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1. MDIC 

Marcos Pereira: Arranjos Produtivos Locais cumprem papel de destaque 
na geração de empregos 

 
07 de Novembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 
Ministro participou da abertura da 8ª Conferência de Arranjos Produtivos 
Locais.  
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, 
destacou, em discurso na abertura da 8ª Conferência Brasileira de Arranjos 
Produtivos Locais (APLs), o processo de recuperação da economia e da 
geração de empregos.  O evento reúne, de hoje até quinta-feira (9), no 
auditório do Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília, especialistas, 
gestores de APLs, agentes financeiros, acadêmicos, parlamentares e 
representantes do governo e da sociedade civil.  

“Eu costumo dizer que o melhor programa social é o emprego. Neste 
sentido, os APLs cumprem papel de destaque no avanço das condições sociais 
e econômicas da nossa população. Atualmente, há no país 677 Arranjos 
Produtivos Locais que geram três milhões de empregos diretos em todas as 
cinco regiões brasileiras”, disse o ministro. 

"O fomento aos Arranjos Produtivos Locais é tratado com muita atenção 
pelo MDIC.  E os números que citei mostram que não poderia ser diferente, 
tamanha é a relevância para a economia nacional”, afirmou o ministro. Os 
APLs estão presentes em aproximadamente 40% dos municípios brasileiros e 
reúnem mais de 290 mil empresas, grande parte delas nas regiões Sudeste e 
Centro-Oeste. 

Marcos Pereira afirmou, ainda, que o MDIC vem tomando uma série de 
medidas para melhorar o ambiente de negócios no país e gerar novos postos 
de trabalho, apoiando a indústria, o comércio exterior, o setor de serviços e 
também os Arranjos Produtivos Locais. 

O secretário-executivo do Grupo de Trabalho Permanente de Arranjos 
Produtivos, Igor Calvet, destacou que os APLs têm sido uma agenda prioritária 
do governo, uma vez que o desenvolvimento regional é parte de um contexto 
maior, de crescimento econômico. "As vantagens competitivas das 
aglomerações produtivas são fundamentais para essa estratégia. Se quisermos 
ir longe, devemos seguir juntos, com os APLs", resumiu.  

Micro e pequenas empresas 
Aos participantes da Conferência, Marcos Pereira explicou que a 

convergência entre os APLs e as micro e pequenas empresas é muito alta e, 
por isso, a programação deste ano será incrementada com a participação da 
Secretaria Especial de Micro e Pequenas Empresas, que desde junho faz parte 
da estrutura do MDIC. 

Ele disse ainda que, com uma forte agenda regional, o MDIC vem 
promovendo políticas voltadas às empresas de pequeno e médio portes, com 
objetivo de aumentar a produtividade e também ampliar a base exportadora 
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nacional. As micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca de 50% 
da força de trabalho e representam 98% das empresas brasileiras. 

"Os APLs são essencialmente formados por micro e pequenas 
empresas, o segmento mais forte da economia. As micro e pequenas 
representam 27% do PIB. Os APLs se destacam como forma inteligente e 
eficaz de associação, com foco na produção e ganho de eficiência. Portanto, o 
caminho é cooperar", resumiu o secretário especial da Micro e Pequena 
Empresa, José Ricardo da Veiga. 

Conferência 
A Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais acontece a cada 

dois anos, e tem por meta mobilizar os segmentos produtivos e as principais 
instituições governamentais e não governamentais para o debate sobre a 
formulação de políticas públicas voltadas aos APLs.  

O tema central desta edição é “APLs como Estratégia de 
Desenvolvimento: das condições necessárias às vantagens competitivas”. 
Durante o evento, haverá espaço para reuniões bilaterais, apresentações 
audiovisuais sobre a política de arranjos produtivos e estandes de APLs 
selecionados, onde os visitantes poderão conhecer melhor as atividades 
desempenhadas por cada um desses aglomerados. 

