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Saldo líquido - 2016  

MICRO PEQUENA MÉDIA

 

As MPMIs retomam as contratações de vagas no primeiro 
bimestre de 2017  

O mercado de trabalho no Estado de São Paulo registrou um recuo no número de postos 

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

demissões) chegou a 3.545 vagas encerradas no mês de fevereiro, sendo 44.690 

admissões contra 48.235 demissões. Em contrapartida a micro indústria registrou saldo 

positivo de 3.566 vagas criadas, segundo dados divulgados pelo CAGED – Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados.  

A Pequena indústria registrou em fevereiro saldo negativo de 1.404 postos de trabalho, 

houveram 22.526 admissões contra 23.930 demissões, variação de 0,2% em relação ao 

estoque celetista do mês anterior. A Média Indústria encerrou em fevereiro com saldo 

negativo de 2.141 postos de trabalho, foram 22.164 admissões contra 24.305 

demissões, variação de 0,3%. Já a micro Indústria registrou 16.190 admissões e 12.624 

demissões, variação de 1,1% em relação ao estoque de vínculos ativos do mês anterior.  

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Analisando o mercado de trabalho em 2016, verificamos que houve deterioração no 

número de vagas para as pequenas e médias indústrias, com destaque para o sexto 

bimestre, que encerrou 42.451 vagas, o maior número de vagas encerradas em 12 meses.  

   

Fonte: MTE - Elaboração: FIESP 
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Apesar dos dados negativos do último ano, o resultado é nitidamente melhor quando 

analisamos o primeiro bimestre de 2017 em comparação com o ano anterior.                                         

Do total, foram 6.415 vagas encerradas no primeiro bimestre de 2016, (dados referentes 

a pequena e média indústria), com exceção da micro indústria que absorveu 7.930 

vagas, tornando o resultado positivo em 1.515 vagas.  Já no primeiro bimestre de 2017 

a pequena e média indústria criaram um total de 2.693 vagas, houveram 94.995 

admissões e 92.302 demissões, resultado positivo, corroborando para uma expectativa 

de leve retomada no mercado de trabalho a longo prazo.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


