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Errar é humano? É. Graças a Deus, temos permis-
são de ignorar o estabelecido e, também, de arris-
car, de buscar o novo. Sem esse espaço de liberdade,
estaríamos condenados à mesmice. Daí por que o
teatrólogo Samuel Becket ter ensinado: "Erre. Erre
mais. Mas erre melhor". E Pope ter insistido: "Um
homem nunca deve sentir vergonha de admitir
que errou, o que é apenas dizer, noutros termos,
que hoje ele é mais inteligente do que era ontem".
A coluna preparou uma série de tropeços comuns.
Embora simples, eles cobram preço alto. Vale o
exemplo de Paulo Renato de Souza. O ministro da
Educação do governo Fernando Henrique partici-
pava do programa eleitoral gratuito de reeleição
do chefe. Depois de mostrar escolas, professores e
ensino que punham Dinamarca, Finlândia e Sué-
cia no chinelo, Paulo Renato disse: "A educação
brasileira vai de encontro às expectativas da popu-
lação". Dizem que FHC não foi derrotado porque
era sábado. Os eleitores saboreavam feijoada e cai-
pirinha. Não prestaram atenção ao desastre.

Ao encontro? De encontro?
Eta duplinha cruel. Por dar recados trocados, ela
desmoraliza ministros, advogados, juízes, repór-
teres. É um deus nos acuda. Melhor fugir da cila-
da.
Ao encontro de quer dizer em favor de ou na dire-
ção de: O projeto veio ao encontro de seus inte-
resses. O resultado das eleições pareceu-lhe vir ao
encontro das ambições do prefeito. Caminhou ao
encontro do filho.
De encontro a significa contra, em sentido con-
trário a: O carro foi de encontro à árvore. 
O projeto vai de encontro às pretensões do gover-
nador. Paulo Renato foi de encontro ao recado
que pretendia dar.

Ao contrário? Diferentemente?
Moçada, olho vivo. E-mails, bilhetes & cia. men-

sageira têm compromisso com a precisão. Aten-
ção à palavra certa na hora certa pega bem como
dirigir com cinto de segurança e respeitar a vaga
destinada a deficientes e idosos.
Ao contrário é contrário mesmo, o oposto: sair e
entrar, morrer e sobreviver, ficar em casa, ir pra
rua.
Diferentemente significa de forma diferente: Di-
ferentemente do divulgado, o brinquedo custa R$
50, não R$ 500.

Ao invés de? Em vez de?
Ao invés de significa ao contrário de: Ao invés de
pobre, era rica. Ao invés de rir, chorou. Veio rápi-
do ao invés de vir devagar.
Em vez de quer dizer em lugar de: Em vez de Por-
tugal, visitou a Espanha. Comprou carne em vez
de peixe.
Superdica: na dúvida, use em vez de. A expressão
substitui ao invés de: Saiu em vez de ficar. Morreu
em vez de sobreviver. Comeu em vez de jejuar.

Ao nível de? Em nível de?
Ao nível de significa à mesma altura: Santos está
ao nível do mar.
Em nível de tem os sentidos de em instância, no
âmbito, paridade, igualdade: A decisão foi toma-
da em nível de diretoria. O consenso só será pos-
sível em nível político. As duas chefias estão em
nível presidencial.
Superdica: a nível de não existe. É praga.

Aos domingos? No domingo?
Ops! A indicação de tempo arma ciladas para gre-
gos e troianos. Seja esperto. Não caia na armadi-
lha ao dizer quando você faz o quê.
Aos domingos significa todos os domingos: Vou à
missa aos domingos. Há médicos que preferem
dar plantão aos domingos. O comércio abre aos
domingos.
Os demais dias da semana seguem a mesma re-
gra. Pedem a preposição a quando indicam ação
que se repete: Os museus fecham às segundas-
feiras (todas as segundas). Estudo inglês às terças
e sextas. Costumo ir à livraria aos sábados.
No domingo ( no sábado, na segunda) quer dizer
que o fato ocorre uma vez ou de vez em quando:
Paulo se casa no sábado. João nasceu na sexta-fei-
ra. Quero ir ao cinema na quarta.

((CCoolluunnaa  rreeppuubblliiccaaddaa..  OO  aauuttoorr  eessttáá  ddee  fféérriiaass..))
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» NAIRA SALES

C om a aproximação das
festas de final do ano,
o varejo se prepara pa-
ra atender à elevada

demanda por produtos e ser-
viços,  abr indo também a
temporada de contratação
de temporários. Pesquisa do
Centro de Estudos do Clube
de Diretores Lojistas do Rio
de Janeiro (CDL-Rio) aponta
que o comércio carioca de-
verá contratar cerca de 25
mil empregados para o pe-
ríodo, bem como para o ve-
rão, alta de 1,8% em relação
a igual intervalo de 2012. 

