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Pequenas e Médias Indústrias continuam encerrando vagas em 

junho  

O mercado de trabalho no Estado de São Paulo registrou novamente queda para as 

Pequenas, e Médias Indústrias, o saldo líquido (admissões – demissões) chegou a 

13.216 vagas encerradas no mês de junho, o resultado foi praticamente o mesmo 

de maio (13.466). Desse total, ocorreram 40.550 admissões e 53.766 demissões, 

recuo de 0,8% em relação ao estoque de vínculos ativos do mês anterior, segundo 

dados divulgados pelo CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.  

A Micro indústria encerrou em junho com saldo positivo de 2.475 postos de 

trabalho, houve 19.675 admissões contra 17.200 demissões, variação positiva de 

0,8% em relação ao estoque celetista do mês anterior. A Pequena Indústria encerrou 

junho com saldo negativo de 6.269 postos de trabalho, foram 19.743 admissões 

contra 26.012 demissões, variação de 0,9%. A Média Indústria encerrou junho com 

6.947 vagas, variação de 0,8% em relação ao estoque de vínculos ativos do mês 

anterior, houve 20.807 admissões contra 27.754 demissões.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fonte: MTE 

 

Quando analisamos o mesmo período do 

ano anterior, notamos que apesar do saldo 

líquido negativo em ambos os períodos, o 

mês de junho de 2016 obteve uma queda 

menos acentuada, como podemos observar 

no gráfico ao lado. O saldo líquido da média 

indústria foi de mais de doze mil vagas 

encerradas em junho de 2015, já em junho 

de 2016 o saldo reduziu quase pela metade 

(6.269). A grande indústria também obteve 

uma queda menos acentuada no mesmo 

período.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


