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1. Crédito e Financiamento 

Montante de crédito imobiliário em março foi de R$ 4,42 bi 

 
02 de  Maio de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

Em março, os financiamentos imobiliários mostraram recuperação pontual, com 
o volume de empréstimos para aquisição e construção de imóveis somando R$ 4,42 
bilhões. Embora não signifique retomada de negócios nos patamares de 2014 e início 
de 2015, a recuperação reflete alguma melhora na demanda e oferta de crédito. 

O volume emprestado no mês superou em 37,8% o de fevereiro, mas recuou 
48% em relação a março do ano passado. 

No primeiro trimestre, foram financiados R$ 10,9 bilhões, montante 54,6% 
inferior ao registrado em igual período do ano passado. 

No acumulado de 12 meses (abril de 2015 a março de 2016), foram destinados 
R$ 62,4 bilhões para a aquisição e construção de imóveis com recursos das 
cadernetas de poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), 
exibindo retração de 44,1% em relação ao apurado nos 12 meses precedentes. 

Em março, 19,6 mil imóveis foram financiados nas modalidades de aquisição e 
construção. Esse resultado se mostra mais robusto em relação a janeiro e fevereiro, 
com expansão mensal de 33,6% em relação ao mês anterior. Mas em termos anuais 
houve queda de 46,9%. 

Nos três primeiros meses de 2016, foram financiados 47,8 mil imóveis, recuo 
de 56,4% em relação ao mesmo período de 2015, quando 109,5 mil unidades foram 
objeto de financiamento bancário. 

Tomando-se um período mais dilatado, o financiamento imobiliário viabilizou a 
aquisição e a construção de 279,8 mil imóveis nos 12 meses encerrados em março, 
com redução de 46,6% relativamente à quantidade financiada nos 12 meses 
anteriores. 

Em março, os saques nas cadernetas de poupança do SBPE foram, uma vez 
mais, superiores aos depósitos, o que resultou em captação líquida negativa de R$ 5,2 
bilhões. 

Dado o patamar do juro básico da economia (14,25% ao ano), as cadernetas 
se mantêm com rendimentos pouco atrativos em relação a outras aplicações com 
rendimento prefixado. Cabe ressalvar, no entanto, que se concentrou em 2015 o 
período de maior ímpeto do movimento de saques da poupança. 

As saídas líquidas negativas registradas no primeiro trimestre do ano levaram o 
saldo da poupança no SBPE a exibir sucessivas quedas, encerrando março em R$ 
497,1 bilhões. 
 

http://www.monitordigital.com.br/montante-de-credito-imobiliario-em-marco-foi-
de-r-442-bi/ 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio – Shopping Center 

Shoppings têm em 2015 menor lucro líquido consolidado em 7 anos, diz 
Economatica 

 
02 de Maio de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo  
 

O setor de shopping centers fechou o ano passado com o menor lucro 
líquido em sete anos, de acordo com levantamento feito pela Economatica 
entre 2009 e 2015. O ganho do setor, de R$ 246,5 milhões, indicou baixa de 
75% frente ao ano anterior e se manteve numa queda sequencial desde 2012, 
quando atingiu o melhor momento, com R$ 2,62 bilhões. 

A Multiplan foi a empresa com resultado mais elevado no ano de 2015, 
com lucro de R$ 362,1 milhões, apesar da queda de 1,60% com relação a 
2014. A JHSF teve o maior crescimento porcentual do lucro em 2015, com alta 
de 159,3%, frente ao ganho de R$ 41,7 milhões em 2014. 

Das seis empresas acompanhadas no setor (Aliansce, BRMalls, General 
Shopping, Iguatemi, JHSF e Multiplan), somente a General Shopping teve 
prejuízo no ano de 2015, no valor de R$ 551,9 milhões. Com perdas 
consecutivas desde 2010, a companhia teve os resultados nominais mais 
baixos em todos os anos do estudo, na comparação com as concorrentes. 

Além de liderar a lista de maior lucro, a Multiplan foi a empresa que se 
mostrou com valor de mercado mais elevado da amostra em 2016, com R$ 
10,97 bilhões, o que representou 41,1% do total do setor. O crescimento do 
valor de mercado da empresa em 2016 com relação a dezembro de 2015 foi de 
53,71%. 

