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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$)Comercial, venda (em R$)

DÓLAR
Setembro/2022 -0,29
Agosto/2022 -0,36
Julho/2022 -0,68
Junho/2022 0,67

BOLSAS (em %)> <
IBOVESPA

-0,03
DOW JONES

-145,61

01/novembro 5,119
31/outubro 5,166
28/outubro 5,301 5,1615,126

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

13,18

SELIC

Em% ao ano

13,75

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6515 0,6515
(0,14%)

IPCA do IBGE (em%)

Natal deve aquecer
vendas e empregos
temporários emPE

Shoppings
investem
para atrair
clientes

Apostando nos bons negó-
cios da época, os shoppings
pernambucanos também ini-
ciaram o movimento de de-
coração e contratação para o
final de ano. O investimen-
to em três dos maiores cen-
tros de vendas no estado –
os shoppings RioMar, Recife
e Guararapes – chegam a R$
7,9 milhões em decoração e
ações de marketing.

Com o tema Celebrando
a Magia, o RioMar, no Pi-
na, Recife, investiu R$ 3 mi-
lhões nos universos de Mic-
key e Minnie, Frozen, Carros
e Monstros S.A. Para o perío-
do, cerca de 600 vagas tem-
porárias deverão ser criado
no centro de compras.

O Shopping Recife, em Boa
Viagem, investiu cerca de
R$ 4 milhões na edição na-
talina 2022. A expectativa é
que durante o ciclo natali-
no, o mall receba cerca de
4,2 milhões de pessoas. Em
sua decoração, o centro de
compras vai mostrar uma
das sagas literárias mais fa-
mosas do mundo para a ce-
lebração: Harry Potter.

“Ao longo de tantos anos
resolvemos trazer para a ca-
pital pernambucana uma de-
coração impactante e inédita
por aqui”, destaca a gerente
de Marketing do Shopping
Recife, Fabiola Azevedo.

Já o Shopping Guararapes,
em Piedade, em Jaboatão, in-
vestiu R$ 1,9 milhão no Na-
tal, considerando as ações
de marketing e a decoração
natalina. O Natal Magia das
Luzes do centro deve impul-
sionar a abertura de 350 va-
gas temporárias nas lojas do
mall. A expectativa do sho-
pping é obter um crescimento
em vendas na média de 23%
em relação ao ano passado.

A expectativa da CNC é que o comércio do estado
gere 2,48mil novos postos com vínculo provisório,
para atender as demandas do ciclo natalino

Considerada a melhor data
para o comércio brasileiro, o
Natal deverá aquecer as ven-
das em Pernambuco. Após dois
anos com restrições impostas
pela pandemia de Covid-19, o
avanço da vacinação e o contro-
le das taxas de contaminação e
de mortes permitirá que a da-
ta volte a ser celebrada em con-
junto com familiares e amigos.
Além das boas perspectivas do

comércio, a expectativa é que o
número de contratações tempo-
rárias avance no estado.

De acordo com um levanta-
mento da Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC), a ex-
pectativa é de que 2,48 mil pes-
soas sejam contratadas de for-
ma temporária em Pernambu-
co para o Natal. Boa parte das
vagas estão sendo abertas nos
shoppings centers. No Brasil, o

número de empregos tempo-
rários deve alcançar 109,4 mil.

Alinhada a essa expectativa,
estudo da Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes (Abra-
sel), indicou que 53% dos bares
e restaurantes de Pernambuco
deverão contratar até o fim de
2022. Para 65% dos empresá-
rios do setor, as maiores moti-
vações são a Copa do Mundo, o
Natal e Réveillon, além das con-

fraternizações.
“A necessidade de contratar

novos colaboradores e a expec-
tativa de aquecimento nas ven-
das do final de ano trazem de
volta o ânimo para os empresá-
rios”, explica Tony Sousa, presi-
dente da Abrasel em Pernambu-
co. Mas o setor de bares e restau-
rantes tem encontrado dificul-
dade para contratar profissio-
nais como gerentes e garçons.
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