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Resultado de vagas de emprego em Araraquara fica negativo em Julho
O mês de Julho não conseguiu garantir a recuperação dos saldos positivos do início do ano.
O resultado representa um fechamento de 446 postos com carteira assinada, e um total de
1.778 admissões e 2.225 demissões, de acordo com dados do CAGED1. O setor que puxou o
resultado para baixo continua sendo o de serviços, que vem apresentando resultados
negativos desde Abril. Os demais setores também tiveram resultados negativos, com
exceção da agropecuária, foi o único a apresentar resultado positivo em Julho.
GRÁFICO 1 – Variação do Número de Postos de Trabalho em Junho de 2017
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Fonte: Elaboração Sincomércio com base em dados do CAGED.

O destaque no mês de Junho foi para o setor de Serviços, que apresentou o fechamento de
395 postos de trabalho, resultado um pouco melhor em relação ao mês de Junho, que
havia fechado 470 postos. Os demais setores também apresentaram queda, com exceção
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Plataforma de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

da Agropecuária que vive um momento de safra em alta e melhores condições climáticas
em relação ao ano passado.
Para os demais setores, o período entre Junho e Setembro não concentra grandes datas
comemorativas que ajudam a movimentar o consumo. Dessa forma, os setores de
comércio e serviços acabam sendo impactados primeiro. A indústria também acaba não
tendo demanda dos outros setores, diminuindo a produção.
Na comparação com o ano anterior, o saldo geral de movimentação do mês foi um
minimamente melhor, com a perda de 13 vagas a menos do que no ano anterior. O
resultado foi em grande parte puxado pelo setor de Serviços, que apresentou a perda de
395 postos com carteira assinada. Os setores de Comércio e Construção Civil também
tiveram resultados negativos e piores se comparados a julho de 2017.
GRÁFICO 2 – Comparação Junho/16 e Junho/17
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Fonte: Elaboração Sincomércio com base em dados do CAGED.
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Comércio Varejista:
O Comércio Varejista fecha 37 postos de trabalho em Araraquara no mês de Julho
O comércio varejista de Araraquara interrompeu a abertura nos postos de trabalho, que
tiveram redução de 37 vagas em Julho. O mês de Julho e Agosto e Setembro não possuem
grandes datas comemorativas que movimentem o setor, apresentando um desempenho
menor nesse período.
Movimentação e Estoque de Empregos no Varejo de Araraquara
Atividades
Saldo em jul/2017 Saldo em 2017*
Autopeças e Acessórios
-19
-37
Concessionárias de Veículos
-12
-12
Farmácias e Perfumarias
10
47
Eletrodomésticos, Eletrônicos e Lojas de Departamentos
11
19
Materiais de Construção
2
-20
Lojas de Móveis e Decoração
-1
-15
Lojas de Vestuário, Tecido e Calçados
-13
-142
Supermercados
-10
-47
Outras Atividades
-4
-14
Total do Comércio Varejista
-36
-221
*Acumulado até Julho

Estoque
1.020
742
1.179
1.149
1.190
210
1.691
3.632
1.958
12.771

Em números absolutos observa-se que a queda no mercado de trabalho do comércio
varejista de Araraquara em Julho foi mais influenciado pelos segmentos relacionados a
veículos: autopeças e acessórios e concessionárias de veículos, que juntas fecharam 31
vagas. Os supermercados e lojas de vestuário, tecidos e calçados também tiveram
desempenho negativo. Espera-se que no mês de Agosto, o resultado seja um pouco melhor
para o setor de vestuário e calçados devido às vendas para o dia dos pais.
Os destaques positivos ficaram para farmácias e perfumarias e eletrodomésticos,
eletrônicos e lojas de departamento.