Já a General Shopping foi a única que registrou queda de valor de 
mercado em 2016, com variação negativa de 8,93%, para R$ 165,750 milhões. 
Em geral, as empresas do setor tiveram crescimento de 46,51% no valor de 
mercado, para R$ 26,694 bilhões. 

Receita - Apesar da queda no lucro, o crescimento nominal das receitas 
no setor foi constante nos últimos sete anos. Em 2015, o conjunto de empresas 
avaliadas teve crescimento de 2,55% ou R$ 110,7 milhões em vendas. O 
levantamento apontou ainda que, desde 2009, o setor cresceu 138,16%, ao 
sair de R$ 1,87 bilhão em receitas para R$ 4,45 bilhões no ano de 2015. 

A BRMalls foi a empresa com maior faturamento no ano de 2015, com 
R$ 1,36 bilhão, o que representou 30,6% do total do setor. A Multiplan teve o 
segundo melhor desempenho, com R$ 1,06 bilhão ou 23,9% do setor. Das seis 
empresas, somente a Multiplan teve recuo da receita em 2015 com relação a 
2014. Em 2015, as vendas da Multiplan fecharam em R$ 1,06 bilhão contra R$ 
1,11 bilhão em 2014, queda de 4,35%. 

Dívida - O endividamento bruto consolidado das empresas em 2015 foi 
de R$ 14,41 bilhões contra R$ 14,5 bilhões em 2014, queda de 0,61%. No 
período de 2009 a 2015, O endividamento do setor teve expansão de 437,5%. 
Vale ressaltar que 2015 foi o único ano a mostrar queda da dívida no estudo. 
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A empresa com maior estoque de dívida do setor foi a BrMalls, com R$ 
5,49 bilhões, seguida pela Multiplan, com passivo de R$ 2,17 bilhões. A JHSF 
teve queda de 22,27% da dívida no ano de 2015 com relação a 2014, 
marcando o maior recuo das seis empresas da amostra. 

A Economatica consolidou o desempenho de seis empresas do setor de 
administração de shopping centers de 2009 até 2015. Todas as análises foram 
elaboradas com base nos demonstrativos financeiros apresentados pelas 
empresas à Comissão de Valores Mobiliários. 
 
http://noticias.r7.com/economia/shoppings-tem-em-2015-menor-lucro-liquido-
consolidado-em-7-anos-diz-economatica-02052016 
 

Voltar ao índice 
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3.  Comércio - Varejo 

Anamaco: vendas no varejo de material de construção caem 7% em abril 

 
02 de Maio de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo 
 

As vendas de material de construção no varejo recuaram 7% em abril, 
na comparação com março, de acordo com dados do estudo mensal realizado 
pelo Instituto de Pesquisas da Anamaco, com o apoio da Abrafati, Instituto 
Crisotila Brasil, Anfacer e Siamfesp. O desempenho de abril ficou 2% abaixo do 
registrado em igual mês de 2015. Com isso, o setor teve retração de 6% nos 
últimos 12 meses e de 11% no acumulado do ano. 

O levantamento ouviu 530 lojistas, das cinco regiões do País, entre os 
dias 26 e 30 de abril. A margem de erro é de 4,3%. 

Os números do mês foram afetados por sazonalidade, de acordo com 
presidente da Anamaco, Cláudio Conz. "Tradicionalmente, abril não é um bom 
mês para o setor, mas para completar tivemos o mês com menos chuvas em 
16 anos. As chuvas atrapalham quando estão acontecendo, obrigando o 
consumidor a adiar as obras, mas a falta delas também prejudica o nosso 
setor, pois acaba gerando menos manutenção ou estragos e, 
consequentemente, menos demanda por obras", declarou. 

Conz disse ainda que o resultado no mês também reflete o atual cenário 
político e econômico do País. "Toda vez que temos um cenário como o atual, 
as pessoas tendem a segurar novos investimentos e a evitar gastos, com medo 
do futuro incerto", afirmou o executivo. Para ele, os gastos com obras acabam 
concorrendo com outras despesas, como alimentos, vestuário e 
eletroeletrônicos. 

Segundo o levantamento, a região Centro-Oeste foi a que apresentou 
melhor resultado no mês, com crescimento de 2% sobre março. Já as demais 
regiões se retraíram com diferentes índices. No Nordeste, a queda foi de 5%, 
seguida pelo Norte, que teve desempenho negativo de 7%. As regiões Sudeste 
e Sul apresentaram as maiores retrações: -9% e -10%, respectivamente. 

