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• O número médio de temporários contratados pelos estabelecimentos de

comércio e serviços em 2013
201 deverá ser de 5,2 trabalhadores.
•

Esse número representa um incremento de 26,9% na força de trabalho dos
estabelecimentos pesquisados.
pesquisados

• Dos estabelecimentos que pretendem contratar temporários, 68,2% ainda
não iniciaram as contratações.
•

Em número de trabalhadores, apenas 19,9% da demanda total por trabalho temporário
já havia sido concretizada até a data da pesquisa.
pesquisa

• Em relação a 2012, a contratação
contratação de temporários deve ser ligeiramente
superior.
• O processo seletivo, em 90,6% dos casos, contará com algum tipo de
exigência para o preenchimento das vagas.
•

Para a seleção dos trabalhadores, 54,2% dos estabelecimentos exigirão algum grau de
instrução, sendo que, dessas, 88,5%
% requisitará Ensino Médio completo. Além disso,
itens como disponibilidade de horário, idade, experiência, boa comunicação e boa
aparência também são requisitados pelos estabelecimentos contratantes.
contratante

• A maior parte (90,9%)
%) dos estabelecimentos que pretendem contratar
temporários deverá fazê-lo
fazê lo para a atividade de vendas/comercial.
• Os estabelecimentos afirmam que 49,0%
49,0% dos trabalhadores contratados
como temporários possuem chance de efetivação após o final de seu
contrato.
•

Na comparação com o ano passado, os estabelecimentos afirmaram que a quantidade
de trabalhadores temporários com possibilidade de efetivação é levemente superior.
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Pesquisa de Temporários - 2013
O presente relatório tem por objetivo apresentar os principais resultados da
Pesquisa de Empregos Temporários 2013, analisando as intenções de contratações
com vistas a atender o aumento de demanda típico do final do ano. O público-alvo
foram estabelecimentos do comércio varejista e serviços que tipicamente são
contratantes de temporários nesse período. A técnica utilizada foi a de entrevistas in
loco com os estabelecimentos dos segmentos selecionados. Foram realizadas 384
entrevistas, na principal cidade de cada Macrorregião do Estado: Santa Maria, Porto
Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas. A pesquisa foi realizada entre os dias 7 a 11 de
outubro de 2013.
Tabela 1 – Amostra estipulada por município pesquisado
Macrorregião
Município
Peso % Esperado
Centro
Santa Maria
9,1%
Metropolitana
Porto Alegre
64,3%
Nordeste
Caxias do Sul
13,3%
Noroeste
Ijuí
3,4%
Sul-Campanha
Pelotas
9,9%
Total
100,0%
Fonte (empregos): RAIS/MTE
Elaboração: Assessoria Econômica/ Fecomércio-RS

Amostra Estipulada
35
247
51
13
38
384

Caracterização da Amostra
Gráfico 1 – Composição da Amostra quanto ao Número de Trabalhadores Formais
Até 10 funcionários

50,0%

De 11 a 20 funcionários
De 21 a 30 funcionáros
De 31 a 40 funcionários
De 41 a 50 funcionários
Acima de 50 funcionários

27,3%
9,4%
4,7%
3,1%
5,5%

Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica/ Fecomércio-RS

O Gráfico 1 apresenta a composição da amostra da pesquisa no que diz respeito
ao número de trabalhadores formais. Na média, os estabelecimentos que compõem a
amostra possuem 19,22 funcionários. O Gráfico 2 apresenta a divisão da amostra da
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pesquisa quanto às atividades dos estabelecimentos. As lojas de confecções
lideraram os estabelecimentos entrevistados, seguidos de lojas de calçados, de
móveis e eletrodomésticos e de bijuterias e acessórios.
Gráfico 2 – Composição da Amostra quanto ao Número de Trabalhadores Formais
Loja confecção/ vestuário

37,2%

Loja de calçados

12,2%
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11,5%
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7,3%

