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Nos últimos meses não ocorreu nenhuma mudança de impacto na matriz 
macroeconômica. Diante desta realidade, os saldos de empregos tanto 
no País, estado de São Paulo e Guarulhos continuam a apresentar saldos 
negativos.
O saldo negativo de empregos na Cidade  já vem ocorrendo desde o início 
do ano. A Indústria de Transformação e de Serviços são os setores com 
maiores saldos negativos no mês de referência.
Segundo dados do IBGE, a taxa de desocupação em maio fi cou em 6,7%, 
em relação a abril fi cou estatisticamente estável, porém, é importante res-
saltar que foi a maior taxa para um mês de maio desde 2010.
Não existe nenhum sinal claro de que a situação vai melhorar de forma 
imediata. A tendência é de acomodação e retração econômica, evitando 
novos investimentos que aumentem a atividade econômica e de certa for-
ma retraindo a capacidade produtiva, diminuindo o consumo e quantida-
de de emprego nas empresas.

Considerações Iniciais

Emprego – Visão Geral
Em relação à representação do estoque de empregos no País, este quadro 
permanece inalterado diante o mês de abril, sendo o setor de Serviços o 
maior empregador, responsável por 35% do estoque total.
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Gráfi co 1: Estoque de empregos no Brasil por setores IBGE – maio de 2015
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Tanto o Comércio, quanto a Administração Pública atendem por 19% do 
estoque cada. No entanto, devido ao fato do saldo negativo para o mês de 
maio, o estoque de empregos apresenta redução frente ao mês de abril.

Tabela 1: Saldo de empregos por setores IBGE 2010 a 2015 - Brasil

Setor IBGE Maio/10 Maio/11 Maio/12 Maio/13 Maio/14 Maio/15

Extrativa mineral 1.959 1.634 1.251 192 55 -1.055

Indústria de transformação 62.220 42.301 20.299 15.754 -28.533 -60.989

Serv.Ind.de Utilidade Pública 958 1.381 -14 94 387 -119

Construção Civil 39.082 28.922 14.886 -1.877 2.692 -29.795

Comércio 43.465 25.309 9.749 36 -825 -19.351

Serviços 86.104 71.246 44.587 21.154 38.814 -32.602

Administração Pública 2.006 1.690 2.660 2.850 2.141 -50

Agropecuária, extr vegetal 62.247 79.584 46.261 33.825 44.105 28.362

Total 298.041 252.067 139.679 72.028 58.836 -115.599

O mês de maio, geralmente, apresenta resultados positivos de emprego, 
pois situa-se num mês de atividade econômica forte. Todavia, com exce-
ção da Indústria de Transformação, que em maio de 2014 já apresentava 
número bastante deficiente de vagas em 2014, quando comparada aos 
mesmos períodos dos anos anteriores, fica evidente o quadro atípico do 
saldo de empregos nesse mês. E mesmo o setor de Agropecuária e Extra-
ção Vegetal exibe percentual abaixo de seus valores históricos.
Os resultados no mês de maio em todo País seguiram a tendência do mês 
de abril, mas com números ainda mais negativos [queda de 18% em re-
lação ao mês anterior]. E novamente o setor de Agropecuária e Extração 
Vegetal exibe saldo positivo, embora com decréscimo de 36% em relação 
ao ano anterior.
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Tabela 2: Saldo de empregos por setores IBGE 2010 a 2015 – Estado de São Paulo

Setor IBGE Maio/10 Maio/11 Maio/12 Maio/13 Maio/14 Maio/15

Extrativa mineral 137 54 117 108 3 -91 

Indústria de transformação 22.755 17.447 11.486 3.488 -8.746 -15.585 

Serv.Ind.de Utilidade Pública 772 490 10 203 187 -513 

Construção Civil 3.001 4.325 -281 -212 -5.608 -8.769 

Comércio 16.989 7.990 3.455 -807 538 -4.095 

Serviços 30.313 24.321 15.847 2.741 10.182 -7.838 

Administração Pública 2.049 1.028 2.127 1.755 1.501 -262 

Agropecuária, extr vegetal 22.608 31.082 19.863 15.158 15.144 14.116 

Total 98.624 86.737 52.624 22.434 13.201 -23.037 

Seguindo o cenário do País, o estado de São Paulo apresenta saldo posi-
tivo de empregos apenas no setor de Agropecuária e Extração Vegetal no 
mês de maio, com 58% a mais de contratações do que em abril deste ano. 
No entanto, as contratações nesse setor vêm caindo ao longo dos meses 
de maio desde 2010.