As inscrições gratuitas e podem ser feitas pelo site: 
www.conferenciabrasileiraapl.com.br. 

Os APLs são aglomerações de empresas que estão num mesmo espaço 
físico e que apresentam especialização produtiva semelhante, além de 
manterem vínculos de articulação, cooperação e aprendizagem entre si e com 
associações empresariais, instituições de crédito, de ensino e governo. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2851-marcos-pereira-arranjos-
produtivos-locais-cumprem-papel-de-destaque-na-geracao-de-empregos 
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Laboratório de Competitividade vai apontar caminhos para o 
desenvolvimento da economia nacional 

 
08 de Novembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Iniciativa do Fórum Econômico Mundial conta com a parceria do MDIC e prevê 
a publicação de um relatório com apontamentos para a melhoria da 
competitividade nacional 
 

O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, 
participou, nesta quarta-feira pela manhã, no MDIC, da primeira reunião do 
Conselho Editorial do Laboratório de Competitividade, que o Fórum Econômico 
Mundial está instalando no Brasil. A proposta é identificar os principais gargalos 
que prejudicam a competitividade da economia brasileira e apresentar soluções 
factíveis para o desenvolvimento desta competência. A reunião contou com a 
participação da diretora do Fórum para a América Latina, Marisol Argueta de 
Barillas, e de representantes do setor privado. 

Os trabalhos serão desempenhados no final deste ano e início do 
próximo, quando será produzido um relatório com proposições para o 
desenvolvimento da competitividade brasileira, a ser lançado em março de 
2018, durante a realização do Fórum Econômico Mundial para a América 
Latina, entre os dias 13 e 15 de março, em São Paulo. 

O ministro Marcos Pereira ressaltou que um dos desafios dele à frente 
do MDIC “é incrementar o ambiente de negócios do Brasil, com foco no 
aumento da competitividade”. O ministro destacou também que tem mantido 
“constante diálogo com representantes do empresariado brasileiro, avançando 
em iniciativas de dinamização das estruturas brasileiras, trabalhando desde a 
redução da burocracia, até o desenvolvimento de programas de incentivo à 
competitividade das empresas”. E citou ainda as iniciativas de facilitação de 
comércio e fomento à inovação. 

O Conselho Editorial do Laboratório de Competitividade é formado pelos 
ministros Marcos Pereira, Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira 
(Planejamento). Também integram o grupo de notáveis Pedro Wongtschowski 
(Mobilização Empresarial pela Inovação – MEI), Flavio Rocha (Grupo 
Riachuelo), Robson Andrade (CNI), Paulo Skaf (Fiesp), José Antonio Toledo 
Vieira (Novartis) e a professora Lourdes Casanova (Cornell University - EUA). 
A função deste grupo é aprovar em linhas gerais o documento que será 
lançado durante a realização da versão latino-americana do fórum em março, 
em São Paulo. 

A elaboração do documento será feita pelo Grupo de Trabalho formado 
por representantes do governo, do setor privado e da academia, que ficará 
responsável por aprofundar as discussões, coletar insumos e formatar o 
documento final. Além de outros temas, houve a concordância da necessidade 
de se avançar com a agenda de desburocratização, a melhoria do ambiente de 
negócios e do desenvolvimento do ecossistema brasileiro de inovação, além de 
uma percepção geral da necessidade urgente de se avançar na efetivação das 
reformas estruturantes, principalmente a da previdência e a fiscal. Temas como 
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o desempenho do setor público, no que se refere à regulamentação 
governamental; dificuldades na abertura de negócios e barreiras de comércio 
também foram abordados durante a reunião. 