Entre as categorias pesquisadas, telha de fibrocimento foi a que 
apresentou maior queda no mês (-7%), seguida de louças sanitárias (-6%), 
tintas (-5%) e revestimentos cerâmicos (-5%). Fechaduras, ferragens e metais 
sanitários não apresentaram variação com relação ao mês anterior. 
 
http://noticias.r7.com/economia/anamaco-vendas-no-varejo-de-material-de-
construcao-caem-7-em-abril-02052016 
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Varejistas apostam no dia das mães  

02 de Maio de 2016 
Fonte: Jornal O Dia  

 
Apesar da fraca atividade do comércio, logistas do Rio esperam vender mais 
2% na data.  
 

Mesmo com a queda de 6,1% nas vendas do comércio em março deste 
ano, varejistas apostam em alta de 2% no Dia das Mães. De acordo com 
Termômetro de Vendas divulgado ontem pelo Centro de Estudos do Clube de 
Diretores Lojistas (CDLRio), este é o pior resultado desde março de 2006 
quando a queda chegou a 10,6%. 

O presidente da CDLRio, Aldo Gonçalves adverte que os números da 
pesquisa, que ouviu cerca de 500 estabelecimentos varejistas, refletem a crise 
econômica que vem afetando a atividade produtiva. Segundo ele, com a 
proximidade do Dia das Mães, a segunda melhor do varejo, superada apenas 
pelo Natal, os números devem apresentar alta de 2%.  

De acordo com a CDLRio, a baixa estimativa de crescimento reflete o 
fraco movimento comercial dos últimos três meses e o cenário econômico 
atual, com desemprego alto, inflação e juros altos, que fizeram o consumidor 
perder o poder de compra. "Não podemos esquecer que no ano passado todas 
as datas comemorativas tiveram resultados negativos”, explica Aldo. 

Os lojistas estimam que o preço médio dos presentes deve ficar em 
cerca de R$ 90,00 e que os clientes deverão utilizar o cartão de crédito 
parcelado como forma de pagamento, seguido de cartão de loja, cheque 
parcelado, a prazo (crediário), dinheiro e cartão de débito. De acordo com a 
pesquisa, os lojistas acreditam que vestuário, calçados, bolsas e acessórios, 
joias e bijuterias, perfumes, produtos de beleza, celulares e eletroeletrônicos 
devem ser os presentes mais vendidos. 

A aposta em ações para atrair consumidores também está sendo 
adotada pelos shoppings. “No Dia das Mães buscamos aumentar o número de 
prêmios e assim proporcionar aos clientes mais chances de serem 
contemplados na promoção. Estamos confiantes do sucesso dessa iniciativa, 
esperamos atrair um público 15% maior este ano”, diz o superintendente do 
shopping, Marcio Araújo. 

Segundo a pesquisa, a queda de 6,1% em março reflete resultados 
negativos em todos os setores do ramo mole (bens não duráveis) e do ramo 
duro (bens duráveis): confecções caíram 4,1%; tecidos (-7,7%); calçados (-
7,3%); óticas (-12,3%); móveis (-7,9%); jóias (-6,9%); e eletrodomésticos (-
6,5%). 
 
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=1&clipping=56171 
 

Voltar ao índice 

http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=1&clipping=56171
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4.  Serviços – Planos de Saúde 

Planos de saúde têm novas regras para atendimento de segurados 

 
02 de Maio de 2016 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 
 

Uma nova regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) alterou substancialmente o trato das operadoras de planos de saúde 
para com seus clientes. 

A Resolução Normativa – RN nº 395 da ANS, além de fixar normas 
gerais de conduta e atendimento, tais como sigilo profissional, fornecimento de 
informações mais claras e precisas, presteza e cortesia, tratamento não 
discriminatório, dentre outras, ainda reduziu prazos para respostas ao 
consumidor. A nova regra também fixou multas que podem iniciar em R$ 30 
mil, em caso de desatendimento dessas normas. 

Nos casos de procedimentos de alta complexidade – PAC – ou de 
atendimento em regime de internação eletiva, as operadoras deverão cumprir o 
prazo de até dez dias úteis para apresentação de resposta direta ao 
beneficiário, informando as medidas adotadas para garantia da cobertura, 
valendo dizer que, antes, o prazo era de 21 dias. Para os demais casos, o 
prazo cai para cinco dias. 

