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ECONOMIA EXPECTATIVA É DE QUE ENTRE 15% E 20% DOS EMPREGOS SEJAM MANTIDOS APÓS O PERÍODO DE FESTAS NATALINAS

Lojas de calçados e roupas
lideram vagas temporárias
Sindicato prevê 2.500 contratados na
região; ACI espera 3.500 em São José para
trabalhar no final de ano no comércio
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

Os segmentos de vestuário,
calçados e acessórios devem liderar a contratação
de funcionários temporários
para o comércio na RMVale
durante esse final de ano. A
estimativa foi feita pelo Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e
região), que prevê a contratação de até 2.500 temporários no varejo em 2021.
Já entre os cargos que mais
serão solicitados estão os de
vendedores, repositores de
estoques, caixas, empacotadores e seguranças.

No entanto, a expectativa
é ainda mais otimista para a
ACI (Associação Comercial
e Industrial) de São José dos
Campos, que prevê a geração
de até 3.500 vagas temporárias apenas na cidade durante
o período.
A entidade está iniciando
uma pesquisa com lojistas sobre o assunto e prevê melhora
na cidade.
Em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, a abertura
de vagas foi pequena, segundo a entidade. Mas, em 2.019,
que é usado como comparativo, as contratações ficaram
entre 2.500 e 3.000 vagas temporária.
De acordo com a ACI, as
vendas este ano têm crescido nas datas comemorativas,

como no Dia das Mães, Dia
dos Namorados e Dia das
Crianças, por exemplo, em
relação a 2019 e 2020. E, com
a retomada do comércio, as
vagas em carteira assinada estão crescendo também.
Já na avaliação do Sincovat,
a previsão do varejo é o mesmo visto em 2019, último ano
em que se pode observar certa “normalidade” no desempenho do setor.
“Tradicionalmente, cerca de
15 a 20% dos empregos temporários acabam ficando após a
temporada de Natal”, comenta o presidente do Sincovat e
vice-presidente da FecomercioSP, Dan Guinsburg.
“Esse ano, com a desaceleração da pandemia e o fim
das restrições de públicos e
horários de funcionamento,
acreditamos numa melhora
considerável nas vendas. Consequentemente, as equipes
precisarão estar prontas para
atender os consumidores”, explica Dan.
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Divulgação

Temporários. Comércio está aquecido no final do ano na RMVale

POR CENTO
dos temporários
contratados costumam ser
efetivados no comércio,
segundo o Sincovat

