
Verão prolonga período de trabalho 
Juliana Wilke 
 
Em Santa Catarina, entidades ligadas ao comércio e ao turismo prevêem a contratação de 18 
mil trabalhadores, sendo oito mil somente em lojas e 10 mil em hotéis, pousadas, 
restaurantes, bares e casas noturnas. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas de Santa Catarina (FCDL), Sergio Alexandre Medeiros, afirma que estes empregos são 
mantidos após o Natal e final de ano, até março em alguns casos, em função da temporada de 
verão. Medeiros afirma que a estimativa foi feita levando-se em consideração um incremento 
de 7% nas vendas em relação ao Natal passado. A Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel-SC) estima que Santa Catarina possua cerca de 20 mil 
estabelecimentos no setor de alimentação fora do lar, sendo 10 mil somente no litoral. 
Considerando uma média de cinco funcionários por empresa, calcula-se que o setor empregue 
cerca de 100 mil pessoas. A expectativa da associação é de que o número de vagas abertas 
nesta temporada, incluindo as festas de final de ano, represente um aumento de até 10% 
deste total nas regiões turísticas, podendo gerar até 10 mil novas oportunidades de emprego 
no período.  
 
O presidente da Abrasel, Ézio Librizzi, afirma que a crise financeira e a alta do dólar irão 
influenciar na escolha das viagens de final de ano, favorecendo destinos nacionais. "Viagens 
internacionais ou que dependam de vôos distantes e parcelamentos financeiros serão afetados 
pela crise econômica que o mundo passa. Com isso, os destinos de turismo rodoviário, como 
Florianópolis, serão fortemente beneficiados", acredita.  
 
Na rede de fast-food Bob’s de Santa Catarina a abertura de vagas para o verão representa 
20% do atual quadro de funcionários, o que significa 120 novas oportunidades no Estado. Em 
Florianópolis, 50 vagas já estão abertas; as contratações acontecem em dezembro.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