Tabela 3: Saldo de empregos por setores IBGE 2010 a 2015 – Guarulhos

Setor IBGE Maio/10 Maio/11 Maio/12 Maio/13 Maio/14 Maio/15

Extrativa mineral 3 2 8 0 -4 -21 

Indústria de transformação 767 567 -871 234 -295 -955 

Serv.Ind.de Utilidade Pública 127 13 17 -26 -24 -16 

Construção Civil -17 -88 157 119 38 -154 

Comércio 551 408 -52 13 -26 -4 

Serviços 519 320 -281 529 1.431 -576 

Administração Pública 178 56 71 106 133 -183 

Agropecuária, extr vegetal 1 -5 -9 -1 -2 -2 

Total 2.129 1.273 -960 974 1.251 -1.911 
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O Centro de Educação Profi ssional e Tec-
nológica (CPT) é um projeto mantido pela 
AGENDE. Os projetos e programas obje-
tivam o desenvolvimento tecnológico e 
profi ssional de Guarulhos. A escola possui 
caráter comunitário com objetivo na forma-
ção de profi ssionais qualifi cados, oferecen-
do cursos de qualidade sem esquecer o pú-
blico alvo menos favorecido com o intuito 
de:

• Contribuir para o desenvolvimento de 
uma política educacional, por meio da inte-
gração escola, empresa e comunidade e da 
qualidade de ensino;

• Considerar a demanda do setor produtivo 
da região e formar profi ssionais capacita-
dos;

• Consolidar um modelo de gestão demo-
crático e participativo, garantindo ao cida-
dão o direito ao desenvolvimento de apti-
dões, tanto na vida profi ssional quanto na 
sociedade.

Guarulhos apresentou desempenho ainda mais inferior do que em abril, 
quando foram perdidos 341 postos de trabalho e o pior desempenho des-
de maio de 2012, que teve 960 postos negativos. As demissões abrange-
ram todos os setores e foram liderados pela Indústria de Transformação, 
com 50% do total, e pelo setor de Serviços, com 30%.

Variações percentuais nos maiores 
estoques de emprego do País

O ranking do estoque de empregos nos 15 municípios que mais empre-
gam segue inalterado em relação a abril deste ano, mas com as seguintes 
características:
As maiores quedas no estoque de empregos da Indústria de Transfor-
mação em relação a abril deste ano ocorreram nas cidades de Manaus 
[-2,78%], São Luís [-2,08%] e Campinas [-1,35%]. Guarulhos aparece 
em 6° lugar com -0,81%.
O setor de Serviços apresentou variação em seu estoque na seguin-
te ordem: Recife [-1,08%], Belo Horizonte [-0,64%] e Rio de Janeiro 
[-0,49%]. Novamente, Guarulhos aparece em 6°com -0,33%.
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As cidades com maiores percentuais negativos em seu estoque total fo-
ram Manaus [-0,81%], Belo Horizonte [-0,69%] e Salvador [-0,56%]. 
Desta vez, Guarulhos aparece em 5° lugar com 0,47% negativo.
São Luís, Brasília e Belém do Pará não apresentaram queda em seu esto-
que [0,16%, 0,05% e 0,02%, respectivamente].

Tabela 4: Estoque de empregos Total, Indústria e Serviços dos municípios.

UF Município Ind. 
Transf.

Rank 
Ind Serv. Rank 

Serv. Total Rank 
Total

SP SÃO PAULO 509.691 1 2.636.985 1 5.283.236 1

RJ RIO DE JANEIRO 190.593 2 1.296.630 2 2.602.263 2

MG BELO HORIZONTE 69.390 10 610.050 3 1.351.110 3

DF BRASÍLIA 39.606 22 524.306 4 1.311.450 4

PR CURITIBA 94.029 5 416.275 5 940.644 5

CE FORTALEZA 88.199 7 360.117 8 819.637 6

BA SALVADOR 36.563 26 380.794 6 783.495 7

RS PORTO ALEGRE 46.608 18 360.177 7 775.500 8

PE RECIFE 39.013 23 326.572 9 740.545 9

GO GOIÂNIA 52.132 14 236.387 10 622.205 10

AM MANAUS 121.591 3 163.286 12 538.522 11

PA BELÉM 17.095 81 159.949 13 435.780 12

SP CAMPINAS 59.993 12 222.791 11 430.096 13

SP GUARULHOS 99.613 4 134.280 16 354.710 14

MA SÃO LUÍS 13.978 106 128.206 17 348.191 15
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Guarulhos
No acompanhamento do primeiro semestre de 2015, até o mês de maio 
o saldo total de estoque de empregos foi de  354.710 postos, conforme 
apresentado no gráfico 2.
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Gráfico 2 - Estoque de Empregos em Guarulhos - Estimado pelo Caged

