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As MPMI registram saldo positivo no mês de julho 

As micro, pequenas e médias indústrias paulistas registraram no mês de julho saldo líquido 

total (admissões – demissões) de 1.844 postos de trabalhos criados, esse resultado positivo 

vem depois de duas quedas consecutivas em torno de 6.000 postos de trabalhos encerrados 

nos meses de maio e junho.  Na comparação com o mesmo período do ano anterior, 

verificamos que houve uma melhora consistente no número de postos de trabalhos, pois 

em julho de 2016 houve mais de 3 mil postos de vagas encerrados, segundo dados 

divulgados pelo CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.  

 

 

Mesmo com a instabilidade na economia as micro, e pequenas industrias vêm sustentando o 

mercado de trabalho paulista, no ano são mais de 7.000 postos de trabalho criados. Já as 

médias industrias seguem na contramão, no ano são 15.198 mil postos de trabalhos 

encerrados, no entanto apesar do resultado negativo, quando comparamos com o mesmo 

período do ao anterior (33.560 postos de trabalhos encerrados), verificamos que a queda foi 

menos intensa.  
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No mês de julho a micro indústria registrou a criação de 3.840 vagas, variação de 1% na 

passagem do mês, houve 19.336 admissões contra 15.496 demissões. A Pequena Indústria 

encerrou 1.988 vagas no mês de julho, houveram 18.754 admissões contra 20.742 demissões, 

variação de -0,3%. A Média indústria após cinco meses de queda com uma média de 

aproximadamente 4 mil postos de trabalhos encerrados por mês, registrou em julho apenas 

oito vagas encerradas, houve 21.031 admissões contra 21.039 demissões.  

 

 

 Glossário técnico  - EMPREGO 

Todos os dados informados referem-se exclusivamente aos setores de Construção e Indústria de 
Transformação do Estado de São Paulo.  

*Houve uma reformulação na base de dados, para a inclusão dos CNAES 45200 e 45439. 

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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