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S AL DO  L ÍQ UIDO  DE EM P REGO  NO  ES T ADO  DE S ÃO  P AUL O  
DAS  M P M I

      Acumulado de janeiro a julho 

 

O número de postos de trabalho das Pequenas e Médias Indústrias, 

registrou queda em julho, porém em menor intensidade. 

O mercado de trabalho no Estado de São Paulo registrou queda no número de 

postos de trabalho das Pequenas, e Médias Indústrias, o saldo líquido (admissões – 

demissões) chegou a 3.640 vagas encerradas no mês de julho, variação de 0,19% em 

relação ao estoque de vínculos ativos do mês anterior. Quando comparamos o saldo 

líquido de julho com o mês anterior, verificamos que houve uma menor intensidade 

no número de postos de trabalho encerrados. Do total, ocorreram 60.988 admissões 

e 64.628 demissões, segundo dados divulgados pelo CAGED – Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados.  

A Micro indústria encerrou em julho com saldo positivo de 3.850 postos de trabalho, 

houve 20.301 admissões contra 16.451 demissões, variação positiva de 1,2% em 

relação ao estoque celetista do mês anterior. A Pequena Indústria encerrou julho 

com saldo negativo de 3.593 postos de trabalho, foram 19.743 admissões contra 

23.336 demissões, variação de 0,5%. A Média Indústria encerrou o mês de julho com 

-3.897 vagas, variação de 0,4% em relação ao estoque de vínculos ativos do mês 

anterior, houve 20.944 admissões contra 24.841 demissões.  
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No acumulado do ano, o saldo líquido da micro, pequena e média indústria paulista 

registrou 44.197 vagas encerradas no período, o segundo pior resultado desde o 

estopim da crise em 2014. Quando analisamos o saldo líquido no mês de julho, 

verificamos que em 2016 ocorreu uma diminuição no ritmo de queda. 

Está diminuição é atribuído principalmente pela elevação substancial da confiança, 

e das expectativas dos empresários nos últimos meses. Outro ponto importante foi 

a estabilização dos indicadores de satisfação com as condições atuais da economia. 

No entanto, o mercado de trabalho no segmento industrial, deve continuar 

eliminando postos de trabalho neste ano, porém em menor intensidade em 

comparação com o ano de 2015. 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