“O resultado tem dois mo-
tivos. O primeiro é que, ao
longo do ano,  o  comércio
passou por ajustes e essas
contratações são uma forma
de repor os postos de traba-
lho”, afirma o presidente do
CDL-Rio, Aldo Gonçalves. “O
outro reflete o fato de que o
Natal é a grande data do ano
para o varejo e também pre-
cede a alta temporada do ve-
rão, estação mais importante
para a economia carioca”,
completa Gonçalves.

Ele também prevê cresci-
mento de 5% nas vendas ao
longo do quarto tr imestre
frente a igual período do ano
passado. “O otimismo não
deve apenas pelo pagamento
da segunda parcela do déci-
mo terceiro salário, mas tam-
bém por conta da ampliação
do turismo na cidade e a atra-
tividade gerada pelo révei-
llon”, avalia.

Outro dado do estudo, que
ouviu 400 empresas dos seg-
mentos de modas, calçados,
joias, óticas, eletroeletrôni-
cos,  papelar ias,  móveis  e
brinquedos, mostra que qua-
se a metade dos empresários
consultados informou que
há a possibilidade de efetiva-
ção dos funcionários tempo-
rár ios.  A  pesquisa  aponta
ainda que a faixa etária pre-
dominante para o recruta-
mento é de 18 a 27 anos e 55%
das vagas devem ser ocupa-
das por pessoas do sexo fe-
minino. Das oportunidades a
serem oferecidas, 75% serão
para vendedores, 15% para
operadores de caixa e 10%
para estoquistas

Segundo a professora de
gestão de pessoas da Escola
Superior  de Propaganda e
Marketing do Rio de Janeiro
(ESPM-Rio),  Joyce Ajuz,  o
melhor momento para co-
meçar as contratações dos
temporários é 30 dias antes
das festividades, para que se
faça o processo seletivo e o
treinamento dos contrata-
dos. “Para contar com mão
de obra temporária,  o em-
preendedor deve se organi-

zar fazendo um diagnóstico
da necessidade de contrata-
ção e basear-se nos dados
históricos de pelo menos dois
anos da empresa”, ensina. Se-
gundo ela, o ideal para fazer
contratação de temporários
é contratar uma agência de
empregos homologada pelo
Ministério de Trabalho e Em-
prego (MTE). “Assim a em-
presa f ica resguardada de
ações trabalhistas”, orienta.

Planejamento

Joyce dá algumas dicas pa-
ra os lojistas interessados na
contratação de temporários.
“Se for uma prática contí-
nua,  o  ideal  é  montar  um
banco de dados de profissio-
nais que já atuaram na em-
presa e tiveram bom desem-
penho”, diz a professora da
ESMP-Rio. 

“É impor tante  oferecer
treinamento, o que evita di-
ferença no atendimento en-
tre profissionais permanen-
tes e temporários. No final
das contas, o cliente não tem
nada a ver com isso. Quer ser
bem atendido”, completa.

Professor do curso de Ad-
ministração da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas
Gerais (PUC-MG) e co-autor
do livro Estresse Ocupacio-

Natal: demanda elevada
exige mais contratações

EMPREGOS

nal, Henrique Maia Veloso diz
que o primeiro passo para a
contratação de mão de obra
temporária é fazer um bom
planejamento, prevendo qual
deve ser a necessidade orga-
nizacional. “Questões como
qual é o período em que será
necessário o processo de con-
tratação, volume de vagas
abertas e o perfil necessário
devem fazer parte do planeja-
mento”, orienta Veloso.

Ele também recomenda
uma anál ise  da demanda,
por meio de estudos de mer-
cado, para avaliar melhor o
volume de contratações. 

“A empresa deve fazer con-
tratações progressivas,  na
medida em que forem cons-
tatadas informações de que
o movimento está crescente.
Se ela trouxer todos ao mes-
mo tempo, além de sobre-
carregar o setor de gestão de
pessoas, poderá ter que dis-
pensar caso a demanda não
se concretize”, orienta. 