Em relação a maio de 2014, o estoque de empregos em Guarulhos apre-
sentou queda de 1,34%. Os setores que apresentaram melhor desempenho 
foram Agropecuária e Extração com evolução de 21,21% (cabe ressaltar 
que estes setores empregam efetivamente pouca mão de obra na cidade, 
132 pessoas), Serviços com 2,17%, Comércio com 2,03% e Administra-
ção Pública com 0,60%. A exemplo do mês de abril deste ano, a indústria 
Extrativa Mineral volta a apresentar a maior queda quando se compara 
seu estoque com o de maio de 2014: -14,26%, seguida da Indústria de 
Transformação [-7,32%], Construção Civil [-5,74%] e, por fim, Serviços 
Industriais de Utilidade Pública com -5,55%.
É importante destacar que os empregos da indústria de Guarulhos fica-
ram abaixo de 100 mil empregos, confirmando uma tendência que tinha 
sido apresentada na edição especial sobre a indústria da revista Análise 
Guarulhos.
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Gráfi co 3: Estoque de empregos em Guarulhos por setores
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A diminuição do estoque de empregos na Administração Pública é um 
sinal do esforço do Governo Municipal ante a crise.

Tabela 5: Atividades que mais empregaram em Guarulhos.

CNAE 2.0 Grupo Maio/15

Atividades Profi ssionais, Científi cas e Técnicas não Especifi cadas Anteriormente 126

Comércio Varejista de Produtos Novos não Especifi cados Anteriormente e de Produtos 
Usados 92

Comércio Varejista Não-Especializado 62

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 46

Atividades de Assistência Psicossocial e à Saúde a Portadores de Distúrbios Psíquicos, 
Defi ciência Mental e Dependência Química 43

Fabricação de Equipamentos e Aparelhos Elétricos não Especifi cados Anteriormente 39

Outras Atividades de Ensino 39

Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas 36

Outros Serviços Especializados para Construção 34

Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Perfumaria e Cosméticos e Artigos 
Médicos, ópticos e Ortopédicos 32
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Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas, do setor de Serviços, foi 
a atividade que mais gerou empregos no mês de maio, seguida de Comér-
cio Varejista de Produtos Novos. Indústria de Transformação comparece 
com 46 postos em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios e com 
39 postos na Fabricação de Equipamentos e Aparelhos Elétricos não Es-
pecificados anteriormente. O top 10 do emprego em Guarulhos é respon-
sável por 549 contratações.
As dez atividades que mais demitiram pertencem à Indústria de Transfor-
mação [-511], Serviços [-587], Administração Pública [-183] e Constru-
ção Civil [-77], somando 1.358 vagas a menos no estoque de empregos 
guarulhense.

Tabela 6: atividades que menos empregaram em Guarulhos.

CNAE 2.0 Grupo Total

Transporte Rodoviário de Carga -256

Fabricação de Produtos de Metal não Especificados Anteriormente -187

Administração do Estado e da Política Econômica e Social -183

Armazenamento, Carga e Descarga -149

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores -134

Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos -108

Fabricação de Caminhões e ônibus -106

Fabricação de Bebidas Não-Alcoólicas -84

Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras Instalações em Construções -77

Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação -74

Conforme constatado na edição anterior deste boletim, na comparação 
entre abril de 2014 e abril de 2015, Fabricação de peças e acessórios para 
veículos automotores continua em queda na comparação dos meses de 
maio. Desta vez, apresenta redução de 12,49% em seu estoque de em-
pregos. Este segmento continua a sentir fortemente os efeitos da cadeia 
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produtiva, nos quais os elos a montante são intensivos em capital e fi nan-
ciamento.
 A maior variação positiva neste comparativo [maio/maio] pertence a Ati-
vidades auxiliares dos transportes aéreos, com 11,97%. Administração 
do estado e da política econômica e social continua a primeira no ranking 
dos maiores estoques, seguida de Transporte Rodoviário de Carga.

