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1. Comércio 

Índice de expansão do comércio registra leve queda às vésperas do Natal 

 
26 de Dezembro de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

O Índice de Expansão do Comércio (IEC) interrompeu o crescimento gradativo 
e apresentou leve queda de 0,5% em relação a novembro, ao passar de 99,4 pontos 
para 98,9 pontos em dezembro. Houve, aparentemente, um ajuste após muitas altas 
seguidas. O momento do ajuste surpreende, justamente por ocorrer às vésperas do 
Natal, a data de maior venda do varejo, que normalmente anima os comerciantes. Em 
2017, o indicador de Expansão cresceu, em média, 22% em relação a 2016. Na 
comparação com o resultado de dezembro do ano passado, quando o índice estava 
em 89,9 pontos, o IEC aumentou 10%. 

A pesquisa é realizada mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). 

O Nível de investimento das empresas (um dos componentes da pesquisa e 
que sinaliza se o empresário está ou não disposto a investir em novas instalações ou 
equipamentos) aumentou 2% em relação a novembro, ao passar de 78,7 para 80,2 
pontos. Na comparação anual, houve forte aumento de 20,1%. Apesar de ainda estar 
abaixo dos 100 pontos, essa é a maior pontuação desde fevereiro de 2015, quando 
atingiu 82,6 pontos. 

O subíndice Expectativas para contratação de funcionários (outro componente 
do IEC) teve queda de 2,1% na comparação com novembro e atingiu 117,6 pontos, 
ante os 120,1 pontos do mês anterior. Na comparação com dezembro do ano passado 
(113 pontos), a variação foi positiva em 4%. Apesar do crescimento maior da 
propensão a investir, o emprego foi o primeiro item a se recuperar no varejo, uma boa 
informação diante da necessidade que o Brasil enfrenta de criar vagas de trabalho. 

Segundo a assessoria econômica da FecomercioSP, o varejo continua a ser a 
porta de entrada do mercado de trabalho para muitas pessoas, e, além da 
recuperação do emprego, os novos investimentos esperados para 2018 devem 
recolocar a economia nos trilhos e acelerar as taxas de crescimento tanto do consumo 
quanto do investimento geral e PIB. 

De acordo com a Federação, dezembro adiantou o que deve ser uma 
tendência para 2018: o emprego já começou a se recuperar e deve manter essa 
trajetória ao longo do ano que vem, mas agora é a vez do investimento retornar com 
mais força e fazer parte cada vez mais dos planos dos empresários. Essa realidade 
deve ser a tônica de 2018, mas pode se inverter ao longo do ano, caso haja surpresas 
ou mudanças de rumo da política econômica e suas perspectivas, a partir das 
eleições. 

 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/indice-de-
expansao-do-comercio-registra-leve-queda-as-vesperas-do-natal 
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Saiba quais são os direitos do cliente na hora da troca de presentes 

 
24 de Dezembro de 2017 

Fonte: EXTRA 
 

O livro não agradou, o vestido ficou apertado — ou largo demais — ou 
os sapatos não couberam? Não tem jeito: nos primeiros dias úteis após o 
Natal, é tradição a corrida às lojas para a troca de presentes. Mas há dúvidas 
sobre quais são os direitos do consumidor nessa hora. Especialistas alertam 
que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a troca ou a 
reparação é obrigatória em caso de defeito. O Procon-SP afirma que a 
substituição de uma mercadoria por motivo de gosto, cor ou tamanho, por 
exemplo, é uma liberalidade do estabelecimento comercial. No entanto, uma 
vez oferecida a possibilidade, a oferta deve ser cumprida. 

Caso a loja opte por esta política, deve informá-la por escrito, seja por 
meio de um cartaz, uma etiqueta ou um lembrete no caixa, ou até explicando 
diretamente ao cliente no ato da compra. 

“Embora o lojista não seja obrigado a realizar a troca por divergência de 
tamanho ou cor do produto, na prática, a maioria das lojas acaba fazendo isso 
no intuito principal de fidelizar o cliente” reforçou o advogado Carlos Eduardo 
Costa Souza, da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e 
Trabalhador (Abradecont). 

