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Resultado de vagas de emprego em Araraquara segue positivo, com a criação de 298
postos de trabalho, melhor resultado em 6 meses
O mês de Março registrou mais um resultado positivo, trazendo a expectativa de uma
melhora no quadro empregatício de Araraquara. Apesar de ainda cedo para confirmar se
os próximos meses continuarão em tendência de alta, os 298 postos de trabalho abertos na
cidade no mês trazem perspectivas muito positivas para o futuro. O resultado representa
um número de 2.510 admissões e 2.212 demissões, de acordo com dados do CAGED1. O
setor que mais se destacou na criação de vagas foi a indústria, que segue com resultados
positivos pelo terceiro mês consecutivo. O aumento das contratações em março também
se deve ao aumento de demanda para as datas comemorativas (Páscoa e Dia das Mães). O
único setor que apresentou queda nas vagas no período foi o setor de comércio, que
acumula ser quarto desempenho negativo.
GRÁFICO 1 – Variação do Número de Postos de Trabalho em Fevereiro de 2017

Fonte: Elaboração Sincomércio com base em dados do CAGED.
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Plataforma de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

No mês de Março, o número de postos de trabalho já
acumula seu segundo resultado positivo no ano, trazendo
boas perspectivas para 2017. O aquecimento das vendas, principalmente devido às datas
comemorativas desse início de ano, pode ser o movimento que faltava para que o consumo
e o emprego começassem a registrar números positivos. Ainda que a melhora seja lenta, o
fato dela ao menos ocorrer já é essencial para melhorar a confiança dos agentes na
economia.
Na comparação com o ano anterior, o mês de março registrou melhora em todos os
setores, principalmente na agropecuária e na indústria. O setor de comércio permanece
com fechamento nas vagas, mostrando-se estagnado em relação ao ano passado. Para os
meses de Abril e Maio, esperamos um resultado melhor devido a demanda de funcionários
para as datas comemorativas. Porém, o grande número de feriados nesses 2 meses
(totalizando 3) acabou prejudicando as vendas. Os lojistas devem investir nas vendas para
as comemorações para conseguir recuperar o que foi perdido com os feriados. Assim como
o comércio, o setor de serviços também tem uma dificuldade maior de recuperar um bom
funcionamento, principalmente devido aos cortes de gastos extras feitos pelo consumidor,
que passou a gastar apenas com aquilo que considera essencial.
A agropecuária também registrou uma boa melhora na comparação com o ano passado,
confirmando a boa expectativa de safra para esse ano, que será uma das maiores dos
últimos períodos.
GRÁFICO 2 – Comparação Março/16 e Março/17

Fonte: Elaboração Sincomércio com base em dados do CAGED.

Comércio Varejista:
48 postos de trabalho formal são fechados no varejo de Araraquara em Março de
2017
O comércio varejista de Araraquara fechou 48 postos de trabalho formal em Março. O
saldo permanece negativo, porém já representa uma melhora frente a fevereiro e janeiro,
quando foram perdidos 134 81 postos respectivamente. O varejo do município encerrou o
mês com 12.729 trabalhadores ativos, sendo que grande parte das atividades apresentou
desempenho negativo.
Movimentação e Estoque de Empregos no Varejo de Araraquara
Saldo em
Atividades
Saldo em 2017* Saldo em 12 meses Estoque
mar/2017
Autopeças e Acessórios
-18
-24
-17
1.029
Concessionárias de Veículos
24
16
-64
761
Farmácias e Perfumarias
6
15
20
1.137
Eletrodomésticos, Eletrônicos e Lojas de Departamentos
-17
-19
-2
1.112
Materiais de Construção
11
27
-80
1.214
Lojas de Móveis e Decoração
-1
-11
-8
215
Lojas de Vestuário, Tecido e Calçados
-16
-103
-243
1.706
Supermercados
-26
-69
-156
3.584
Outras Atividades
-11
-14
8
1.971
Total do Comércio Varejista
-48
-182
-542
12.729
*Acumulado até março

Em números absolutos observa-se que a redução do mercado de trabalho do comércio
varejista de Araraquara em março afetou mais fortemente os supermercados e as lojas de
autopeças e acessórios, que juntas fecharam 44 postos de trabalho com carteira assinada.
Os dados indicam para uma desaceleração dos desligamentos e estabilização do varejo,
que poderá apresentar dados mais positivos com o aumento das vendas nas datas
comemorativas do inicio do ano.
Análise:
Em março, Araraquara segue com dados positivos que trazem boas perspectivas para os
próximos meses. Porém, a cautela com a análise dos dados ainda é necessária, uma vez
que o ritmo de demissões continua alto e o consumo ainda permanece desaquecido. Para
o Brasil o resultado não foi tão bom como esperado, registrando um fechamento de 63.624
postos de trabalho. É evidente que comparando com o resultado positivo de fevereiro, o
saldo de março torna-se desanimador.

Porém, durante o período de crise, empresários e
consumidores já conseguiram se adaptar aos novos padrões
de investimento e consumo. O índice de estoques teve uma melhora no mês de Março,
com um maior numero de empresários que conseguiram ajustar seus estoques às
necessidades atuais de vendas. O consumidor também está mais confiante no mês de Abril,
o que deve auxiliar nas vendas para o Dia das Mães.

