O ESTADO DE S. PAULO

CLASSIFICADOS
%HermesFileInfo:Ce-3:20121125:

DOMINGO, 25 DE NOVEMBRO DE 2012

Empregos 3

Reportagem de capa

ed

uc

ac

io

na

is.

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

fin
s

EPITÁCIO PESSOA/AE

siv

a

pa

ra

Temporário ou fixo
pode ser questão
de desempenho

Ficaram.
Sotero
(acima) é
hoje gerente
nacional da
Centauro e
Ribeiro quer
crescer no
Pão de
Açúcar
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rioéumaótimaoportunidadepara entrar e conhecer uma empresa ou um setor e deve ser encarado da mesma forma que um emprego convencional, com carteira assinada”, afirma a consultora
Renata Maglioca, professora do
curso de especialização em ges-

de
G Período

de final de ano é o que mais concentra este tipo de emprego

Total

Distribuição

AUMENTO

5,5%

147 mil

Outros números

Em 2012
155 mil

COMÉRCIO

75%

aç

(EM 2011,70%)

20% das

15%

vagas devem ser
preenchidas por
jovens que nunca
trabalharam

total devem ser
efetivados após
o término do
contrato

Remuneração

iliz

Entre R$ 690 e R$ 1.390

INDÚSTRIA

25%
2011

2012

(EM 2011,30%)

FONTE: ASSERTTEM

Sudeste concentra 51% das
contratações, o equivalente a
80.339 vagas
... Desse total 57% (46.299) devem
ocorrer em São Paulo

Período de fim de ano tem enxurrada de vagas
Números sobre criação
de postos divergem.
Para SPC, números
podem chegar a
300 mil no período
Levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas
de Serviços Terceirizáveis e de
Trabalho Temporário (Asserttem), dá conta de que este ano
155mil vagasserão criadasno período do Natal . O número é 5,5%
maiordo que o registrado no ano
passado, quando foram abertas

147 mil postos, segundo a presidente da Asserttem, Jismália Alves. Segundo ela, do total de vagascriadas75%sãoparaocomércio, que oferece vagas de vendedores, estoquistas, atendentes,
analistas de crédito, entre outras. Os salários variam entre R$
690 e R$ 1.055.
Na indústria, responsável por
25% das contratações, os salários variam entre R$920 e R$
1.390 para cargos como auxiliar
de serviços gerais e operadores
de máquinas. A região Sudeste é
a que concentra a maior parte
das contratações. De acordo

gem experiência prévia, a vontade de aprender e a identificação
comotrabalhovãofazer oprofissional atrair o olhar das empresas. Hutchinson diz que atualmente o ManpowerGroup está
recrutando quase 6 mil candidatosparapreencheramvagastemporárias em diversas empresas.
“Observamos a entrega (cumprimento de tarefas), relacionamentos que o profissional construiue,sobretudo, a afinidadeda
pessoa com o varejo”, conta a gerente de atratividade e seleção
doPãode Açúcar,Rosângela Florio. Ela diz que dos cerca de 6 mil
temporários contratados neste
ano 20% devem passar a integrar
o quadro efetivo de funcionários
ao término do contrato.
Segundo Rosângela, para os
que ficam as oportunidades de
crescimento são diversas já que
praticamente todas as promoçõesdentrodas lojasocorreminternamente. “Dificilmente contratamos alguém em cargos acima do nível de entrada.”
O mesmo ocorre na Centauro,
segundo Sotero. Este ano, dos
1,3 mil temporários contratados,
20% devem permanecer em janeiro de 2013, diz o gerente. “E as
chances de carreira existem. Do
total de gerentes de loja que temos em todo o País, 98% já eram
funcionários da empresa. E há
muitos que começaram como
temporários”, conta Sotero.
Não se identificar com a ativi-
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RICARDO SOTERO
GERENTE NACIONAL DA REDE
CENTAURO

“Quem entra com a mentalidade
de ser um temporário pode
deixar passar uma boa
oportunidade”

RENATA MAGLIOCA
PROFESSORA DE GESTÃO DA FIA

“Aqueles que se empenham em
ajudar o time, na busca por
solucionar imprevistos, e que
tentam sugerir melhorias, com
certeza vão de destacar”

dade desempenhada logo de cara não deve se motivo para desistência imediata, diz Renata, da
FIA/USP.
“Muitas empresas oferecem
possibilidades em outras áreas e
éprecisoestaratentoaisso. Mesmo que a conclusão seja de que
não há futuro, é preciso continuar encarando a oportunidade
com seriedade, pois o mercado
de trabalho é pequeno e deixar
uma má impressão em um trabalho que não o profissional não
quer mais pode prejudicá-lo no
futuro, quando ele for pleitear
uma vaga que realmente quer.”
Renata ainda acrescenta que a
experiência temporária pode ser
um diferencial positivo em futuras seleções.
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Conhecer. “Trabalho temporá-

tão de pessoas da FIA/USP.
Segundo Renata, o que mais as
empresas observam na hora de
efetivar um profissional contratado no final do ano são a capacidade de se adaptar à equipe de
trabalho e o empenho para melhorar os resultados. “Aqueles
que se empenham em ajudar o
time,nabuscaporsolucionarimprevistos, e que tentam sugerir
melhorias nos processos diários
com certeza vão de destacar”,
afirma ela.
OdiretorcomercialdoManpowerGroup, Sean Hutchinson,
também tem esse pensamento.
E salienta que. por serem, em
sua maioria, vagas que não exi-