Souza lembra que, mesmo que um lojista exponha anúncios informando 
a seus clientes que não aceita a troca no caso de compra de um produto do 
mostruário, se a mercadoria estiver com defeito, a substituição é obrigatória, 
sim, como prevê o CDC. Ou seja, o comerciante precisa cumpri-la, seja como 
for. 

Fique por dentro 
Algumas lojas pedem que o consumidor teste o produto na hora da 

compra e assine um carimbo na nota fiscal ou em outro impresso, 
reconhecendo que fez o teste e isentando a loja de responsabilidade. O Idec 
orienta o cliente a testar o produto, mas não assinar nada, pois considera o 
procedimento ilegal. 

Garantia 
No caso de produtos não duráveis, como alimentos, a lei determina que 

consumidor reclame em até 30 dias. Para os duráveis — eletrodomésticos, 
brinquedos e livros —, o prazo é de até 90 dias. Após ser comunicado o 
defeito, a loja tem até 30 dias para solucionar o problema. Se o reparo não for 
feito neste prazo, o cliente pode optar pela troca do produto, pela devolução do 
dinheiro ou pelo abatimento proporcional do preço. É essencial que registre, de 
preferência por escrito, todas as tentativas de comunicar o defeito, inclusive as 
respostas do fornecedor, que pode ser tanto o fabricante quanto o comerciante. 
O tempo de garantia é estabelecido por lei, mas o fabricante costuma oferecer 
um ano para eletrodomésticos e eletrônicos. Esse tempo maior tem que ser 
respeitado como se fosse lei. 

Defeito oculto 
O defeito (ou vício) oculto é aquele que só aparece depois de algum 

tempo em que está sendo utilizado nas condições indicadas pelo fabricante, 
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inclusive após o término do prazo de garantia. A lei garante a troca, mesmo 
após o fim do prazo da garantia. 

Valor da troca 
A troca é feita com base no valor que o consumidor pagou pelo produto. 

Por isso, é importante guardar a nota fiscal para provar o quanto pagou, 
mesmo quando houver liquidações, e o preço da peça baixar. Quando a troca 
for pelo mesmo produto — mesma marca e mesmo modelo, mudando apenas 
o tamanho ou a cor —, o lojista não pode exigir complemento de valor nem o 
consumidor solicitar abatimento, caso haja mudança entre o que foi pago e o 
valor no dia em que o cliente voltou para trocar o produto. 

Nota fiscal 
Os órgãos de defesa do consumidor são unânimes em alertar: a nota 

fiscal é a prova de que o consumidor comprou determinado produto em uma 
loja específica. Na maioria das vezes, ela é necessária para apresentar ao 
fabricante se o produto estiver com defeito. Por isso, o comprador deve exigir a 
nota fiscal (ou o recibo de compra), guardá-la e apresentá-la na hora de fazer a 
troca. Em caso de peças de vestuário, é importante manter as etiquetas dos 
produtos. 

Arrependimento 
O CDC garante ao consumidor o direito de se arrepender de compras 

realizadas fora da loja, como por telefone, catálogos e internet. O prazo para 
arrependimento é de sete dias, a partir do recebimento do produto, sem 
necessidade de justificar o motivo, com direito à devolução de todo o valor 
pago e sem custos extras. O Idec ressalta que, no caso da internet, as 
informações sobre o direito de arrependimento devem estar claras nas políticas 
de devolução do site, e não pode haver custos para o consumidor. O Procon-
SP, por sua vez, informa que é importante formalizar a desistência por escrito. 

Presente fora do prazo 
Em caso extremo, o cliente pode até entrar na Justiça contra o lojista por 

dano moral, pelo constrangimento de o presente não ter chegado. 
Promoções 
O fato de vender um produto em uma liquidação não exime o fornecedor 

de responsabilidade. Ele deve informar todas as condições da oferta, como a 
duração — início e término — da promoção, que produtos que fazem parte 
dela, assim como os preços praticados, e garantir a troca em caso de defeito. 
 
https://extra.globo.com/noticias/economia/saiba-quais-sao-os-direitos-do-
cliente-na-hora-da-troca-de-presentes-22224065.html 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio - Supermercados 

Vendas dos supermercados acumulam alta de 1,10% 

 
22 de Dezembro de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

As vendas do setor supermercadista acumulam alta de 1,10% de janeiro a 
novembro, em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Índice 
Nacional de Vendas ABRAS, divulgado hoje (22). Em novembro, as vendas em 
valores reais - deflacionadas pelo IPCA/IBGE, apresentaram alta de 3,58% na 
comparação com o mês de outubro, e alta de 2,95% em relação ao mesmo mês de 
2016. 