Laboratório de competitividade 
O laboratório de competitividade é uma iniciativa do Fórum Econômico 

Mundial para países latino-americanos. De acordo com a entidade, a 
competitividade é amplamente aceita como um dos fundamentos responsáveis 
pela prosperidade de países e bem-estar dos cidadãos.  “Uma oportunidade e 
um momento único para avançar na agenda da produtividade, com 
recomendações concretas e implementáveis e, assim, contribuir na melhora 
contínua do ambiente de negócios do Brasil”, disse Marisol Argueta de Barillas. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2853-laboratorio-de-competitividade-
vai-apontar-caminhos-para-o-desenvolvimento-da-economia-nacional 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio – Shopping Center 

Shopping esperam alta de 7% em vendas de Natal e devem aumentar 
contratações 

 
08 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Segundo associação, crescimento deve ser puxado pelos segmentos de 
vestuário, eletroeletrônicos e calçados. 
 

Os lojistas de shopping centers do Brasil devem elevar em 5% as 
contratações temporárias neste fim de ano, apostando em aumento de cerca 
de 7% nas vendas de Natal, afirmou nesta quarta-feira (8) a associação que 
representa o setor, Abrasce. 

"A maior parte dos shoppings espera alavancar as vendas nesse Natal 
em relação ao ano passado, que foi difícil e de pouco crescimento para o 
comércio", disse à Reuters Adriana Colloca, diretora de operações da Abrasce. 

Em 2016, as vendas de Natal tiveram avanço marginal de 0,3%, 
conforme a associação. 

Segundo Adriana, o crescimento esperado para este Natal deve ser 
puxado pelos segmentos de vestuário, eletroeletrônicos e calçados. Ela ainda 
afirmou que um desempenho mais forte neste fim de ano deve permitir ao setor 
alcançar a expectativa traçada para 2017, de uma alta de 5 a 7% nas vendas 
totais. 

"Mês a mês as taxas de crescimento no segundo semestre estão sendo 
um pouco maiores que no primeiro", disse ela. 

O resultado acumulado até setembro já indicava alta de 5% nas vendas, 
o que representa uma aceleração frente à variação positiva de 4% apurada até 
junho. 

A Abrasce ainda não fechou as estimativas para o ano que vem, mas 
Adriana avalia que os indicadores macroeconômicos sugerem um cenário mais 
otimista. "Os índices de emprego, confiança do consumidor, a taxa de juros e a 
inflação apontam, em geral, para um 2018 melhor", comentou. 

Ela acrescentou que oito empreendimentos foram inaugurados em 2017 
e outros 10 ainda devem abrir as portas entre o fim deste ano e meados de 
2018. 
 
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/shopping-esperam-alta-de-7-
em-vendas-de-natal-e-devem-aumentar-contratacoes.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços - Bancos 

Bancos brasileiros são os que mais valorizam estrategicamente a 
Inteligência Artificial, aponta estudo global da GFT 

 

08 de Novembro de 2017 
Fonte: E-commerce News 

 
O Estudo Global sobre Digital Banking da GFT, companhia de Tecnologia 

da Informação especializada em Transformação Digital para o setor financeiro, 
aponta que 94% das instituições financeiras de grande porte enxergam valor 
em soluções de IA (Inteligência Artificial). Em nível global, a Inteligência 
Artificial (AI) pode ser vista como um dos tópicos de maior interesse no setor 
bancário hoje. A pesquisa revela ainda que a abordagem de “Bank as a 
Plataform” (BaaP), para criar um modelo aberto de negócios usando APIs, é 
considerada um elemento relevante que irá moldar o banco digital futuro. 

Realizado com 285 profissionais de pequenos, médios e grandes bancos 
de varejo – com dois participantes no máximo por instituição financeira, o 
estudo revela as informações e o nível de maturidade sobre Transformação 
Digital, Inteligência Artificial e Bank as a Platform (BaaP). Os entrevistados 
ocupam posições de diretoria e gerência em bancos de varejo, tanto em áreas 
de negócios quanto em TI. A pesquisa foi realizada em oito países: Brasil, 
Alemanha, Itália, México, Espanha, Suíça, Reino Unido e EUA. 

