SP abre mais de 288 mil novas empresas em 2021 e estabelece maior
marca anual na série histórica
Estado também encerra ano positivo com maior saldo líquido desde 2011
Segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, órgão vinculado à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e responsável pelos registros mercantis no estado, o
ano de 2021 estabeleceu um recorde no número de abertura de empresas em todo
território paulista. Foram 288.502 novas empresas abertas na soma dos doze meses do
ano passado. O número é o maior dentre todos os anos da série histórica realizada pela
JUCESP desde 1998.
Em comparação a 2019, ano que detinha a maior marca (224.590), o desempenho em
2021 foi 28,46% superior. A evidência da ascensão nas constituições se deu ainda em
outubro passado, quando o estado superou o antigo recorde em 8,03% restando dois
meses para finalizar o ano. O recorde de melhor mês na série histórica também foi
registrado em 2021 quando, em julho, foram computados os registros de 27.031
empresas abertas.
“Foi um ano produtivo quando estabelecemos marcas período a período e também
alcançamos o melhor mês em 23 anos. Estes resultados positivos são reflexos da nossa
resiliência e dos projetos implantados para desburocratizar os caminhos do
empreendedorismo somados às medidas de incentivo promovidas pelo Governo de SP
para melhorar o ambiente de negócios em meio aos desafios impostos pela pandemia”,
ressaltou o presidente da JUCESP Walter Iihoshi.
Recorde no saldo líquido
Segundo a Junta Comercial, o saldo líquido anual de empresas, resultado da subtração
do número de aberturas em 2021 pela quantidade de baixas, SP teve um aumento de
39,62% comparado a 2020 e 60,66% maior em relação a 2019.
A marca supera também o recorde estabelecido em 2011 (137.419) como melhor saldo
anual de empresas abertas com 167.598 constituições.
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