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PESQUISA

Varejo tem crescimento acumulado de
vendas de 6,7% até setembro, segundo IDV
O Índice Antecedente de Vendas, do Instituto para o Desenvolvimento
do Varejo (IDV), mostra que as vendas do varejo tiveram alta de 6,7% de
janeiro a setembro deste ano, em relação ao mesmo período de 2009.
Bens duráveis como informática, material de construção e telefonia
puxam os resultados com alta de 13, 6% em setembro. A expectativa é
que os duráveis tenham alta de 13% nas vendas de setembro a novembro.

CELULARES

Sistema operacional Android deve
liderar mercado nos próximos anos
A consultoria Informa Telecoms & Media estima que, em 2014, o sistema
operacional Android, do Google, ultrapassará o Symbian, da Nokia, em
participação de mercado. Entre 2009 e 2015, o Symbian passará de 53%
para 32% do mercado, respectivamente. A taxa de crescimento anual
do Android será de 78% e ele será usado por 38% dos smartphones.
O Android vai superar o iPhone, da Apple, e do Blackberry, da Rim, em 2011.
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O que era para ser um programa em família resultou numa tragédia. Por não usar 

corretamente os equipamentos de segurança, um casal da cidade está lendo essa 

matéria com muita dor, pois seus filhos, de 6 meses, 4 anos e 9 anos, não sobreviveram 

a uma forte batida de carro. Apesar de estarem no banco de trás, as crianças não 

usavam o cinto de segurança e nem as cadeirinhas indicadas para cada idade.

O que era para ser uma tragédia resultou numa história com final feliz. Graças ao uso correto 

dos equipamentos de segurança, um casal da cidade pode hoje ler essa matéria aliviado, pois 

seus filhos, de 6 meses, 4 anos e 9 anos, sobreviveram a uma batida de carro que poderia 

ter sido fatal. Graças ao uso do cinto de segurança e das cadeirinhas adequadas para cada 

idade no banco de trás, os filhos do casal passaram por um grande susto, mas estão vivos.

Bebês de até 12 meses devem ser transportados no bebê conforto, de costas para 

o condutor. Crianças de 1 a 4 anos devem ser levadas sempre na cadeirinha. Para as 

crianças de 4 a 7 anos e meio, o correto é usar o assento de elevação. Já as crianças 

a partir de 1,45m até 10 anos devem ser levadas no banco de trás, com cinto de 

segurança. O uso desses equipamentos salva a vida e também a consciência dos pais.

Bebês de até 12 meses devem ser transportados no bebê conforto, de costas para 

o condutor. Crianças de 1 a 4 anos devem ser levadas sempre na cadeirinha. Para as 

crianças de 4 a 7 anos e meio, o correto é usar o assento de elevação. Já as crianças 

a partir de 1,45m até 10 anos devem ser levadas no banco de trás, com cinto de 

segurança. O uso desses equipamentos salva a vida e também a consciência dos pais.

Elas estariam vivas se estivessem protegidas
nas cadeirinhas – relatam os pais, arrependidos.

Elas foram protegidas pelo uso consciente
das cadeirinhas – relatam os pais, aliviados.

Crianças não
sobrevivem  
a acidente 
de carro.

Crianças
sobrevivem  
a acidente 
de carro.

Segurança no banco de trás

evita acidentes fatais.
Semana Nacional de Trânsito
18 a 25 de setembro

Você pode mudar certas histórias num clique.
Leve sempre as crianças no banco de trás, nas 
cadeirinhas indicadas para cada idade. Respeite a lei.

Conheça os bastidores desta campanha: www.eusoulegalnotransito.com.br

Classe média emergente é promessa
de demanda e leva a aquisições
Aumento da massa salarial
faz classe C adquirir serviço

O mercado de saúde vem ga-
nhando destaque pelo aumento
nas consolidações. Após a gi-
gante Amil adquirir a Medial, no
final do ano passado, a onda de
compras chegou aos hospitais.
Recentemente, a rede Copa
D’Or, do Rio de Janeiro, com-
prou o Hospital São Luiz, em São
Paulo, que conta com três uni-
dades de atendimento na capital
paulista, e mais dois hospitais
na região do Grande ABC.

Há ainda o interesse das em-
presas em ampliar participação
de mercado, o que levou a Amil,
na semana passada, a adquirir,

por R$ 50 milhões, a Saúde Ex-
celsior, empresa regional que
tem 132 mil beneficiários e um
faturamento de R$ 180 milhões.
O controlador da Amil, Edson
Bueno, também fincou bandeira
na área de laboratórios, tornan-
do-se acionista individual da
rede de laboratórios Diagnósti-
cos da América (Dasa).

Alvo da disputa
O foco da disputa é a promessa
de entrada de novos clientes no
segmento de saúde suplemen-
tar. Com o aumento da massa
salarial, a classe C passa a ad-
quirir o serviço. De acordo com
dados divulgados pela Agência
Nacional de Saúde, em junho

deste ano, os planos de assis-
tência médica somavam 44 mi-
lhões de beneficiários, um au-
mento de 4% em relação ao to-
tal do ano anterior, e 13,6 mi-
lhões tinham planos odontoló-
gicos, uma alta de 3,8% em re-
lação a 2009. Deste total, 73,1%
dos beneficiários de planos de
saúde estavam em planos cole-
tivos — mais de 32 milhões de
pessoas, sendo 25 milhões em
planos coletivos empresariais.

Em maio, cerca de 9 milhões
de clientes tinham planos indi-
viduais, o que corresponde a
21,3% do total de beneficiários.
“A maioria deles (7,6 milhões de
pessoas) está vinculada a planos
novos”, informou a ANS. ■

Dados da ANS
mostram que 24,9
milhões de clientes
das operadoras
de saúde são
beneficiários de
planos coletivos
empresariais

TÍQUETE MÉDIO

R$ 700
É o valor médio da mensalidade
da Lincx pela cobertura de saúde.
A empresa tem hoje 34 mil
beneficiários e a meta de chegar
a 36 mil até o fim do ano.

DESEMPENHO

R$ 18 mi
Resultado operacional previsto
para 2010, que deve recuperar as
perdas de 2009, quando a Lincx
teve uma queda de mais de 50%
no resultado, para R$ 5,1 milhões.

FATURAMENTO

R$ 200 mi
é a receita prevista para este ano.
A meta é alcançar R$ 400
milhões em 2013. Para fundador,
ter 100 mil clientes é o limite,
porque assegura mesmo
padrão de atendimento.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 29.


	B1_Parte1
	B1_Parte2
	B3
	E1