Outro ganho para o consumidor se deu no âmbito da formalização das 
respostas, que, quando eram negativas, se tornavam uma verdadeira “novela” 
posto que, não raras vezes, as operadoras se negavam a formalizar. 

Agora, havendo negativa de autorização para realização do 
procedimento e/ou serviço solicitado por profissional de saúde, credenciado ou 
não, a operadora deverá informar ao beneficiário detalhadamente, em 
linguagem clara e adequada, o motivo da negativa de autorização do 
procedimento, indicando a cláusula contratual ou o dispositivo legal que a 
justifique. 

Nada impedindo que, após, o beneficiário exerça a faculdade de 
requerer a reanálise de sua solicitação, que deverá ser apreciada pela 
ouvidoria da operadora, e/ou, ainda, exija que a resposta lhe seja encaminhada 
por escrito através de correio ou meio eletrônico, em prazo não superior a 24 
horas. Sem qualquer custo para isto. 

A nova resolução não se aplica indistintamente a todas as operadoras. 
Algumas particularidades e distinções ainda foram preservadas. Mas, as 
operadoras de grande porte, por exemplo, deverão disponibilizar atendimento 
telefônico de emergência durante 24 horas por dia, sete dias por semana. 

Deixar de observar as regras fixadas pela resolução, a respeito do 
atendimento aos beneficiários nas solicitações de cobertura assistencial, pode 
implicar em multa no importe de R$ 30 mil por infração. E isto sem perder de 
vista que, caso a infração esteja relacionada à negativa de cobertura, a multa já 
poderia alcançar R$ 100 mil. 
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Estas normas, além de outras estabelecidas pela Resolução Normativa 
– RN nº 395 da ANS, passam a vigorar em maio deste ano e, assim como em 
outras edições legislativas, estão causando apreensão por parte das 
operadoras de planos de saúde. Mas, podem se tornar pouco eficazes se o 
consumidor não tomar conhecimento de seus direitos. A informação é, como 
sempre, o melhor instrumento do cidadão na defesa de seus interesses. 

 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/artigos-especiais/planos-de-
saude-tem-novas-regras-para-atendimento-de-segurados 

 
Voltar ao índice  
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5.  Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda por voos no Brasil mantém queda em março; viagens 
internacionais caem pela 1a vez em 2 anos 

02 de Maio de 2016 
Fonte: Reuters 

 
A demanda por voos domésticos no Brasil teve nova queda em março e 

a procura por voos internacionais recuou pela primeira vez em dois anos, 
apesar do número de passageiros transportados para destinos fora do país 
atingir o maior nível para o mês em 2 anos, informou a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac). 

Em março, a demanda por voos domésticos caiu pela oitava vez seguida 
sobre mesmo mês do ano anterior. O recuo foi de 7,16 por cento. Já os voos 
internacionais tiveram retração na demanda de 1,2 por cento no período, diante 
do cenário cambial mais desfavorável e a crise econômica que atinge o país. 

A agência explicou que o pico no embarque de passageiros para o 
exterior atingido em março, de 579,1 mil, ocorreu diante de reservas feitas 
anteriormente, o que não influencia a demanda, que é medida pelo nível de 
reservas feitas junto às companhias aéreas. 

A associação de companhias aéreas Abear já havia divulgado tendência 
similar, com a primeira queda na demanda internacional em dois anos e novo 
recuo na demanda doméstica em março. 

A GolA, por exemplo, suspendeu em fevereiro suas operações regulares 
para Miami e Orlando (EUA), Caracas (Venezuela) e Aruba. A Azul suspendeu 
planos de nova rota para Nova York e não tem previsão de começá-la em 
2016. 

A TAM, do grupo Latam, encerrou março com uma fatia de 36,8 por 
cento dos voos domésticos, ante 37,6 por cento no mesmo período de 2015. A 
participação a Gol no mês passou de 34,2 para 32,6 por cento. No mercado 
internacional, a TAM elevou a participação de 77,7 para 79,4 por cento, 
enquanto a Gol reduziu de 14,9 para 13,6 por cento. 