Dentre os principais desafios apontados sobre a implementação de uma 
estratégia digital estão: a integração de sistemas legados com novas 
tecnologias (59%), as questões de segurança e privacidade (57%) e a falta de 
competências internas (51%). O motivador principal para a digitalização, 
especialmente para grandes bancos de atuação global, é satisfazer ou exceder 
as expectativas dos clientes. 

Inteligência artificial a caminho 
A IA está preparada para transformar o setor bancário ao longo da 

próxima década. A pesquisa mostrou que 83% dos entrevistados veem a 
importância da IA. O Brasil, o Reino Unido e o México lideram o caminho em 
termos de reconhecimento da importância da IA, enquanto na Alemanha e na 
Suíça, países tradicionalmente mais cautelosos, apenas alguns percebem a IA 
como estratégica. 

Com a implementação da IA, os especialistas questionados esperam 
obter avanços em uma ampla gama de funções empresariais, desde o back 
office até o contact center, passando pelo planejamento financeiro pessoal e as 
funções de vendas. Como resultado da aplicação dessas tecnologias, espera-
se a redução de custos operacionais (71%) e o maior engajamento do cliente 
(64%). 

“A indústria de banco de varejo, em especial, tem acesso a uma grande 
quantidade de dados multi estruturados que, atualmente, não está sendo 
utilizada na sua totalidade. Ao utilizar algoritmos cognitivos, esses dados 
podem ser processados e organizados para gerar modelos de apoio à tomada 
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de decisão para atender melhor os clientes e se diferenciar competitivamente”, 
afirma o managing director Latam da GFT, Marco Santos. 

Status da transformação digital no Brasil 
Atualmente, quase metade (47%) dos bancos no Brasil estão 

desenvolvendo estratégias de transformação digital, enquanto que 36% 
consideram já ter concluído esse processo, elevando o total de bancos 
brasileiros que dispõem de uma estratégia de transformação digital para 83%. 

Em comparação com outros países, o Brasil é o principal país a 
reconhecer a importância da IA. Cerca de 30% dos entrevistados a consideram 
estratégica e outros 33% a veem como de importância tática. Somente 3% não 
acreditam em sua importância. 

As três principais soluções de IA a serem adotadas no País 
compreendem: assistente virtual para clientes, com 52% de intenção de 
adesão, similar ao observado em outros países, com tecnologias de 
reconhecimento de linguagem natural; RPA – Robot Process Automation, com 
foco em eficiência do back office, com 38%; e Robot Advisory com 31%. 

Os três principais benefícios da implementação de IA percebidos são: 
maior engajamento do cliente (66%), seguido de custos operacionais mais 
baixos (55%) – benefício número um citado mundialmente e, por fim, redução 
de riscos (28%). 

Embora o Brasil seja o país mais empolgado em relação à IA, a 
pesquisa mostra que os níveis de preparo dos sistemas de TI estão abaixo da 
média mundial. Os principais desafios no País são infraestrutura técnica 
escalável (interna versus nuvem), a disponibilidade de especialistas para 
preparar e fazer curadoria do sistema cognitivo, a infraestrutura capaz de 
alimentar os algoritmos e as parcerias com fintechs e fornecedores de IA. 

Em relação ao BaaP, cerca de 20% dos bancos brasileiros possuem 
uma estratégia em andamento, embora somente 13% começaram a 
implementá-la. Entre os países pesquisados, o Brasil ainda está em um nível 
intermediário de maturidade em relação a adoção da estratégia Bank as a 
Platform. Os três principais benefícios do BaaP esperados no Brasil são: 
redução dos custos operacionais (47%), capacidade de desenvolver novos 
aplicativos (47%) e maior engajamento dos clientes (43%). 

