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Resultado de vagas de emprego em Araraquara volta a subir, recuperando resultado
negativo do mês de Julho
O mês de Agosto trouxe uma retomada nas contratações com carteira assinada,
terminando com a abertura de 469 novos postos. Esse é o melhor resultado para o mês
desde 2010. O resultado representa um total de 2.562 admissões e 2.093 demissões, de
acordo com dados do CAGED1. O setor que teve mais participação no resultado foi o de
Serviços, interrompendo um período de quatro meses de queda. O setor de Comércio, que
também vinha apresentando oscilação nas contratações também registrou um resultado
positivo nesse mês. O único setor que apresentou o fechamento de postos de trabalho foi
a Indústria, com a perda de 73 vínculos formais. Apesar disso, no acumulado do ano os
resultados do setor continuam sendo positivos.
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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O destaque no mês de Agosto foi para o setor de Serviços, porém, dessa vez de forma
positiva. Foram 361 postos com carteira assinada criados em Agosto, resultado que indica
uma retomada do setor nesse segundo semestre do ano. Apesar do aumento, o resultado
acumulado do setor no ano continua negativo, uma vez que nos últimos meses foi muito
impactado pela queda no consumo das famílias. A última alta do Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) no mês de Setembro demonstra essa melhora nas condições econômicas
das famílias, que se reflete no aumento da demanda e conseqüentemente das
contratações para o atendimento da mesma.
No caso da Indústria, a queda nas contratações desse mês não representa um
encolhimento do setor na região. Durante os meses de outubro e novembro, a busca por
mão de obra tende a aumentar com as encomendas para as festas de final de ano. No setor
de Comércio, o movimento é bem parecido.
Na comparação com o ano anterior, o saldo geral de movimentação do mês foi
expressivamente melhor, com a criação de 399 postos a mais. O resultado deve ser
encarado como um dado muito positivo, uma vez que o mês de Agosto não costuma ser
muito promissor para o mercado de trabalho.
GRÁFICO 2 – Comparação Agosto/16 e Agosto/17
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Fonte: Elaboração Sincomércio com base em dados do CAGED.
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Comércio Varejista:
O Comércio Varejista volta a abrir postos de trabalho em Agosto
O comércio varejista de Araraquara retoma a tendência de aumento do estoque de
trabalhadores, com a abertura de 60 novas vagas com carteira assinada em Agosto. Apesar
de os meses de Agosto e Setembro não movimentarem expressivamente o setor, espera-se
que ele volte a contratar em uma proporção um pouco menor nesses meses e com um
aumento mais expressivo nos meses de Novembro e Dezembro para atender as demandas
do Natal, a principal data para o 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
*Acumulado até Agosto

Saldo em ago/2017 Saldo em 2017*
2
13
35
3
0
5
-2
17
-13
60

-37
-12
47
19
-20
-15
-142
-47
-14
-221

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 melhora no mercado de trabalho varejista de
Araraquara foi mais influenciado pelos segmentos relacionados a farmácias e perfumarias e
supermercados, que juntos geraram a abertura de 52 novas vagas. O bom desempenho das
farmácias esteve ligado ao tempo seco e baixa umidade do ar na região, gerando o
aumento dos problemas respiratórios nos meses de agosto e setembro e elevando a
demanda pelo setor. Os segmentos que obtiveram resultado negativo foram as lojas de
vestuário, tecido e calçados (-2) e outras atividades (-13).

