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Resultado de vagas de emprego em Araraquara é prejudicado pelo resultado da Indústria
e Serviços
O mês de Novembro, ao contrário das expectativas, registrou saldo negativo de vagas no
município. Foram fechados 390 postos de emprego na cidade. O resultado representa um
total de 1.863 admissões e 2.253 demissões, de acordo com dados do CAGED1. Os setores
que mais influenciaram no resultado foram a Indústria e Serviços. Porém, como esperado,
o setor comercial registrou resultado positivo nesse período. A agropecuária continuou
fechando postos, em escala menor, devido ao fim das safras.
GRÁFICO 1 – Variação do Número de Postos de Trabalho em Novembro 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 setor industrial foi responsável pelo maior número de fechamento de postos de
trabalho. Um dos motivos agravantes para o resultado foi o encerramento das atividades
da tradicional Usina Tamoio no município, com a demissão em massa dos funcionários.
Grande parte do saldo negativo registrado acaba sendo atribuído a esse evento.
No caso dos Serviços, com a renda das famílias ainda muito restrita e a tentativa de
economizar acaba reduzindo a procura pelo setor. O segmento que teve maior queda foi
aquele que abrange os serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção,
redação, etc, com fechamento de 180 postos de trabalho. Ou seja, o consumidor tem
elencado gastos prioritários e aqueles que são considerados supérfluos ou secundários
acabaram ficando para depois.
Como destaque positivo está o setor comercial, que contou com a abertura de 110 postos
de trabalho. Nesse período do ano, a procura por mão de obra para atender a demanda de
final de ano é grande, gerando resultados melhores para o setor.
Apesar do desempenho negativo do setor industrial e da agropecuária, ambos
apresentaram o melhor resultado na comparação anual, com aumento de 2,5% e 42,3% no
estoque de trabalhadores respectivamente. O comércio apresentou pequena queda de
0,4%, indicando certa estabilidade no setor. O setor mais prejudicado na comparação com
o mesmo período do ano passado foi a construção civil, com queda de 18,3%.
GRÁFICO 2 – Estoque de Trabalhadores Formais em Novembro de 2016 e 2017
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Comércio Varejista:
O Comércio Varejista atinge o melhor resultado do ano, com abertura de 96 postos
de trabalho
O comércio varejista de Araraquara registra a abertura de 96 postos de trabalho em
Novembro, melhor resultado desde Novembro de 2016. O resultado foi principalmente
influenciado pero segmento de Supermercados e Lojas de vestuário, tecido e Calçados. Os
setores têm um forte apelo no final do ano, devido às compras de presentes e preparação
das ceias de Natal e Ano Novo. O segmento que apresentou pior resultado foi o de
materiais de construção, seguindo o movimento do setor.
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
*Até Novembro

Saldo em Nov/2017

Saldo em 2017*

Estoque

1
-3
4

-45
-28
69

1.012
726
1.201

11

-18

1.112

-10
-2
62
32
1
96

-20
-29
-78
-59
-19
-227

1.190
196
1.755
3.620
1.953
12.765

O bom desempenho dos supermercados também tem relação com a preferência da
população por comer em casa para tentar enxugar os gastos extras, explicando também a
queda na procura pelos serviços de alimentação. A grande procura devido às festas de final
de ano também exerce influencia positiva sobre o setor.