Já os três principais desafios enfrentados pelos bancos brasileiros são 
similares aos dados mundiais: 63% antecipam dificuldades com a 
complexidade dos sistemas existentes na organização, 57% em questões de 
segurança e 43% em falta de experiência e habilidades adequadas. 

Entre os entrevistados com conhecimento em BaaP, a modernização de 
aplicativos é a mudança citada com mais frequência (50%), seguida da 
migração de dados para a nuvem (38%) e a aquisição de uma nova plataforma 
bancária centralizada (25%). 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/bancos-brasileiros-
sao-os-que-mais-valorizam-estrategicamente-a-inteligencia-artificial-aponta-
estudo-global-da-gft/  
 

Voltar ao índice 

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/bancos-brasileiros-sao-os-que-mais-valorizam-estrategicamente-a-inteligencia-artificial-aponta-estudo-global-da-gft/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/bancos-brasileiros-sao-os-que-mais-valorizam-estrategicamente-a-inteligencia-artificial-aponta-estudo-global-da-gft/
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Inadimplência atinge 61,8% das famílias brasileiras em outubro, mostra 
CNC 

 
08 de Novembro de 2017 
Fonte: Brasil Econômico 

 
Mesmo com o alto percentual de famílias endividadas, houve queda entre as 
que possuem dívidas ou contas em atraso no mês, indo de 26,5% para 26% 
Brasil Econômico 
 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) divulgou nesta quarta-feira (8) os resultados da Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), que mostrou que o 
percentual de famílias endividadas em outubro foi de 61,8%. Se comparada a 
setembro deste ano, a taxa apresentou um aumento de 0,1 ponto percentual, 
assim como no mesmo período de 2016, quando alcançou 59,8% do total de 
famílias. 

“A queda das taxas de juros e a lenta recuperação da renda do trabalho 
têm favorecido a retomada gradual em algumas modalidades de crédito, com 
impacto sobre o endividamento”, afirmou o economista da CNC, Bruno 
Fernandes. 

Um dado destacado pela pesquisa é que mesmo com o alto percentual 
de famílias endividadas, houve queda entre as que possuem dívidas ou contas 
em atraso no mês de outubro, indo de 26,5% para 26%. Entretanto, se 
comparado ao mesmo período do ano passado, há acréscimo de 1,3 ponto 
percentual. 

O número de famílias que afirmaram não ter condição de pagar suas 
contas ou dívidas em atraso, e que por isso, permaneceriam inadimplentes 
também caiu na comparação mensal, ao passar de 10,9% em setembro para 
10,1% em outubro deste ano. É importante mencionar que o resultado do mês 
anterior foi considerado o maior patamar da série histórica. No confronto com o 
mesmo período de 2016, houve aumento de 0,3 ponto percentual. 

Endividamento e prazo 
Em relação às famílias que declararam endividamento elevado em 

outubro, a taxa recuou de 15% para 14,6%, havendo estabilidade na 
comparação anual. Desse modo, vale mencionar o tímido acréscimo no grupo 
dos que se consideram pouco endividados, que passou de 24% para 24,5% na 
passagem mensal.  No que se diz respeito ao mesmo período do ano anterior, 
o aumento foi de 0,7 ponto percentual. 

O tempo médio de atraso para o pagamento de dívidas foi de 63,8 dias, 
superior aos 62,9 dias de outubro de 2016. O comprometimento com as dívidas 
foi de 7,2 meses, sendo que 32,8% das famílias têm dívidas por mais de um 
ano. Entre as endividadas, 24% alegaram ter mais da metade de sua renda 
mensal comprometida devido ao pagamento das contas. 
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O cartão de crédito foi apontado como a principal forma de 
endividamento, por 76,7% dos entrevistados que possuem dívidas, seguido de 
carnês, com 16,7% e financiamento de carro, com 10,2%. 