POR TEMPO DETERMINADO
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Aos 21 anos, com pouca ou quase
nenhuma experiência Ricardo
Sotero viu em um emprego temporário como vendedor de uma
loja de artigos esportivos, a Centauro, a possibilidade de juntar
um pouco de dinheiro no final
do ano. Entretanto, com o bom
desempenho apresentado, ele
foiefetivadonocargoehoje,passados 20 anos, continua na empresa. Mas agora é o gerente nacional da marca, uma das maiores da América Latina no ramo.
O caso de Sotero mostra que o
trabalhotemporário–Natal,carnaval, Páscoa – nem sempre é algo meramente transitório, como sugere a natureza do contrato. Historicamente, pelo menos
20% das pessoas contratadas
nesta época do ano são efetivadas para suprir o crescimento
dos quadros de funcionários das
organizações. E, em alguns casos, como no de Sotero, representa mais do que uma porta de
entradaparaomercadodetrabalho, mas uma oportunidade consistente para a construção de
uma carreira sólida.
Tentar entender o momento
que a empresa atravessa e o que
ela espera dos funcionários, tentar seadaptar rapidamente à cultura da empresa e à equipe, desenvolvendobomrelacionamento com as pessoas, além de levar
o trabalho a sério, com discipli-

tentei dar o melhor de mim e me
mostrar disposto a ajudar e
aprender”,afirma. Hoje,responsável pelo atendimento da lanchonete em uma das lojas da empresa, ele já cobiça uma vaga de
padeiro. Para conquistá-la, irá se
candidatar em um dos diversos
cursos que a empresa oferece.

é

na e respeito são as orientações
de Sotero para quem quer agarrar uma dessas oportunidades
que surgem no final do ano.
“Quem entra apenas com a mentalidade de ser um temporário
pode deixar passar uma boa
oportunidade.Éprecisoestarantenado, pois nesta época as empresas fazem substituições nas
equipes. Então, é preciso estar
antenado”, alerta o gerente.
Foi o que fez o operador de supermercado Carlos Eduardo Ribeiro, contratado como temporárionoPão deAçúcaremsetembro do ano passado, e efetivado
logo após o término do contrato,
em dezembro de 2011. “Sempre

Leandro Costa

lu

Trabalhos para épocas específicas, como Natal e carnaval, também
são porta de entrada para o mercado e o início de uma boa carreira

com a pesquisa, 51% das vagas
abertas são na região. Desse total, 57% das contratações devem
ocorrer no Estado de São Paulo.
ApesardeapesquisadaAsserttemterouvidoumagrandequantidadedeempresas(33 mil)onúmero total de vagas criados no
período de Natal é incerto e pode ser bem maior.
SomenteaAssociaçãoBrasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), afirma que para suprir o
aquecimento nas vendas no final do ano vai contratar mais de
150 mil temporários em todo o
País. “Além do crescimento co-
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Lojas. Shoppings vão
contratar 150 mil, diz Alshop
mum nessa época tivemos ainda
a inauguração de 34 shoppings
ao longo do ano, destaca o diretor de relações institucionais da
entidade, Luiz Augusto Silva.

Já um levantamento recente
divulgado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), afirma
que somente o comércio varejista irá contratar até o final do ano
mais de 300 mil temporários.
Dadosdo Ministériodo Trabalho e Emprego (MTE) mostram
que no ano passado entre outubro e dezembro foram admitidos por contrato temporário
268 mil pessoas.
Em outras datas do ano, como
Páscoa e Dia das Mães, também
há aquecimento do mercado de
temporários, porém, em menor
escala. Segundo a Alshop, essas
datas costumam gerar contrataçõesequivalentesa30%daquantidade de vagas geradas no Natal. /L.C.

ONDE PROCURAR
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Bater perna

De acordo com a Assertem ainda
há 23 mil vagas abertas no
comércio. Dirigir-se até as lojas
ou então à administração dos
shopping centers para deixar
currículo é o caminho
recomendado pela Alshop
●

Sites e agências

Agências e sites de empregos
também concentram grande
número de vagas. O Manpower
Group possui 5,9 mil vagas.
A Curriculum anunciou mais
4,9 mil postos

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2012, Empregos & carreiras, p. 3.