A Azul manteve a participação no mercado doméstico em 17,8 por cento 
e a Avianca Brasil elevou a fatia de 9,6 para 11,8 por cento, segundo os dados 
da Anac desta segunda-feira. 
 
http://noticias.r7.com/economia/demanda-por-voos-no-brasil-mantem-queda-
em-marco-viagens-internacionais-caem-pela-1a-vez-em-2-anos-02052016 
 

 
Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

Mais de 10% das compras virtuais no Brasil já são por dispositivos 
móveis 

02 de Maio de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
O mais recente Índice Trimestral de Pagamentos Móveis (MPI) da Adyen, 

empresa global de tecnologia de pagamentos, destaca o atual cenário deste mercado 
no Brasil e mostra que 15% das transações já são realizadas em dispositivos móveis – 
em sua maioria, smartphones. Em um país com mais de 200 milhões de habitantes, 
61% da população adulta utiliza smartphones, segundo a Nielsen Ibope. E a previsão 
é que este número chegue a 57,8 milhões de usuários neste ano, de acordo com a 
Statista. 

Os indicadores mostram que o volume de compras efetuadas por meio de 
dispositivos móveis cresce na medida em que o comércio eletrônico investe na 
otimização da experiência por este canal. – Ter uma estratégia móvel tornou-se crucial 
para as empresas de varejo. O mobile representa mais de 50% do tráfego para o 
nosso site e 30% de conversão. Diante deste cenário, investir em inovação em 
tecnologia de pagamento é fundamental – declara Leonardo Dib, CFO da Netshoes. 

Pela primeira vez, o MPI focou na indústria de viagens, que registrou no 
primeiro trimestre de 2016 um total de 15,5% das transações virtuais realizadas por 
aparelhos móveis. Quando comparado à média de 32% das transações globais, os 
resultados representam enormes oportunidades de crescimento para as empresas de 
viagens dispostas a investir na experiência do cliente por dispositivos móveis. 

Além disso, o Índice considera que, em termos de Tíquete Médio de 
Transação, o iPad lidera entre os diferentes tipos de aparelhos, com mais de US$ 365 
para serviços de hospedagem e US$ 325 para as companhias aéreas. Seguindo o 
iPad, estão os tablets com sistema operacional Android, que registraram US$ 290 e 
US$ 266, respectivamente. 

De acordo com dados do MPI da Adyen, os serviços de hospedagem tiveram 
17% das transações realizadas em dispositivos móveis. Muitas das empresas de 
serviços de hospedagem que mais crescem, como o HotelTonight, estão conquistando 
uma considerável fatia deste mercado com a possibilidade de realizar pagamentos in-
app e experiência otimizada para navegadores móveis. 

A pesquisa mostra ainda que 13% das transações das companhias aéreas são 
feitas por meio de dispositivos móveis. Este número pode ser ainda maior quando as 
empresas investem em mobile. Como os passageiros estão acostumados a usar seus 
telefones para interagir com as companhias aéreas, ofertas de outros tipos de 
serviços, como check-in no smartphone e atendimento ao cliente em redes sociais, 
podem aumentar significativamente o volume de negócios. 

 
http://www.monitordigital.com.br/mais-de-10-das-compras-virtuais-no-brasil-ja-
sao-por-dispositivos-moveis/ 
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Desempenho das vendas online deve superar o do varejo físico no mês 
das mães, aponta FecomercioSP 

 
02 de Maio de 2016 

Fonte: e-commerce Brasil 
 
Em maio, as vendas no comércio eletrônico devem obter recuo real (já 

descontada a inflação) de 1% no Estado de São Paulo, na comparação com o mesmo 
mês do ano passado. Apesar da queda, o mês das mães deve ser melhor para o 
varejo online ante o varejo físico, cujo faturamento deve recuar 6% no mesmo período. 
É o que prevê a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP), por meio de seu Conselho de Comércio Eletrônico. 

Para a Entidade, o resultado segue a tendência observada na última edição da 
Pesquisa Conjuntural do Comércio Eletrônico, realizada pela Federação em parceria 
com a E-bit/Buscapé, divulgada em março.  De acordo com os economistas da 
FecomercioSP, o comércio eletrônico também está sentindo os efeitos da inflação 
elevada, dos juros altos, escassez de crédito e o aumento do desemprego. 

“Em um ano de incertezas, até o tradicional Dia das Mães deve ser afetado, 
afinal, a data chega junto com uma série de indicadores econômicos negativos. 
Mesmo assim, o desempenho das vendas online deve superar o do varejo físico e, no 
que depender dos consumidores virtuais, as mães não devem ser esquecidas”, afirma 
Pedro Guasti, presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da FecomercioSP. 