Em valores nominais, as vendas do setor apresentam alta de 3,87% em 
relação ao mês de outubro e, quando comparadas a novembro do ano anterior, alta de 
5,85%. No ano, as vendas cresceram 4,65%. 

Para o presidente da ABRAS, João Sanzovo Neto, o resultado acumulado até 
novembro, reflete um ano positivo, compatível com a recuperação da atividade 
econômica. 

"Apesar da retomada lenta do consumo, os brasileiros estão normalizando seus 
hábitos de compra e voltando a consumir. A prévia oficial da inflação indica que os 
preços devem encerrar 2017 com a menor alta acumulada em quase duas décadas, 
abaixo do piso da meta do governo. O IPCA-Alimentos, inclusive, vem sofrendo 
deflação durante o ano. A cesta Abrasmercado, tem apresentando queda, no mês de 
novembro registrou -0,50% em relação a outubro", destaca Sanzovo. 

Abrasmercado 
No mês de novembro, a cesta de produtos *Abrasmercado, pesquisada pela 

GfK e analisada pelo Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS, registrou 
queda de -0,50%, passando de R$ 446,77 para R$ 444,54. Já no acumulado dos 
últimos 12 meses, a cesta apresentou queda de -7,52.  

Os principais itens que compõem a mesa do brasileiro registraram queda no 
acumulado do ano, feijão (-37,74%), arroz (-19,15%) e o frango congelado (-11,42%). 

As maiores quedas de preço no mês de novembro foram registradas em 
produtos como: batata, feijão, ovo e farinha de mandioca. Já as maiores altas foram 
nos itens: pernil, margarina cremosa, frango congelado e arroz. Confira a tabela 
abaixo: 

Regiões 
Em novembro, a Região Norte foi a que registrou maior queda nos preços (-

1,50%), passando de R$ 496,80 para R$ 489,33. A maior alta foi registrada na Região 
Nordeste, 0,87%, impactada principalmente por Recife (1,39%), Maceió (1,07%) e 
Salvador (0,60%). Confira mais detalhes na tabela abaixo: 

*Abrasmercado não é a cesta básica, mas, sim, uma cesta composta por 35 
produtos mais consumidos nos supermercados: alimentos, incluindo cerveja e 
refrigerante, higiene, beleza e limpeza doméstica. 

 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-dos-
supermercados-acumulam-alta-de-1-10 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Vendas do varejo no Brasil na semana antes do Natal têm alta de R$1,9 bi, 
estima Fecomercio-SP 

 
22 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Considerando o mês de dezembro inteiro, o faturamento deve crescer pouco 
mais de R$ 7 bilhões 
 

As vendas do varejo brasileiro na semana que antecede o Natal 
superaram em 1,9 bilhão de reais o montante verificado um ano antes, 
segundo cálculos da Fecomercio-SP. A estimativa para o faturamento do varejo 
no período de 14 a 21 de dezembro foi feita com base em dados da Boa Vista 
SCPC, que mostraram um aumento de 4,2 por cento nas vendas do setor 
nesse período, informou a Federação nesta sexta-feira. 

Considerando o mês de dezembro inteiro, o faturamento do varejo deve 
crescer pouco mais de 7 bilhões de reais em relação a 2016. Segundo a 
Fecomercio-SP, os dados coletados pela Boa Vista SCPC confirmam as 
projeções da Federação para o período do Natal, assim como para o ano de 
2017. 