Calçados

A Sonho dos Pés abriu se-
leção para a contratação de
temporár ios  para o  Natal
com 331 vagas, entre vende-
dores, caixas e estoquistas. O
mesmo fez a Sapatella, que
criou 135 vagas para os mes-
mos cargos. No total, as duas
empresas de calçados, bol-
sas e acessórios aumentarão
em 40% o quadro de funcio-
nários em relação a outros
períodos do ano, além de es-
timar vendas 15% superiores
frente ao Natal de 2012.

Segundo a gerente de Re-
cursos Humanos (RH) das
duas marcas, Andreia Mazo-
coli, o processo seletivo está
a todo vapor, já que o objeti-
vo é  estar  com 100% das
equipes fechadas até o dia 26
de novembro. 

"Os interessados ainda po-
dem se candidatar,  a inda
existem opor tunidades",
conta Andreia, para quem,
sem a vinda dos temporá-
rios, não é possível atender à
demanda das festas de final
de ano. "Dezembro é um mês
muito positivo, quando as
vendas costumam até qua-
druplicar. Fica inviável pen-
sar em um período tão rentá-

vel sem reforço de funcioná-
rio para atender à essa de-
manda", comenta a gerente
de RH.

Valores

Nos processos seletivos da
empresa ela conta que busca
levar em consideração valo-
res e critérios que envolvem
o perfil desejado para cada
cargo. Não há necessidade
de experiência anterior em
alguma das funções, revela.
"Gente interessada, de bem
com a vida e com bastante
energia são bem-vindas. A
partir dos currículos avalia-
dos,  fazemos uma seleção
prévia para as dinâmicas de
grupo,  entrevistas  indivi-
duais com o RH e gerentes de
lojas. A seguir, fazemos nos-
sas escolhas”, afirma.

Franqueada da marca de
bolsas, calçados e acessórios
Ferni, no Shopping Bangu,
Zona Oeste do Rio de Janei-
ro, Fernanda Ventury conta
que começou a abrir vagas
para temporários neste mês,
até para dar tempo aos pro-
fissionais receberem treina-
mento adequado. 

"Esses são fatores essen-
ciais para termos uma equi-
pe excelente não só para o
Natal, mas também para os
demais meses", avalia a em-
presária carioca.

Ela conta que o treinamen-
to é natural na hora de uma
contratação, mesmo que seja
provisória,  ainda mais  no
segmento de franquia,  em
que o padrão de atendimen-
to faz parte do modelo de ne-
gócio . "Na Ferni, o problema
não está nas exigências, mas
na mão de obra, que a cada
dia está f icando pior",  la-
menta a empresária, acres-
centando que a pouca dedi-
cação é o maior problema.
“Ainda assim, estamos oti-
mistas com o final do ano.
Estimo aumento de, no míni-
mo, 70% nas vendas frente ao
ano passado", completa.

Para o lar

Já o franqueado da loja de
decoração Imaginarium, no
Shopping Grande Rio,  em
Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense, Flavio Cardoso
diz que sempre está atento
aos candidatos nas seleções
durante o  ano,  pr incipal-
mente para o Natal. “Come-
çaremos a seleção na sexta-
feira, com oito vagas dispo-
níveis”, afirma o empresário,
que reconhece, no entanto, a
importância das admissões
no período. 

“Sem os temporários fica
difícil dar qualidade ao aten-
dimento, pois a demanda até
20 de dezembro é muito gran-
de”, completa. Ele conta que,
para atender com qualidade
e eficiência a clientela, a mar-
ca tem alguns critérios míni-
mos para que o candidato fa-
ça parte da equipe. 

“Um deles é responsabili-
dade e pro-atividade. Tam-
bém damos o treinamento
inicial para os temporários,
com isso não é necessário ex-
periência para se candidatar
ao cargo”, afirma.

Assim como Fer nanda,
Flavio se  diz  preocupado
com a falta de comprometi-
mento dos jovens que se can-
didatam às vagas. 

“O problema não é só com
o temporário, mas com esta
geração que ingressa no mer-
cado de trabalho. Eles não
têm muito vínculo com o lo-
cal, o que resulta em elevada
rotatividade nas lojas”, afirma
o franqueado da Imaginarium
do Shopping Grande Rio.

DIVULGAÇÃO

Fim de ano é época de admissões de temporários e muitos empresários já iniciaram
seleções. CDL-Rio estima que varejo carioca empregará 25 mil pessoas no período

Dezembro é um mês muito positivo,
quando as vendas costumam até
quadruplicar. Fica inviável pensar
em um período tão rentável sem
reforço de funcionário para
atender à essa demanda."
Andreia Mazocoli
Gerente de RH das marcas Sonho dos Pés e Sapatella
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