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A expectativa do Sindicato de Lojistas de Salvador (Sindilojas) é que sejam criados 10 mil 
empregos temporários para atender o crescimento das vendas no comércio da capital baiana 
no final do ano. "Ainda estamos otimistas com o resultado das vendas que devem crescer 9% 
este ano", diz o presidente do Sindilojas, Paulo Motta, ressaltado que o Sindilojas mantém um 
banco de currículos no site da entidade para os empregos temporários e os encaminha para as 
lojas.  
 
O Shopping Barra, que inaugurou ontem sua decoração natalina, está adotando novas funções 
para atender melhor os clientes durante o período de Natal, quando espera-se o aumento de 
8% nas vendas com relação ao ano passado e 10% no fluxo de clientes. "Estamos contratando 
cerca de 40 pessoas para orientar nossos clientes a encontrar vagas rapidamente em nosso 
estacionamento, além de mais 80 para orientar a localização das lojas no shopping", informa a 
coordenadora de marketing Karina Araújo. De acordo com ela, o shopping, que normalmente 
emprega 4,2 mil trabalhadores, terá um aumento de 20% na força de trabalho com a 
contratação de temporários pela administração e lojistas. "A associação de lojistas do 
Shopping Barra mantém um banco de currículos para os interessados nas vagas de trabalho e 
o disponibiliza para as 250 empresas do centro de compras", explica Karina.  
 
No Shopping Salvador, a estimativa também é de um crescimento de 20% na contratação de 
temporários este ano. "Devemos ficar entre 800 a 1.000 contratações para o período do 
Natal", informa a presidente da associação de lojistas Vera Raupp. Segundo ela, a associação 
mantém uma bolsa de empregos onde o candidato se inscreve e uma empresa de recursos 
humanos faz a seleção para, posteriormente, encaminhar às lojas. "Esse é um serviço que 
estamos estreando agora, mas que vamos manter ao longo do ano", diz.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