"Essas informações condizem positivamente com as divulgadas pela 
Federação a respeito de PIB, emprego e crédito para a pessoa física, 
determinando efetivamente o início de um ciclo positivo para a economia que 
deve entrar em 2018 em um ritmo mais acelerado do que em 2014, 2015, 2016 
e 2017", afirmou a Fecomercio-SP em nota. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/vendas-do-varejo-no-brasil-na-semana-antes-
do-natal-t%C3%AAm-alta-de-r-1-9-bi-estima-fecomercio-sp-1.604491 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Juros do cartão de crédito voltam a cair em novembro 

 
22 de Dezembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Mudanças nas regras do cartão incentivaram a redução dos juros e facilitou a 
vida dos consumidores 
 

Depois de medidas adotadas pelo governo a partir de abril, as taxas do 
rotativo do cartão de crédito caíram. Segundo o Banco Central, no mês de 
novembro a taxa chegou a 218,3% ao ano, uma queda de 2,8 pontos em 
relação a outubro. Antes da mudança das regras, os juros do cartão superavam 
os 400% ao ano. Em alguns casos, podia chegar aos 800%. 

O rotativo do cartão de crédito ocorre quando o consumidor não paga o 
valor total da fatura, quando ele faz, por exemplo, apenas o pagamento 
mínimo. Ao fazer essa escolha, é como se o cliente tivesse feito uma operação 
de crédito para financiar a dívida, só que com juros elevadíssimos. 

Novas regras 
Em abril, entrou em vigor uma regra que incentiva a redução desses 

juros e evita o superendividamento. Na prática, o consumidor, agora, não fica 
mais preso no rotativo do cartão de crédito. 

Sempre que o consumidor entrar no crédito rotativo, depois de 30 dias o 
banco terá de oferecer um parcelamento do saldo devedor. O cliente também 
fica com a opção de, depois desse prazo, fazer o pagamento à vista. Caso ele 
não escolha nenhuma das duas alternativas, ficará inadimplente. 

Antes dessas novas regras, se o cliente fizesse uma fatura de R$ 1 mil, 
mas tivesse apenas R$ 150, a dívida poderia se tornar impagável. No primeiro 
mês, o saldo devedor saltaria de R$ 850 para R$ 948,72. No fim do sexto mês, 
estaria em R$ 1.708,90. 

Fatura alta 
A dívida, se não quitada integralmente, subia muito rápido em função 

dos juros. O cartão de crédito é uma das modalidades com as taxas mais 
elevadas do mercado brasileiro. Em dezembro do ano passado, segundo o 
Banco Central, ela chegou a 484,6% ao ano – o equivalente a 15,85% ao mês. 

Com taxas tão elevadas, tornou-se comum clientes ficarem 
inadimplentes. A conta começava relativamente pequena e, depois de alguns 
meses, era quase impossível de ser paga. Agora, se o cliente fizer uma fatura 
de R$ 1 mil, mas pagar apenas R$ 150, ele entra no rotativo apenas por um 
mês. O banco terá de contatar o consumidor e perguntar se ele quer parcelar 
ou pagar à vista. 

 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/12/juros-do-cartao-de-
credito-voltam-a-cair-em-novembro 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Software e TI 

Empresas de hardware registram 11% de aumento nos lucros 

 
26 de Dezembro de 2017 

Fonte: Jornal do Comércio 
 

O setor de fabricação de dispositivos está adotando o software, em 
detrimento do hardware, como modelo de negócio principal. A conclusão é de 
um levantamento realizado pela Gemalto, especializada em segurança digital, 
junto a tomadores de decisão de 300 empresas de fabricação de dispositivos 
em cinco grandes mercados globais. 

O relatório "Como o software está alimentando o renascimento do 
hardware" evidencia que a maioria (84%) das organizações do setor está 
mudando o modo como opera. Quase quatro em cada 10 delas (37%) já 
realizaram uma mudança total para um modelo de negócios centrado no 
software, um que coloque o software na essência de como a empresa oferece 
valor e gera receita. 

A pesquisa também concluiu que 94% dos entrevistados aumentaram 
seu investimento no desenvolvimento de software nos últimos cinco anos. A 
Alemanha lidera. Todas (100%) as organizações alemãs questionadas 
impulsionaram seus serviços baseados em software durante esse período, com 
a França em segundo lugar (98%) e os EUA (93%) em terceiro. 

A mudança destaca como o software tem se tornado crucial para os 
fabricantes de dispositivos, especificamente ao melhorar o desempenho e o 
crescimento da receita das empresas. E, conforme os usuários finais começam 
a exigir mais opções e controle dos seus dispositivos e dados, setores inteiros 
estão sendo forçados a alterar seus modelos e estratégias de negócios para 
atender seus clientes. 

