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Resultado de vagas de emprego em Araraquara é negativo, puxado pelo setor de
Agropecuária
O mês de Agosto gerou uma quebra na expectativa de estabilização do número de
empregados no município, com um fechamento de 172 postos. O resultado representa um
total de 2.094 admissões e 2.266 demissões, de acordo com dados do CAGED1. O setor que
mais influenciou no resultado foi a Agropecuária, com fechamento de 153 postos. O setor
de Comércio e Serviços também teve números negativos, porém, em menor escala.
Enquanto isso, o setor industrial apresentou melhor resultado, indicando um aquecimento
para as encomendas de final de ano. A Construção Civil se manteve mais estável, com
abertura de 4 vagas com carteira assinada no mês.
GRÁFICO 1 – Variação do Número de Postos de Trabalho em Agosto de 2017
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Fonte: Elaboração Sincomércio com base em dados do CAGED.
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Plataforma de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

O destaque no mês de Setembro foi para o setor de Agropecuária, que fechou 153 postos
de trabalho. O setor vinha se destacando positivamente durante o ano, principalmente
devido à safra recorde e às boas condições de exportação dos produtos. Porém, ainda
assim se caracteriza como um setor sazonal, que diante quebras de safra ou desequilíbrios
no mercado externo acaba sendo muito afetado. Além disso, o setor costuma ter um alto
índice de contratação de trabalhadores temporários para épocas de colheita, que logo após
a safra acabam sendo dispensados, principalmente a partir de Agosto e Setembro.
Nos setores de Comércio e Serviços, o mês de Setembro não apresenta altas perspectivas
de vendas, principalmente por não conter nenhuma data comemorativa relevante. Esses
setores tem a tendência de aumento do número de contratações nos meses mais próximos
ao final do ano, principalmente Novembro e Dezembro.
A Indústria já apresenta resultados melhores, sendo que foi o setor que mais abriu vagas
em 2017, com um total de 515 postos. De acordo com a balança comercial da cidade,
algumas empresas tem se especializado na exportação de bens manufaturados, o que
ajudou a garantir um bom resultado para o setor e para o município.

Comércio Varejista:
O Comércio Varejista tem um fechamento de vagas em Setembro, principalmente
puxado pelo ramo de Eletrodomésticos, Eletrônicos e Lojas de Departamento
O comércio varejista de Araraquara volta a fechar vagas em Setembro, com uma redução
de 56 vagas. O resultado foi principalmente influenciado pero segmento de
Eletrodomésticos, Eletrônicos e Lojas de Departamento. Com a expansão do comércio
digital, muitos consumidores passaram a procurar esses produtos online, sendo um dos
segmentos com maior número de vendas na região. A proximidade com a Black Friday em
Novembro também faz com que muitos consumidores esperem a data, que tem grande
apelo para o ramo de eletrônicos e eletrodomésticos.
Movimentação e Estoque de Empregos no Varejo de Araraquara
Atividades
Autopeças e Acessórios
Concessionárias de Veículos
Farmácias e Perfumarias
Eletrodomésticos, Eletrônicos e Lojas de Departamentos
Materiais de Construção
Lojas de Móveis e Decoração
Lojas de Vestuário, Tecido e Calçados
Supermercados
Outras Atividades
Total do Comércio Varejista
*Acumulado até Setembro

Saldo em set/2017

Saldo em 2017*

Estoque

-3
-10
3
-33
-1
-4
-6
-11
9
-56

-40
-22
50
-14
-21
-19
-148
-58
-5
-277

1.017
732
1.182
1.116
1.189
206
1.685
3.621
1.967
12.715

Em números absolutos observa-se que os setores de Supermercados e Concessionárias de
Veículos também influenciaram negativamente o resultado do mês. Os únicos setores que
apresentaram aumento nos postos foram as Farmácias e Perfumarias (3) e Outras
Atividades (9).

