Em setembro indústria gaúcha da borracha registra quarto mês consecutivo de
saldo positivo na geração de empregos formais

O mês de setembro registrou o melhor resultado do ano na criação de empregos
com carteira assinada no setor da borracha gaúcho. Segundo o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED), neste mês, foram gerados 101 postos de
trabalho nas empresas gaúchas da borracha, 90 deles em empresas fabricantes de
artefatos de borracha.
A retomada na criação de empregos começou a ser sentida em junho, e desde
então as contratações vem superando as demissões a cada mês. De junho a setembro
deste ano, foram criados 233 empregos com carteira assinada no setor da borracha do
Estado. Esse número é 34,2% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado,
entretanto, a manutenção do crescimento dos empregos deste o início do segundo
semestre, é um sinal bastante positivo que a indústria da borracha gaúcha vem se
recuperando dos efeitos causados pela crise financeira internacional - de outubro de
2008 a maio desse ano, a indústria da borracha do Rio Grande do Sul perdeu 1.185
postos de trabalho.
O setor gaúcho da borracha emprega hoje 9.852 trabalhadores, sendo que 60%,
ou seja, 5.859 postos de trabalho estão concentrados nas empresas fabricantes de
artefatos de borracha, 38% nas de pneumáticos e 2% nas empresas fabricantes de
elastômeros.
Para outubro espera-se um resultado melhor que o de setembro, tendo em vista
que as exportações do setor apresentaram aumento no último mês e os fabricantes de
artefatos de borracha têm registrado incremento nas compras dos segmentos
automotivos e calçadistas, provocado pelo reaquecimento do consumo. Portanto, o
aumento das vendas deve gerar um incremento da mão-de-obra produtiva.
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