As empresas de tecnologia de hardware já estão colhendo benefícios 
substanciais. Das que mudaram seus modelos, o crescimento médio na receita 
foi de 11%. Elas esperam um maior crescimento nos próximos cinco anos, com 
a receita a partir do software projetada para crescer de 15% a 18%. 

Além do crescimento da receita, empresas que mudaram para uma 
venda baseada em software presenciaram outros benefícios. Mais de oito em 
10 impulsionaram a diversidade de hardware com recursos de software (86%), 
implementaram melhorias remotas de recursos (84%) e melhoraram a 
experiência do cliente (84%). As empresas também relataram que possuem 
uma estratégia de flexibilidade que lhes permite adaptar-se à mudança do 
mercado (79%), controlar melhor a proteção contra cópia (76%) e ser mais 
competitivas no mercado (73%). 

Essas mudanças também estão causando um impacto positivo para 
funcionários. A maioria das empresas realizou um novo treinamento com seus 
funcionários (64%) e contratou novos (58%), com três em cinco (61%) também 
revelando que tiveram ou que pretendiam redistribuir funcionários entre 
diferentes funções. 
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Com as empresas começando a ver o potencial da Internet das Coisas 
(IoT, na sigla em inglês), os modelos de negócios baseados em software estão 
gerando vantagens comerciais. Cerca de nove em cada 10 entrevistados (88%) 
acredita que a IoT está impulsionando o crescimento do setor e que a própria 
IoT é uma chance de mudar o modelo de negócios da sua empresa (85%). 
Habilitar melhorias automatizadas (61%), suporte remoto (57%), coletar 
análises de uso (54%) e reunir mais informações de clientes e de maior 
qualidade (53%) são os principais benefícios que as empresas percebem com 
a habilitação de IoT. 

O vice-presidente Sênior de Monetização de Software na Gemalto, 
Shlomo Weiss, comenta que as empresas que adotam modelos de receita 
baseados em software terão três vantagens principais: relacionamentos de 
longo prazo com seus clientes, fluxos de receita previsíveis e uma clara 
vantagem competitiva. "Isso envolve desde obter informações sobre uso de 
produtos a estruturas de pagamento por uso, além de penetração em novos 
mercados", relata. 
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/12/economia/603163-empresas-de-
hardware-registram-11-de-aumento-nos-lucros.html 
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6. Comércio Eletrônico 

Lei traz novas regras para compra de produtos pela internet 

 
25 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Já está em vigor a Lei 13.543, que traz novas exigências para a 
disponibilização de informações sobre produtos em sites de comércio 
eletrônico. Pela norma, sancionada na semana passada pelo presidente Michel 
Temer, os preços dos produtos postos à venda nos sites têm de ser colocados 
à vista, de maneira ostensiva, junto à imagem dos artigos ou descrição dos 
serviços. Segundo a lei, as fontes devem ser legíveis e não inferiores ao 
tamanho 12. 

A norma inclui essas exigências relativas às vendas online na Lei 
10.962, de 2004, que disciplina as formas de afixação de preço de 
comerciantes e prestadores de serviços. Entre as obrigações gerais de 
empresas estão a cobrança de valor menor, se houver anúncio de dois preços 
diferentes, e a necessidade de informar de maneira clara ao consumidor 
eventuais descontos. 

A Lei é um detalhamento do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
8.078, de 1990), que também versa sobre requisitos a serem seguidos pelos 
vendedores, como a disponibilização de informações corretas e claras quanto 
aos produtos, incluindo preço e características. 

Benefícios 
O Ministério da Justiça argumenta que a lei será um importante 

instrumento para facilitar a busca de informações pelos consumidores nesse 
tipo de comércio. “Hoje em dia temos dificuldades de conseguir essas 
informações porque há produtos em sites ou plataformas sem preço. Isso já era 
vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, e essa lei veio para deixar tais 
obrigações mais claras, garantindo o direito à informação de quem compra”, 
afirmou a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do 
ministério, Ana Carolina Caram. 

Para a supervisora do Procon de São Paulo, Patrícia Alvares Dias, a Lei 
é positiva. “Os consumidores estão tendo dificuldade, porque, em sites de 
comércio eletrônico, em geral, há as características do produto, mas dados 
sobre o preço não são apresentados com tanto destaque”. 