Na análise da Federação, o e-commerce ainda ganha espaço no total das 
vendas em maio deste ano, na comparação com 2015, devidos aos avanços 
tecnológicos e mudanças de comportamento do consumidor. Com a crise, o comércio 
eletrônico também representa um importante canal de pesquisa de preços e procura 
de promoções, que tende a ser aproveitado por pais e filhos em busca de presentes 
que caibam em um orçamento cada vez mais apertado. 

A Entidade estima que no mês das mães a participação do comércio eletrônico 
no faturamento total do varejo no Estado de São Paulo deve chegar a 3,3% ante os 
3,2% em maio de 2015. No mesmo período de 2014 a participação do e-commerce 
era de 3%. 

Presentes online - As vendas online estão concentradas em itens dos setores 
de bens duráveis (eletrodomésticos e celulares, por exemplo) e semiduráveis 
(vestuário e calçados), exatamente os mais afetados pela retração da atividade 
econômica. Apesar disso, as vendas do e-commerce para a data devem se concentrar 
em itens como perfumaria e cosméticos, roupas, calçados, acessórios e livros. 

Sobre a FecomercioSP - A Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) é a principal entidade sindical 
paulista dos setores de comércio e serviços. Congrega 157 sindicatos patronais e 
administra, no Estado, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac). A Entidade representa um segmento da economia 
que mobiliza mais de 1,8 milhão de atividades empresariais de todos os portes. Esse 
universo responde por 11% do PIB paulista – aproximadamente 4% do PIB brasileiro – 
e gera 5 milhões de empregos. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/desempenho-das-vendas-online-
deve-superar-o-do-varejo-fisico-no-mes-das-maes-aponta-fecomerciosp/ 
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7. Mercado Imobiliário 

Valor médio do m² para venda no Brasil desvaloriza em abril 

 
02 de Maio de 2016 

Fonte: Monitor Digital  
 

Levantamento realizado pela plataforma VivaReal mostra que em abril, o 
valor médio do m² para venda no Brasil apresentou desvalorização nominal de 
0,4%, após ter valorizado 0,5% em março. A inflação de abril ficou em 0,51% 
(IPCA), por tanto, a queda real dos valores foi de 0,9%. Nos últimos 6 meses o 
índice registrou queda nominal de 1,1% no valor médio do m² nacional. 

Entre as 30 cidades estudadas, apenas 12 tiveram valorização acima da 
inflação, sendo Curitiba (+1,49%), Joinville (+1,29%), Ribeirão Preto (+1,22%), 
Guarulhos (+0,92%) e Salvador (+0,85%) as cinco mais valorizadas. Nove 
cidades apresentaram variação negativa, sendo as maiores no Rio de Janeiro 
(-2,06%), Londrina (-1,56%), Recife (-0,57%), Vila Velha (-0,49%) e 
Florianópolis (-0,42%). 

O valor médio anunciado do m² para venda no Brasil foi de R$ 4.828/m². 
Brasília (R$ 8.276/m²), Rio de Janeiro (R$ 7.095/m²), São Paulo (R$ 6.875/m²) 
e Recife (R$ 6.000/m²) são as cidades com os m² mais caros do país. 

Em abril, o valor médio do m² para aluguel no Brasil permaneceu estável 
após desvalorizar 1,5% no mês anterior. Com a inflação em 0,51% (IGP-M), a 
desvalorização real foi de 0,5%. No acumulado de seis meses o DMI mostrou 
uma desvalorização nominal de 5,4% para o aluguel. 

Apenas quatro cidades tiveram valorização acima da inflação em abril 
sendo elas Londrina (+1,97%), Guarulhos (+1,09%), Jundiaí (+0,97%) e 
Goiânia (+0,63%). Outras 19 cidades apresentaram variação negativa. As 
cidades que apresentaram maior desvalorização foram Joinville (-2,97%), 
Recife (-2,24%), Vitória (-2,17%), João Pessoa (-2,14%) e Natal (-1,36%). 

