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A partir de 2010 a economia brasileira começou a dar sinais de desaceleração e queda
na demanda. O auge dessa situação teve início em 2015 e atingiu mais fortemente
2016, principalmente na deterioração do mercado de trabalho. O setor de comércio
varejista é responsável pela maior parte dos postos de trabalho para primeiro
emprego, principalmente pela sua atratividade no que tange a absorção de mão-deobra não qualificada e/ou sem experiência. Os empresários do comércio varejista
buscam no trabalhador principalmente as características de boa comunicação, bons
relacionamentos interpessoais e disponibilidades de horários expressivas.
Porém, com a crise se alastrando e as empresas passando por cada vez piores
dificuldades financeiras, as contratações diminuíram seu ritmo. As características de
admissão nos vários setores também tiveram uma mudança expressiva, uma vez que o
empresário passou a evitar gastos com treinamento do quadro de funcionários,
preferindo pessoas que já possuíssem certa experiência.
Nesse novo contexto, as vagas dedicadas para o primeiro emprego ficaram mais
voltadas para mão de obra temporária em feriados e datas festivas, como o Natal, Dia
das Mães e Dia dos namorados. Aqueles que estão se introduzindo no mercado
conseguem pelas vagas temporárias uma das principais “portas” para a
efetivação/formalização.

Aanálise do Núcleo de Economia do Sincomercio objetiva
explicitar como o emprego na cidade tem mudado suas características de admissão,
principalmente à respeito da criação de vagas de primeiro emprego.

Período

Admitidos Totais

Demitidos Totais

Admitidos Primeiro Emprego

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Total

42.724
46.857
42.628
41.266
40.096
31.947
28.599
274.117

40.952
42.320
41.197
41.273
39.159
34.247
29.653
268.801

6.406
5.907
4.920
4.645
4.731
2.281
1.758
30.648

*dados do CAGED considerando apenas o emprego celetista.

Inicialmente, é necessário perceber que a evolução ocorrida na cidade, no que tange a
formação de vagas de primeiro emprego, teve uma queda de 264,4% entre 2010 e
2016.Essa redução seguiu o ritmo do mercado de trabalho araraquarense como um
todo, que encolheu 49,3% o número de admissões totais entre 2010 e 2016. O saldo
empregatício da cidade vem apresentando melhoras na criação de postos de trabalho
formais nesse primeiro quadrimestre de 2017.

Busca-se sair da tendência de

encolhimento das vagas vista em 2015 e 2016 (ambos os anos tiveram saldo negativo
na geração de emprego) para um crescimento ao final desse ano.

Evolução do Emprego em Araraquara: 2010-2015

Dados: CAGED/RAIS. Elaboração: Sincomercio Araraquara.

A queda nas contratações para primeiro emprego se acentuaram a partir de 2015,
conforme o gráfico abaixo. Esse resultado indica uma tendência dos empresários do
setor de preferirem pessoas com experiência. Dessa forma evitam-se custos adicionais
criados com treinamento do indivíduo e o profissional que já possui experiência tende
a iniciar o trabalho em uma nova empresa de forma mais rápida. Isso também é
evidenciado por uma queda na participação da população de até 29 anos no emprego
total da cidade, enquanto grupos com mais de 30 anos aumentaram sua participação.
Evolução das Admissões por Primeiro Emprego: 2010-2015

Dados: CAGED/RAIS. Elaboração: Sincomercio Araraquara.

Apesar da queda, o comércio varejista continua sendo a atividade que mais admite
funcionários para primeiro emprego, com uma parcela de 26% das contratações nessas
condições entre 2010-2016. As mudanças na economia brasileira nos últimos anos têm
compelido cada vez mais jovens a buscar o primeiro emprego, muito em razão da
necessidade de auxiliar na renda familiar. O mercado de trabalho também tem exigido
um grau cada vez maior de qualificação, em busca de resultados imediatos, fazendo
com que os primeiros cortes no quadro de funcionários acabasse sendo nas faixas de
menor experiência.
O núcleo de economia salienta a importância da oportunidade para jovens em busca
de qualificação. O primeiro emprego é um grande passo na carreira, importante para

criação da autonomia e do autoconhecimento nas pessoas
que estão entrando no mercado. As parcerias com universidades e escolas, seja como
estágio ou jovem aprendiz, também são essenciais para a criação de um vínculo entre
essas instituições e o mercado, ajudando no aumento da qualificação da mão de obra
no país.
Estratificação das admissões por Primeiro Emprego: Araraquara
IBGE Subsetor
Admitidos (Acumulado 2010/2016)
Indústria de produtos minerais não metálicos
Indústria metalúrgica
Indústria mecânica
Indústria do material elétrico e de comunicações
Indústria do material de transporte
Indústria da madeira e do mobiliário
Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares,
ind. diversas
Ind. química de produtos farmacêuticos,
veterinários, perfumaria,
Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool
etílico
Serviços industriais de utilidade pública
Construção civil
Comércio varejista
Comércio atacadista
Instituições de crédito, seguros e capitalização
Com. e administração de imóveis, valores
mobiliários, serv. técnicos
Transportes e comunicações
Serv. de alojamento, alimentação, reparação,
manutenção, redação
Serviços médicos, odontológicos e veterinários
Ensino
Administração pública direta e autárquica
Agricultura, silvicultura, criação de animais,
extrativismo vegetal
Total

113
193
694
24
107
65
122
149
84
2.667
2.168
27
1.255
7.990
1.046
156
2.918
1.354
5.457
568
663
39
2.789
30.648

