disponibiliza para os clientes um serviço de consulta a dois 
grupos: pessoas endividadas e as que querem e podem investir. “O aplicativo 
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analisa a situação financeira da pessoa e mostra como pagar uma dívida da 
melhor forma. É um servidor inteligente que auxilia o cliente”, explica Patrick 
Nascimento, CEO da Scorefy. Isso é feito por meio  de soluções financeiras 
sob medida. “Nós ofertamos serviços adaptados ao momento financeiro do 
cliente”, diz Nascimento. As opções vão de oportunidades de crédito a 
levantamento de dívidas e balanços patrimoniais. “A partir de um estudo prévio, 
conseguimos entregar aos clientes aquilo de que eles precisam”, afirma. 

Já que a questão é resolver problemas, a empresa Onsurance foi direto 
ao ponto. A fintech, dirigida pelo CEO Ricardo Bernardes, foca em um sistema 
de seguro que o consumidor pode ativar e desativar quando bem entender, 
permitindo  que pague somente pelo tempo em que efetivamente utilizou o 
serviço.  

Paradigmas 
“Trabalhamos com proteção on demand. Você liga na hora em que 

quiser proteção para seu veículo, por exemplo”, enumera. Para Ricardo, não 
faz sentido pagar por um seguro de carro enquanto ele está na garagem, ou 
seja, fora de risco, em tese. Hoje o serviço se estende a carros, motos e 
bicicletas, mas a ideia é que, no futuro, abranja todo tipo de equipamento. 
“Mais para a frente, vamos ter seguros para câmeras fotográficas, 
computadores etc. Acredito que a Onsurance vai contribuir muito para quebrar 
paradigmas no setor”, aposta. 

As fintechs não estão crescendo por acaso, observa José Luiz 
Rodrigues, sócio titular da JL Rodrigues, Carlos Átila e Consultores Associados 
e membro do conselho consultivo da Associação Brasileira de Fintechs 
(ABFintechs).  “Elas são empresas formadas para complementar atividades do 
setor financeiro”, diz. Para ele, as fintechs estão focadas nas brechas, nas 
falhas de atendimentos e na necessidades de melhorar os serviços das 
instituições tradicionais. “A competição que elas criam é o grande diferencial. 
Ela leva o sistema financeiro a se mexer”, diz. “No futuro, não teremos apenas 
o modelo bancário tradicional. A mudança tecnológica não tem volta. Agora é a 
era digital, mais ágil.” 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/15/internas
_economia,659975/startups-crescem-no-setor-financeiro-onde-atendimento-de-
bancos-e-prec.shtml 
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8. Curtas 

Serviços fecham 2017 com queda de 2,8%, segundo IBGE 

 
16 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Agência Brasil  
 

O volume de serviços no Brasil caiu 2,8% em 2017, na comparação com 
o ano anterior. Já a receita nominal fechou o ano com alta de 2,5%. Os dados 
constam da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (16) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Em dezembro de 2017, o setor de serviços cresceu 1,3% em volume na 
comparação com novembro. Na comparação com dezembro de 2016, o volume 
cresceu 0,5% e interrompeu uma sequência de 32 quedas consecutivas. 

“Estávamos desde março de 2015 sem resultados positivos [na 
comparação do mês com o mesmo período do ano anterior]. É um resultado 
só, não podemos ainda afirmar que se trata de uma recuperação. Mas, lógico, 
é um fato positivo. Por enquanto, só podemos ver essa reação no segmento de 
transportes”, disse o gerente da pesquisa, Roberto Saldanha. 

A receita nominal cresceu 0,9% na comparação com novembro e 5% na 
comparação com dezembro de 2016. 

Serviços em 2017 
Cinco dos seis segmentos do setor de serviços tiveram queda no volume 

no ano de 2017, com destaque para os outros serviços, com recuo de 8,9%, e 
os serviços profissionais, administrativos e complementares, que caíram 7,3%. 

Também tiveram queda os serviços prestados às famílias (-1,1%), os 
serviços de informação e comunicação (-2%) e as atividades turísticas (-6,5%). 
Os serviços de transporte, auxiliares de transporte e correios foram os únicos 
com alta em 2017: 2,3%. 

Segundo Saldanha, o segmento dos transportes foi impulsionado pelo 
setor industrial, “que é o grande demandante desse serviço”. 

Na comparação de dezembro com novembro de 2017, quatro 
segmentos tiveram alta: atividades turísticas (2,8%); serviços de transportes, 
auxiliares de transportes e correios (2,3%); serviços profissionais, 
administrativos e complementares (0,6%) e outros serviços (0,7%. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/servicos-fecham-
2017-com-queda-de-28-segundo-ibge 
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18/02/2018 até 21/02/2018 – ABUP HOME & GIFT  
Setor: Utilidades do Lar 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 21/02/2018 – EXPO CIEE GOIÁS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro De Convenções De Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/02/2018 até 22/02/2018 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
  
05/03/2018 até 09/03/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
 
05/03/2018 até 08/03/2018 – ABRIN 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/03/2018 até 11/03/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
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06/03/2018 até 08/03/2018 – FIMEC 2018 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Nova Hamburgo – RS 
 
06/03/2018 até 09/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó - SC 
 
07/03/2018 até 09/03/2018 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru - PE 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama - PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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