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Acentua a queda do emprego nas pequenas e médias indústrias 

no primeiro trimestre de 2016 

O mercado de trabalho no estado de São Paulo registrou queda acentuada no 

primeiro trimestre de 2016. As Micro, Pequenas, e Médias Indústrias registraram 

um saldo líquido (admissões – demissões) negativo de 12.082 postos de trabalho. 

Esse resultado é originado principalmente das pequenas indústrias, que 

triplicaram o número de postos de trabalho encerrados quando comparados com 

o mesmo período de 2015. A pequena indústria encerrou 2.907 postos de 

trabalho no primeiro trimestre de 2015, e nesse primeiro trimestre de 2016 a 

pequena registrou 10.506 postos de trabalho encerrados. A média indústria 

dobrou a quantidade de postos de trabalhos encerrados no primeiro trimestre, 

registrou 5.108 em 2015, e 10.993 em 2016. A micro indústria é a única a registrar 

saldo positivo, porém em menor quantidade comparado com o ano anterior, no 

qual foram criadas 12.552 vagas no primeiro trimestre de 2015, e 9.417 em 2016. 

Esse foi o pior resultado do primeiro trimestre da série histórica, não ultrapassou 

somente o ano de 2009 (auge da crise internacional) quando o indicador registrou 

19.169 postos de trabalho encerrados, segundo dados divulgados pelo CAGED – 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 

Em março, a micro indústria fechou com saldo positivo de 1.487 postos de 

trabalho, houve 20.235 admissões contra 18.748 demissões, variação positiva de 

0,5 % em relação ao estoque celetista do mês anterior. A pequena indústria 

encerrou o mês com saldo negativo em 8.536 postos de trabalho, foram 24.110 

admissões contra 32.646 demissões, variação negativa de 1,2%. A média indústria 

segue na mesma tendência da pequena, o saldo líquido em março foi de 6.548, 

variação negativa de 0,7% em relação ao estoque de vínculos ativos do mês 

anterior, houve 24.947 admissões contra 31.495 demissões.  
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Glossário técnico  - EMPREGO 

Todos os dados informados referem-se exclusivamente aos setores de Construção e Indústria 

de Transformação do Estado de São Paulo.  

Porte: Micro (até 9 empregados), Pequena (10 a 49 empregados), Média (50 a 249 empregados), 

e Grande (250 ou mais empregados).  

O saldo líquido das MPMIS é elaborado pelo DEMPI - Departamento da Micro, Pequena, e Média 

Indústria, com o propósito de informar a evolução do mercado de trabalho. 
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