Metodologia 
A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor 

(Peic Nacional) é apurada mensalmente pela CNC desde janeiro de 2010. Os 
dados são coletados em todas as capitais dos Estados e no Distrito Federal, 
abrangendo 18 mil consumidores. 
 
http://economia.ig.com.br/2017-11-08/cnc-inadimplencia-consumidor.html 
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5. Comércio Eletrônico 

Compras online vão ultrapassar shopping center no Natal, diz estudo do 
SPC 

 
08 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

A expectativa de vendas do Natal para os varejistas de e-commerce não 
poderia ser melhor este ano: pela primeira vez as lojas online ultrapassarão os 
shopping centers como o local de maior concentração das compras de Natal, 
os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). “É a primeira vez que vemos a internet como líder, isso mostra como o 
comportamento do consumidor tem mudado”, disse a economista-chefe do 
SPC, Marcela Kawauti. 

No total, 40% dos consumidores concentrarão as compras na internet, o 
que representa um crescimento de oito pontos percentuais em relação a 2016. 
Na sequência estão os shopping centers (37%), lojas de departamento (37%) e 
lojas de rua (26%). Os endereços online preferidos são os sites das grandes 
redes varejistas (68%), sites de classificados de compra e venda (42%) e lojas 
especializadas em vestuário e acessórios (34%). 

Outro dado apontado na pesquisa é que 83% das pessoas disseram ter 
o hábito de pesquisar preços e 76% usarão a internet como principal 
ferramenta de comparação de ofertas. Outros 50% vão pesquisar em lojas de 
shopping e 48% vão comparar preços indo de porta em porta nas lojas de rua. 
“Em tempos de recessão, mesmo com a inflação controlada, é comum que o 
consumidor tenha a sensação de que o orçamento está mais apertado e que a 
renda não acompanha o ajuste de preço dos produtos”, disse Marcela. 

Mesmo com uma inflação controlada, predomina a impressão de que os 
presentes de Natal estão mais caros em 2017 do que no ano passado (58%). 
Para 22%, os produtos estão na mesma de preço, enquanto apenas 7% falam 
em preços menores. Na opinião dos entrevistados, os fatores que mais pesam 
na escolha do ponto de venda são o preço (58%), ofertas e promoções (50%), 
diversidade dos produtos (27%) e a qualidade do atendimento (20%). 

Roupas segue como categoria mais procurada no Natal  
De acordo com o estudo, por mais um ano as roupas permanecem na 

primeira posição do ranking de produtos que os consumidores pretendem 
comprar para presentear no Natal (56%). Os brinquedos (43%), perfumes e 
cosméticos (32%), calçados (31%) e acessórios, como bolsas, cintos e 
bijuterias (24%), completam a lista de produtos mais procurados para a data. 
Presentes de maior valor agregado como celulares (12%), jogos e videogames 
(10%), eletrônicos (8%) e joias (8%) ficaram menos bem posicionados neste 
ano. 

52% vão pagar presentes à vista; para quem parcela, dívidas vão durar, 
em média, até o próximo Dia das Mães 
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Neste ano, o pagamento à vista será o meio mais utilizado pela maioria 
dos entrevistados ouvidos (52%), seja em dinheiro (34%) ou no cartão de 
débito (19%). Os que vão se utilizar de alguma modalidade de crédito somam 
43% dos compradores, sendo que o cartão de crédito parcelado lidera, com 
31% de menções, seguido do cartão de crédito em parcela única (9%) e do 
crediário (2%). 

Na média, as compras parceladas serão divididas em cinco vezes. Isso 
significa que esses consumidores vão comprometer parte de sua renda com 
prestações natalinas que só deverão ser totalmente quitadas na Páscoa ou no 
mês do Dia das Mães. 