Expansão 
Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), 

25,5 milhões de pessoas fizeram compras pela internet no primeiro semestre 
deste ano. Apesar do número representativo, a entidade ressalta que as 
transações são concentradas nos dois principais centros urbanos do país: São 
Paulo foi responsável por 35,5% das vendas e o Rio de Janeiro, por 27,6%. 

De acordo com a consultoria Ebit, o comércio eletrônico no Brasil no 
primeiro semestre do ano cresceu 7,5% em comparação com o mesmo período 
no ano anterior, com faturamento total de R$ 21 bilhões. 

Reclamações 
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O consumidor que encontrar uma situação em que o preço do produto 

não está apresentado de maneira clara e em destaque, ou que a fonte seja 
menor do que o tamanho 12, deve acionar órgãos de proteção e defesa como 
os Procons, o Ministério Público e a Secretaria Nacional de Defesa do 
Consumidor do Ministério da Justiça. Os sites que estiverem violando artigos 
da lei podem ser multadosm, ou até suspensos. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/lei-traz-novas-regras-para-
compra-de-produtos-pela-internet 
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7. Emprego 

Novas plataformas revolucionam recrutamento através da tecnologia 

 
26 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Já conhecidas como HRtechs, startups auxiliam departamentos de RH na 
busca portalentos a partir de big data e inteligência artificial; millennials no 
mercado de trabalho serão incentivo 
 

Os recursos humanos não ficaram de fora da onda de disrupção que tem 
transformado diversos setores da economia nos últimos anos. Cada vez mais 
populares, as startups de recrutamento já começam a ser absorvidas no dia a 
dia de grandes e pequenas. 

Seguindo a onda das fintechs (que vem revolucionando o setor 
financeiro), muitas delas já abraçaram a expressão HRtechs, em uma junção 
dos termos human resources (recursos humanos) e technology (tecnologia). 

Algumas já se destacam facilitando a busca de talentos para gigantes, 
como é o caso da plataforma Revelo. “Por mês recebemos algo entre 10 mil a 
20 mil currículos”, conta o cofundador da plataforma, Lachlan de Crespigny. 
“Destes, selecionamos os 5% ou 10% melhores. Então eles são 
disponibilizados no nosso marketplace, que conta com centenas de empresas”. 

A “triagem” realizada pela startup é considerada o diferencial no auxílio 
aos departamentos de RH: ela processa dados de histórico de potencias 
contratantes e contratados, identificando o perfil correto para cada situação. 
“Fazemos um trabalho que os RHs não gostam de fazer. Se a empresa usasse 
os canais tradicionais ela receberia muita coisa que não faz sentido”, afirma o 
cofundador da Revelo. Em 2017 mais de mil candidatos foram encaminhados 
para processos seletivos através da empresa. 

Crespigny explica que parte dos clientes remuneram a startup por vaga 
preenchida; um modelo de fee mensal, contudo, começou a ser viabilizado 
neste ano, sobretudo entre clientes de maior porte. “Começamos a focar 
esforços [nas grandes] em junho”, conta o executivo. Hoje elas já são 
responsáveis por mais da metade da receita da Revelo – que chegou a deixar 
seu nome antigo (Contratado) para apostar em uma abordagem mais B2B. 

Um aporte de R$ 14 milhões liderado por dois fundos estrangeiros no 
segundo semestre também tem turbinado a expansão da empresa, que já 
atende grupos como a Ambev e o Hospital Albert Einstein. 

Taxa de sucesso 
No caso da startup mineira Vulpi, o caminho inverso foi trilhado. “No 

começo atuávamos via um modelo de assinaturas até percebermos que muitas 
empresas não têm demanda recorrente [de contratações]”, explica um dos 
fundadores e CEO da plataforma, Fellipe Couto. A saída veio na forma de um 
novo modelo de geração de receita. “Somos remunerados por taxa de sucesso. 
Quando a empresa contrata um funcionário, recebemos o equivalente ao valor 
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de seu primeiro salário nominal”. Em 2017, 300 empresas foram “impactadas” 
pelo serviço, incluindo firmas estrangeiras. 

