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Economista do Núcleo de Economia do Sincomercio Araraquara em parceira com Núcleo de Conjuntura,
Finanças e Empreendedorismo (NCFE) / UNESP‐Araraquara.

Resultado de vagas de emprego em Araraquara é prejudicado pelo resultado da
Construção Civil e Comércio
O mês de Outubro registrou novo saldo negativo, porém, em proporções menores em
relação ao mês anterior. Foram fechados 15 postos de emprego na cidade. O resultado
representa um total de 2.076 admissões e 2.091 demissões, de acordo com dados do
CAGED1. Os setores que mais influenciaram no resultado foram a Construção Civil e o
Comércio. Os destaques positivos ficaram para os setores de Indústria e Serviços. A
agropecuária continuou fechando postos, em escala menor, devido ao fim das safras.
GRÁFICO 1 – Variação do Número de Postos de Trabalho em Outubro de 2017
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Fonte: Elaboração Sincomércio com base em dados do CAGED.
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O destaque positivo no mês de Outubro foi para os setores de Serviços e Indústrias. Ambos
tiveram saldos positivos na criação de vagas, demonstrando um aquecimento dos setores
para o final do ano. No caso da indústria, a Black Friday também exerce certa influencia
sobre as encomendas. O setor de Serviços é o mais expressivo para o município, e exibe
sua primeira abertura de postos após seis meses de queda, indicando uma possível
retomada. Muitos já estão se preparando para oferecer serviços requisitados no final do
ano, como salões de beleza, segmento de comida, etc.
Apesar da boa notícia, os destaques negativos foram para os setores de Comércio e
Construção Civil. Havia uma expectativa de que o setor comercial voltasse a criar vagas em
Outubro, já se preparando para as vendas de final de ano. Porém, o movimento ainda fraco
nos corredores comerciais acabou postergando as admissões para a data. Ainda existe uma
expectativa de que os resultados de emprego em Novembro e Dezembro movimentem
positivamente o saldo do setor.
Na comparação anual, observa-se que o setor mais prejudicado em 2017 foi a Construção
Civil, com encolhimento de 18,8% no quadro de funcionários no município. Em
contrapartida, o setor de agropecuária obteve um crescimento de 29,5% no número de
vagas, principalmente devido à safra recorde que garantiu a abertura de muitas vagas no
primeiro semestre do ano. Os demais setores tiveram variações menores, sendo que o
setor Comercial se manteve quase estável na comparação anual.
GRÁFICO 1 – Estoque de Trabalhadores Formais em Outubro de 2016 e 2017
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Comércio Varejista:
O Comércio Varejista tem um fechamento de vagas em Outubro, puxado pelo
segmento de Supermercados
O comércio varejista de Araraquara registra novamente no mês de Outubro fechamento de
postos, com uma redução de 46 vagas. O resultado foi principalmente influenciado pero
segmento de Supermercados e Eletrodomésticos, Eletrônicos e Lojas de Departamento. Os
setores de Farmácias e Perfumarias e Lojas de Vestuário, tecidos e calçados tiveram
resultados melhores na criação de vagas.
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 Outubro

Saldo em Out/2017 Saldo em 2017*
-6
-3
15
-15
11
-8
8
-33
-15
-46

-46
-25
65
-29
-10
-27
-140
-91
-20
-323

Estoque
1.011
729
1.197
1.101
1.200
198
1.693
3.588
1.952
12.669

Em números absolutos observa-se que os setores de Supermercados e Eletrodomésticos,
Eletrônicos e Lojas de Departamento fecharam juntos 48 postos. Enquanto isso, os
segmentos que apresentaram saldos melhores abriram juntos 34 vagas com carteira
assinada.