Tabela 7: Estoque de empregos em geral em Guarulhos

Maiores estoques Guarulhos Maio/14 Maio/15 Var. %

Administração do estado e da política econômica e social 23.581 23.735 0,65%

Transporte rodoviário de carga 24.200 23.603 -2,47%

Comércio varejista não-especializado 12.714 13.012 2,34%

Comércio varejista de produtos novos não especifi cados 
anteriormente e de produtos usados 11.095 11.934 7,56%

Fabricação de produtos de material plástico 9.385 9.347 -0,40%

Fabricação de peças e acessórios para veículos automo-
tores 10.347 9.055 -12,49%

Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas 9.064 8.939 -1,38%

Atividades auxiliares dos transportes aéreos 7.300 8.174 11,97%

Transporte rodoviário de passageiros 7.997 7.806 -2,39%

Atividades de atendimento hospitalar 7.763 7.557 -2,65%

Total 359.783 354.710 -1,41%
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Comércio
CNAE 2.0 Grupo Maio/15

Comércio Varejista de Produtos Novos não Especificados Anteriormente e de 
Produtos Usados 92

Comércio Varejista Não-Especializado 62

Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Perfumaria e Cosméticos e Artigos 
Médicos, ópticos e Ortopédicos 32

Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores 23

Tabela 8: atividades que mais empregaram em Guarulhos no setor de Comércio.

O setor de Comércio criou 209 novas vagas de emprego em maio, porém, 
somadas ao número de demissões, deixa um saldo negativo de 4 postos. 
Comércio Varejista de Produtos Novos não Especificados Anteriormente 
e de Produtos Usados que liderou o ranking de contratações no mês ante-
rior seguiu fazendo contratações em maio de 2015.

CNAE Grupo Maio/15

Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos -44

Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos, Exceto de Tecnologias 
de Informação e Comunicação -31

Comércio Atacadista de Madeira, Ferragens, Ferramentas, Material Elétrico e Material 
de Construção -28

Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo -25

Comércio Varejista de Equipamentos de Informática e Comunicação -16

Comércio de Veículos Automotores -14

Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas e Animais Vivos -14

Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Automotores -12

Comércio, Manutenção e Reparação de Motocicletas, Peças e Acessórios -11

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo -7

Tabela 9: Atividades que mais demitiram em Guarulhos no setor de Comércio.
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Desta vez, entre os grupos que mais demitiram no setor de Comércio, 
aparecem os atacadistas. Isso pode ser consequência da retração no co-
mércio varejista constatada no mês anterior, enquanto os demais grupos 
desta lista que têm alguma ligação com o setor automotivo seguem com 
os desligamentos de funcionários.

Tabela 10: Maiores estoques de emprego no setor de Comércio em Guarulhos.

CNAE 2.0 Grupo Maio/14 Maio/15 Var. %

Comércio varejista não-especializado 12.714 13.012 2,34%

Comércio varejista de produtos novos não especifi cados ante-
riormente e de produtos usados 11.095 11.934 7,56%

Comércio varejista de material de construção 7.331 7.163 -2,29%

Comércio atacadista especializado em outros produtos 5.731 5.583 -2,58%

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, 
bebidas e fumo 4.458 5.181 16,22%

Comércio varejista de equipamentos de informática e comuni-
cação 4.289 4.236 -1,24%

Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo 3.904 4.178 7,02%

Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 4.197 3.898 -7,12%

Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar 3.236 3.262 0,80%

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e 
cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos 2.870 2.991 4,22%

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas 
e fumo tem melhor desempenho na evolução de estoque de empregos 
comparando-se maio/maio [16,22%] do que na comparação abril/abril 
[14,65%]. Isto, obviamente, deve-se a contratações a meses anteriores 
a maio de 2015, uma vez que neste mês apresentou saldo negativo de 
empregos.
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Indústria

Tabela 11 – Atividades que mais demitiram em Guarulhos - Indústria

CNAE 2.0 Grupo - Indústria Maio/15

Fabricação de Produtos de Metal não Especificados Anteriormente -187 

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores -134 

Fabricação de Caminhões e ônibus -106 

Fabricação de Bebidas Não-Alcoólicas -84 

Fabricação de Produtos de Material Plástico -55 

Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada -39 

Atividade de Impressão -36 

Fabricação de Vidro e de Produtos do Vidro -32 

Fabricação de Móveis -31 

Fundição -28 

Fabricação de Produtos de Metal não Especificados Anteriormente é, des-
ta vez, o grupo que mais demitiu em maio [-187] e com número maior de 
desligamentos em relação a abril deste ano [-41]. Fabricação de Peças e 
Acessórios para Veículos Automotores voltou a participar deste ranking 
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A AGENDE tem como missão promover informações qualifi cadas para a so-
ciedade, contribuindo para o entendimento da conjuntura social, produtiva e 
econômica da Cidade.