Decorações/ bazar

5,2%

Farmácia

3,4%

Perfumaria e cosméticos

3,4%

Supermercado

3,1%

Outros

16,7%

Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica/ Fecomércio-RS

Contratação de Temporários 2013
Consolidando as contratações já realizadas com as pretendidas, em termos
gerais, os estabelecimentos pesquisados devem admitir uma média de 5,2
trabalhadores. Considerando o número de funcionários permanentes dos
estabelecimentos pesquisados, esse número representa um incremento de 26,9% da
força de trabalho nos setores que tipicamente contratam temporários para enfrentar o
aumento de demanda do final de ano.
Entre os estabelecimentos que pretendem contratar trabalhadores temporários,
68,2% ainda não haviam iniciado as contratações até a realização da pesquisa,
enquanto 31,8% já haviam contratado ao menos 1 funcionário temporário (Gráfico 3).
Gráfico 3 – Contratações de Temporários já realizadas
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31,8%
68,2%

Não foram realizadas contratações
Sim, já foram realizadas contratações
Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

Dentre os estabelecimentos que já haviam realizado contratações de
temporários até a data da pesquisa, a maior parcela (32,4%) havia contratado 1
funcionário. O Gráfico 4 apresenta as informações referentes à distribuição das
contratações já realizadas.
Gráfico 4 – Parcela de estabelecimentos por número de
contratações de temporários já realizadas
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Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

Dentre os estabelecimentos que ainda irão realizar contratações de temporários,
21,6% pretendem contratar 2 trabalhadores e 12,4%, mais de 8 (Gráfico 5).
Considerando a totalidade de trabalhadores temporários que os estabelecimentos
pretendem contratar em 2013, apenas 19,9% da demanda total já havia sido
concretizada até a data da pesquisa (Gráfico 6).
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Gráfico 5 – Parcela de estabelecimentos por número de contratações de temporários que
pretende realizar (além das já realizadas)
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Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

Gráfico 6 – Parcela de demanda por trabalho temporário já concretizada

19,9%

80,1%

Contratações já realizadas

Contratações a serem realizadas

Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

Dentre os estabelecimentos pesquisados, 95,1% foram capazes realizar uma
comparação com as contratações de temporários do ano passado. Em relação a
2012, 63,8% dos estabelecimentos contratarão temporários em número semelhante
ao ano anterior, enquanto 21,4% aumentarão as contratações (maior ou muito maior)
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e 14,8% contratarão um número menor de funcionários temporários (menor ou muito
menor).
A partir do Gráfico 7, é possível elaborar um índice que consolida a distribuição
de respostas em um único número, que varia entre 0,0 (todos os estabelecimentos
pretendem contratar muito menos temporários do que no ano passado) e 200,0 (todos
os estabelecimentos pretendem contratar muito mais temporários do que no ano
passado), no qual o valor 100,0 indica que, na média, os estabelecimentos pretendem
contratar o mesmo número de temporários que em 2012. O índice calculado a partir
das frequências do Gráfico 7 resulta no valor de 103,6, indicando uma contratação de
temporários ligeiramente superior à verificada em 2012.
Gráfico 7 – Comparação com as contratações realizadas em 2012
63,8%
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14,5%

0,8%

0,3%
Muito menor

Menor

Igual
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Muito maior

Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

Quanto à Seleção
Quanto ao local de realização da seleção (Gráfico 8), 75,5% das contratações
serão feitas no próprio estabelecimento, enquanto em 19,0% dos casos será realizada
pela matriz. Apenas 4,7% dos estabelecimentos farão as contratações a partir da
contratação de empresas de RH e 0,3% terão um processo compartilhado entre o
estabelecimento e a matriz. Por fim, 0,5% não soube informar como será realizado o
processo de seleção.
Gráfico 8 – Local de realização da seleção
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Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica/ Fecomércio-RS

O processo seletivo, em 90,6% dos casos, contará com algum tipo de exigência
para o preenchimento das vagas. O Gráfico 9 apresenta os critérios mais comuns
exigidos pelos estabelecimentos para a seleção dos temporários. Entre as exigências
mais frequentes estão o grau de instrução (54,2%) e a disponibilidade de horário
(48,4%). Em terceiro lugar, empatados, estão exigências relacionadas à idade,
experiência e boa comunicação, todos com 37,8% dos estabelecimentos. Boa
aparência aparece em quarto lugar, com 34,1%, seguido da inexistência de
antecedentes criminais (23,7%) e restrições ao gênero (23,4%).

