
Resultados do emprego industrial em dezembro de 2019  

Segundo dados oficiais divulgados pelo CAGED (Cadastro Geral de Admitidos e 
Desligados), em dezembro de 2019 o saldo de empregos gerados na indústria 
de transformação paulista foi o melhor desde o início do acompanhamento da 
série em 2007.  

A indústria paulista fechou 30.906 postos de trabalho em dezembro de 2019, 
resultado melhor que a média para o mês que é de redução de 63.279 postos de 
trabalho.  

Abaixo os destaques do emprego industrial paulista em dezembro de 2019: 

 Porte: Micro e pequenas indústrias (-13.202 vagas) 
 Setor: 10. Alimentos (-5.265 vagas) 
 Escolaridade: Ensino médio completo (-16.568 vagas) 
 Sexo: Masculino (-20.156 vagas) 
 Intensidade tecnológica: Baixa (-13.063 vagas) 
 CIESP: Franca (-4.116 vagas)  

Resultados do emprego industrial em 2019 

No ano de 2019 o emprego industrial paulista encerrou com a variação de -1,0% 
sobre 2018, registrando 21.228 desligamentos no período.  

O maior número de fechamento de vagas ocorreu nas micro e pequenas e no 
setor de veículos. 

Abaixo os destaques do emprego industrial paulista em 2019: 

 Porte: Micro e pequenas indústrias (-13.164 vagas) 
 Setor: 29. Veículos (-7.888 vagas) 
 Escolaridade: Ensino fundamental completo (-9.017 vagas) 
 Sexo: Masculino (-15.685 vagas) 
 Intensidade tecnológica: Baixa (-7.534 vagas) 
 CIESP: São Paulo – Capital (-6.406 vagas) 

O fechamento de vagas na indústria paulista em 2019 refletiu em grande medida 
a recessão argentina, com impacto expressivo sobre a cadeia automotiva 
(estimado de um pouco mais de um terço sobre o saldo do emprego no estado); 
a tragédia em Brumadinho no início do ano; e a incerteza quanto a aprovação da 
Reforma da Previdência. Vale destacar também o fechamento da planta de uma 
grande montadora em São Bernardo do Campo. 

Após a aprovação da Reforma da Previdência, a atividade industrial passou a 
mostrar sinais de reação na segunda metade de 2019. Com o avanço das 
reformas fiscais e um ambiente de taxa de juros (Selic) mais baixo no país, 
consolida-se de um cenário econômico mais benigno para 2020 e os próximos 
anos. O emprego que responde com defasagens a melhora da atividade 
industrial, deverá dar indícios mais claros de melhora a partir da metade deste 
ano. 


