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O número de vagas temporárias criadas no varejo carioca neste final de ano deverá alcançar 
20 mil, crescendo 10% em relação ao mesmo período de 2007. Já no turismo, com a variação 
cambial que deixa o real mais barato frente ao dólar, dirigentes do setor acreditam em um 
aquecimento de 14% sobre o ano passado entre Natal e Carnaval.  
 
Com isso, por exemplo, o serviço de acesso ao Corcovado aumentará sua equipe neste final de 
ano em 17%. "Apesar da crise internacional, não estamos esperando impactos negativos neste 
ano", comenta Aldo Gonçalves, diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro e presidente 
do Clube de Diretores Lojistas da cidade. "As lojas já estavam estocadas e as vendas ocorrerão 
normalmente", diz. Segundo ele, conforme o segmento do varejo, a contratação poderá chegar 
a 20% do total da mão-de-obra do setor.  
 
Na prática, os shoppings já abriram sua temporada de contratações temporárias. No Shopping 
Grande Rio, 500 vagas foram abertas. O perfil exigido é de ensino médio completo, adultos 
acima de 18 anos e ser do sexo feminino. Em função das comissões, a renda das vendedoras 
chega a uma média de R$ 1 mil ao mês.  
 
Douglas Oliveira, gerente de marketing do Passeio Shopping, faz a mesma análise sobre a 
necessidade de novas vagas para o final do ano. "É nesse momento que o cliente está mais 
propenso ao consumo", avalia. Em supermercados como o Porto Fino, recém inaugurado em 
Copacabana, onde ocupa uma área de 1,6 mil m, o proprietário Leonardo Bettâmio estuda 
ampliar a equipe de 210 pessoas em mais 40. "Vou adotar contratos de experiência de 45 
dias", diz. Sua prioridade são pessoas da terceira idade. Os salários variam de R$ 500 a R$ 2 
mil, no caso dos especialistas de setor - confeiteiros, padeiros e sommeliers.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