Sobre a melhora na economia brasileira, o SPC aponta que se as 
expectativas forem confirmadas, o Natal deste ano deve ser um pouco melhor 
que o anterior, passando de 107,6 milhões de consumidores comprando nas 
lojas para 110,8 milhões.  Considerando somente a aquisição de presentes 
natalinos, a movimentação de dinheiro na economia deverá ser de R$ 51,2 
bilhões no comércio, cifra que representa um leve crescimento nominal na 
comparação com 2016, ano em que a projeção girou em torno de R$ 50 
bilhões. “A crise gera incerteza, mas a recuperação já começou e as projeções 
indicam que devemos retomar um crescimento equivalente ao de 2013 entre 
2020 e 2021, depende do cenário político e das reformas que estão por vir”, 
finalizou Marcela. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasileiro-prefere-comprar-
presentes-de-natal-pela-internet-diz-estudo-do-spc/ 
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6. Curtas 

Rentabilidade dos imóveis comerciais continua em desaceleração 

09 de Novembro de 2017 
Fonte: IBRE 

 
No terceiro trimestre de 2017, as taxas de retorno da renda, capital e 

total foram de, respectivamente, 1,67%, -0,27% e 1,40%, sobre o trimestre 
anterior. A taxa de retorno do capital apresentou o sexto trimestre consecutivo 
de retração, intensificando o ritmo de queda com relação ao segundo trimestre 
de 2017. A taxa de retorno da renda novamente desacelerou com relação ao 
trimestre anterior, apesar da queda nos preços captada pela menor 
rentabilidade do capital. A taxa de retorno anualizada continuou a tendência de 
redução observada desde o último trimestre de 2013. 

No terceiro trimestre de 2017, as taxas anualizadas de retorno da renda, 
capital e total foram de, respectivamente, 7,52%, -0,81% e 6,66%. A taxa 
anualizada de retorno do capital apresentou a quarta variação negativa 
consecutiva. Os resultados da rentabilidade do setor imobiliário comercial 
durante o terceiro trimestre de 2017 continuam a refletir o ritmo lento da 
recuperação do nível de atividade econômica após a recessão terminada no 
último trimestre de 2016. 
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7. Feiras 

 
06/11/2017 até 10/11/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
 
07/11/2017 até 12/11/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – SC TRADE SHOW 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Infinity Blue Resort 
Cidade: Balneário Camboriu - SC 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – NT EXPO - NEGÓCIO NOS TRILHOS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho 
Cidade:  São Paulo – SP 
 
09/11/2017 até 12/11/2017 – FESTURIS 
Setor: Turismo 
Local: Serra Parque 
Cidade: Gramado – RS 
 
09/11/2017 até 19/11/2017 – AGROCAMPO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
 
09/11/2017 até 11/11/2017 – CONDOMÍNIO SHOW & FEIRA DA 
CONSTRUÇÃO - TUDO PARA SUA CASA, CONDOMÍNIO E LAZER EM UM 
SÓ LUGAR 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Ribeirão Shopping 
Cidade: Ribeirão Preto – SP 
 
09/11/2017 até 11/11/2017 – FENITA 
Setor: Multisetores 
Local: Praça dos Três Climas 
Cidade: Itapipoca – CE 
 
15/11/2017 até 19/11/2017 – SALÃO DUAS RODAS 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
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16/11/2017 até 18/11/2017 – FENALESTE 
Setor: Multisetores 
Local: Colégio Marista de Aracati 
Cidade: Aracati - CE 
 
17/11/2017 até 19/11/2017 – PET FAIR 
Setor: Animais Domésticos 
Local: Pavilhão Gaivotas 
Cidade: São José dos Campos – SP 
 
20/11/2017 até 23/11/2017 – FENACAM 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE  
 
21/11/2017 até 24/11/2017 – FEIRA BRASIL PETRÓLEO E GÁS 2016 
Setor: Multisetores 
Local: Universo -Univercidade 
Cidade: Salvador - BA 
 
22/11/2017 até 25/11/2017 – FIAM 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Manaus 
Cidade: Manaus – AM 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Shoppping Passeio das Águas 
Cidade: Goiânia - GO 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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