Voltada para a contratação de desenvolvedores da software, a Vulpi não 
revela o número de vagas preenchidas a partir da ferramenta, mas garante que 
50 mil profissionais já estão inscritos na plataforma. “Recebemos 25 currículos 
por dia”, conta Couto, explicando que um algoritmo com inteligência artificial 
comprova de forma automatizada as competências dos pleiteantes. Tal qual 
Crespigny, Couto nega que a atuação da Vulpi tira trabalho dos departamentos 
internos de RH. “Não vamos substituir o recrutador, mas sim tornar ele mais 
estratégico e menos operacional”. 

Para 2018 a Vulpi planeja expandir a intermediação para além dos 
desenvolvedores de software, abarcando também analistas de rede, 
infraestrutura ou banco de dados. Além disso, a empresa também estuda como 
atender a demanda por trabalhos pontuais. 

Na catarinense Vibbra já é a procura por freelancers que dá o tom. 
Também especializada no recrutamento de profissionais de TI, a empresa 
surgiu como uma fábrica de software por demanda até perceber que “oferecer 
os profissionais em uma rede vale mais a pena que assumir a gestão dos 
projetos”, nas palavras do sócio-fundador Leandro Oliveira. Assim surgiram os 
vibbrantes, ou a equipe de profissionais selecionados pela plataforma para o 
atendimento de clientes: até o momento cerca de 40 projetos contaram com os 
préstimos do time. 

Hoje cerca 50 profissionais formam a equipe, que deve ser expandida ao 
longo de 2018. “A cada 100 candidatos, em média apenas sete são 
aprovados”, explica Oliveira, que tem planos de automatizar a seleção e 
colaboradores através de nova plataforma já em desenvolvimento. “Precisamos 
de uma rede qualificada para evitar receios”, conta. Todo o serviço prestado 
pela equipe é feito de forma remota. 

O preço cobrado por hora é definido pelos freelancers; a Vibbra 
monetiza a operação cobrando da contratante um excedente de 30%. 
“Estamos focados em atender empresas de tecnologia e setores de TI de 
empresas grandes, mas recebemos demandas de todos os tipos. Até 
consultórios de dentista querendo montar um site”, exempliica Oliveira. O 
fundador também considera ampliar a disponibilidade de freelancers para além 
da tecnologia da informação. 

Na visão dos executivos ouvidos pelo DCI, a tendência é que os 
próximos anos suscitem uma profusão maior de empresas de tecnologia para 
recrutamento, sobretudo por conta da entrada massiva de millennials no 
mercado de trabalho. Da Vibbra, Oliveira resume: “As empresas ainda têm 
dificuldade para entender, mas [o novo perfil de trabalhador] não quer ficar para 
sempre no mesmo lugar, é ávido por crescer rápido e ama a liberdade”. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/novas-plataformas-revolucionam-recrutamento-
atrav%C3%A9s-da-tecnologia-1.672663 
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8. Curtas 

Prazo para saque do abono salarial ano-base 2015 termina quinta-feira 

 
25 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Trabalhadores com direito ao abono salarial ano-base 2015 têm até 
quinta-feira (28) para sacar o beneficio. O Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) informou que esse é o prazo final e não haverá nova prorrogação. 
Segundo o MTE, até o fim de novembro 1,4 milhão de brasileiros com direito ao 
benefício ainda não tinham sacado o dinheiro. 

Quem trabalhou na iniciativa privada em 2015 pode retirar o dinheiro em 
qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica. 
Servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil. Cada trabalhador 
recebe valor proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente 
naquele ano. Os pagamentos variam de R$ 79 a R$ 937. 

Para saber se tem direito ao benefício, é possível fazer uma consulta ao 
site do Ministério do Trabalho com o número do PIS ou do CPF e a data de 
nascimento. Também é possível obter informações nas agências bancárias ou 
ligando para o Alô Trabalho, 158. As ligações são gratuitas de telefone fixo em 
todo o país. 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
15/01/2018 até 18/01/2018 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
17/01/2018 até 19/01/2018 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS 
Cidade: Maracaju – MS 
 
30/01/2018 até 02/02/2018 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
31/01/2018 até 03/02/2018 – FIOSP/CIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições - Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/02/2018 até 09/02/2018 – SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
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 
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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 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