Gráfico 9 – Exigências para a Contratação de Temporários (Múltipla)
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Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica/ Fecomércio-RS

Gráfico 10 – Exigências de Grau de Instrução Formal
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Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica/ Fecomércio-RS
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Quanto às exigências relativas ao grau de instrução, 88,5% dos estabelecimentos
afirmaram que exigirão, ao menos, Ensino Médio. A necessidade de Ensino Superior
aparece para 7,2% dos casos e em 3,8% será necessário apenas o Ensino
Fundamental (Gráfico 10). No Gráfico 11, é possível observar como se distribuem as
exigências quanto ao gênero. Entre os estabelecimentos que farão exigências quanto
ao gênero, 96,7% pretendem contratar mulheres, enquanto apenas 3,3% fazem a
exigência de contratar homens.
Gráfico 11 – Exigências conforme o Gênero

3,3%

96,7%
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Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica/ Fecomércio-RS

Atividades de Trabalho
No que se refere às atividades a serem desenvolvidas pelos trabalhadores
temporários, a maior parcela das contratações de pessoal visa à atividade de
vendas/comercial. O Gráfico 12 mostra que 90,9% dos estabelecimentos que
contrataram (e/ou contratarão) temporários o farão para a função de
vendas/comercial. A função caixa/crediário (28,4%) e estoque/depósito (25,0%)
aparecem também em destaque.
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Gráfico 12 – Área de Contratação dos Temporários
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Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica/ Fecomércio-RS

Efetivação de Temporários
Gráfico 13 – Perspectiva de Efetivação de Temporários

Percentual de trabalhadores
COM perspectiva de efetivação

51,0%

49,0%
Percentual de trabalhadores
SEM perspectiva de efetivação

Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica/ Fecomércio-RS

Quanto à efetivação de temporários, 73,7% dos estabelecimentos souberam
informar sobre a possibilidade ou não de efetivação. Conforme as perspectivas
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desses estabelecimentos, 49,0% dos trabalhadores temporários contratados em 2013
possuem possibilidade de efetivação posterior (Gráfico 13). O cálculo foi realizado a
partir da comparação entre os estabelecimentos que informaram o número de
contratações temporárias que realizaram (e/ou realizarão) e o número de efetivações
pretendidas.
O Gráfico 14 apresenta a dispersão dos estabelecimentos conforme a
perspectiva de efetivação dos temporários na comparação com 2012, em termos
quantitativos. Uma parcela de 65,1% dos estabelecimentos pretende efetivar a mesma
quantidade de temporários efetivada em 2012, enquanto 22,4% pretende efetivar um
número maior ou muito maior do que no ano passado. A partir dos dados do Gráfico
14, é possível elaborar um índice que consolida a distribuição de respostas em um
único número, que varia entre 0,0 (todos os estabelecimentos percebem a
possibilidade de efetivar muito menos temporários do que em 2012) e 200,0 (todos os
estabelecimentos percebem a possibilidade de efetivar muito mais temporários do que
em 2012), no qual o valor 100,0 indica que, na média, os estabelecimentos pretendem
efetivar a mesma quantidade de temporários de 2012. O índice calculado a partir das
frequências obtidas resulta no valor de 105,02, indicando uma possibilidade média de
efetivação de temporários ligeiramente superior à realizada no ano passado. Para a
realização do cálculo do índice considerou-se apenas os estabelecimentos que
souberam informar e as que existiam em 2012.
Gráfico 14 – Perspectiva de Efetivação de Temporários – 2013 em relação a 2012
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Fonte: IFEP
Elaboração: Assessoria Econômica/ Fecomércio-RS
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