O valor médio anunciado do m² para aluguel no Brasil foi de R$ 25. São 
Paulo (R$ 35,29), Rio de Janeiro (R$ 34,22) e Brasília (R$ 32,99) são as 
cidades com os m² mais caros do país. 
 
http://www.monitordigital.com.br/valor-medio-do-m%C2%B2-para-venda-no-
brasil-desvaloriza-em-abril/ 
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8.  Curtas 

Venda de veículos novos cai 9% em abril e soma 157,8 mil unidades, diz 
Fenabrave 

02 de Maio de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo  

 
As vendas de automóveis e comerciais leves em abril caíram 9% em relação a 
março e 25,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo 
dados preliminares obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo com fontes do 
mercado. Os dados oficiais serão divulgados na terça-feira, 3, pela Federação 
Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). 
No total, foram vendidos nesse segmento 157,8 mil veículos. No acumulado 
dos quatro primeiros meses do ano, as vendas somam 623,3 mil unidades, um 
recuo de 27,9% ante igual intervalo de 2015. 
No ranking das principais marcas, a General Motors segue como líder do 
mercado, com 16,4% da fatia das vendas, com Fiat em segundo lugar (15,4%) 
e Volkswagen em terceiro (13,5%). A Hyundai está em quarto lugar (10,4% de 
participação), seguida por Toyota (8,9%), Ford (7,9%), Renault (7,7) e Honda 
(6,7%). 
 

Planos de saúde perdem 617 mil clientes em 3 meses 

02 de Maio de 2016 
Fonte: G1 

 
Os planos de saúde perderam 617 mil clientes no primeiro trimestre deste ano, 

segundo dados divulgados nesta segunda-feira (2) pela Agência Nacional de Saúde 
Sumplementar (ANS). 

O setor reuniu em março no país 48,824 milhões de beneficiários em planos de 
assistência médica, uma queda de 1,25% ante a um total de 49,441 milhões de 
beneficiários em dezembro do ano passado. 

Trata-se da terceira queda trimestral seguida e a maior em números de clientes 
perdidos da série histórica da ANS, iniciada em março de 2000. No auge, o setor chegou a 
reunir 50,49 milhões de clientes, em dezembro de 2014. 

Em março, o setor apresentou 1.320 operadoras com registro ativo. Destas, 523 
oferecem planos individual ou familiar, 654 planos coletivo empresarial e 557 planos 
coletivo por adesão. 

A perda de número de clientes nas operadoras de planos de saúde acontece em 
meio à recessão e aumento do desemprego no país, que ficou em 10,9% no primeiro 
trimestre deste ano, segundo o IBGE. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o país 
perdeu 319.150 empregos formais no acumulado do primeiro trimestre. 

Os planos empresarias, que reúnem o maior número de clientes, foram os que 
registraram a maior baixa nos 3 primeiros meses de 2016, perdendo 469 mil beneficiários. 

Ferramenta lançada nesta segunda pela ANS permite a consulta de dados do setor 
e das empresas que atuam no mercado, com informações sobre número de operadoras e 
de planos disponíveis no mercado, de reclamações efetuadas pelos consumidores junto à 
ANS e de receitas e despesas setor. 
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9. Feiras 

 
28/04/2016 até 07/05/2016 – FIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções de Brasília 
Cidade: Brasília – DF  
 
29/04/2016 até 10/05/2016 – EXPOZEBU 
Setor: Agronegócio 
Local: Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - Parque de Exposições 
Fernando Costa 
Cidade: Uberaba – MG  
 
29/04/2016 até 08/05/2016 – FENASOJA 
Setor: Multisetores  
Local: Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson  
Cidade: Santa Rosa – RS 
 
30/04/2016 até 08/05/2016 – FNLPC & FLIPOCOS 2016 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Espaço Cultural da Urca  
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
02/05/2016 até 05/05/2016 – APAS 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 04/05/2016 – INFRA SP 
Setor: Conservação, Higiene e Limpeza 
Local: Centro de Convenções Frei Careca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – BIOMASSA E BIONERGIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – FEIRA DA INDUSTRIA LATINO AMERICANA 
DE AVES E SUINOS 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
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03/05/2016 até 05/05/2016 – CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Pavilhão Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 06/05/2016 - DSE SOUTH AMERICA 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Pavilhão Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/05/2016 até 07/05/2016 – FIMAR 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Centreventos Itajaí 
Cidade: Itajaí – SC 
 
05/05/2016 até 15/05/2016 – EXPOINGÁ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
07/05/2016 até 24/05/2016 – SGPA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
09/05/2016 até 13/05/2016 - PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário  
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque – SC  
 
04/05/2016 até 13/05/2016 – AGROBALSAS 2016 
Setor: Agronegócio 
Local: Fazenda Sol Nascente  
Cidade: Balsas - MA 
 
09/05/2016 até 15/05/2016 – EXPO CURVELO 2016 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Antônio Ernesto de Salvo 
Cidade: Curvelo - MG 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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