Para facilitar o acesso a essas informações, foi institucionalizado o Núcleo de 
Pesquisa no início do mês de abril, no qual estarão centralizados os estudos 
realizados pela Agência, tais como os boletins do emprego, aeroportuários e a 
Revista Análise Guarulhos, além de outras publicações de interesse da Cidade.

Este Núcleo é o braço de pesquisa e desenvolvimento da AGENDE Guarulhos, contando com 
especialistas em administração, estatística, matemática, economia, produção, educação e pes-
quisa.

Todos os trabalhos realizados pela AGENDE podem ser acessados diretamente no site: www.
agendeguarulhos.org.br/nucleo-pesquisa.php

Núcleo de Pesquisa AGENDENúcleo de Pesquisa AGENDENúcleo de Pesquisa AGENDE

e também exibe um número maior de desligamentos [-134] em relação a 
abril [-109], mês em que liderou o ranking de demissões na Cidade.

Tabela 12 – Atividades que mais empregaram em Guarulhos - Indústria

CNAE 2.0 Grupo - Indústria Maio/15

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 46

Fabricação de Equipamentos e Aparelhos Elétricos não Especifi cados Anteriormente 39

Fabricação de Tecidos de Malha 13

Tecelagem, Exceto Malha 10

Fabricação de Produtos e Preparados Químicos Diversos 10

Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes, Lacas e Produtos Afi ns 9

Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis 8

Serviços de Pré-Impressão e Acabamentos Gráfi cos 7

Fabricação de Produtos Farmacêuticos 6

Recuperação de Materiais 5
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Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios e mais 4 atividades re-
lacionadas à confecção aparecem neste ranking [tabela 12], fato que não 
ocorreu no mês anterior e pode indicar sazonalidade [a chegada do inver-
no, por exemplo]. O top 10 de maio exibe a contratação de 153 emprega-
dos contra 100 postos preenchidos no mês de abril.

Tabela 13 – Maiores estoques de empregos da Indústria em Guarulhos

CNAE 2.0 Grupo Maio/14 Maio/15 Var. %

Fabricação de produtos de material plástico 9.385 9.347 -0,40%

Fabricação de peças e acessórios para veículos automo-
tores 10.347 9.055 -12,49%

Fabricação de produtos de metal não especificados 
anteriormente 8.330 7.551 -9,35%

Fabricação de produtos farmacêuticos 5.557 5.584 0,49%

Fabricação de outros produtos alimentícios 4.529 4.685 3,44%

Fabricação de produtos de borracha 4.818 4.649 -3,51%

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida 
preparada 3.623 3.681 1,60%

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de 
tratamento de metais 3.212 3.003 -6,51%

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 3.129 2.963 -5,31%

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos 
afins 2.485 2.329 -6,28%

Embora com saldo de menos 39 postos de trabalho em maio [tabela 11] 
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada segue 
com variação positiva em seu estoque [1,6%] em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Fabricação de outros produtos alimentícios mantém-
-se positiva com 3,44% de variação em comparação com maio de 2014. 
Fabricação de produtos farmacêuticos apresenta 6 novos postos de traba-
lho em maio e evolução do estoque de empregos de 0,49%.
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Por outro lado, Fabricação de peças e acessórios para veículos automoto-
res também mantém sua tendência de declínio, com -12,49% de variação 
[maio/maio]. Em abril, a variação foi de 11,73% negativos.

Serviços

Tabela 14 – Atividades que mais empregaram em Guarulhos – Serviços.

CNAE 2.0 Grupo - Serviços Maio/15

Atividades Profi ssionais, Científi cas e Técnicas não Especifi cadas Anteriormente 126

Atividades de Assistência Psicossocial e à Saúde a Portadores de Distúrbios Psíquicos, 
Defi ciência Mental e Dependência Química 43

Outras Atividades de Ensino 39

Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas 36

Atividades de Teleatendimento 30

Atividades de Organizações Associativas não Especifi cadas Anteriormente 25

Publicidade 19

Planos de Saúde 13

Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos 11

Telecomunicações por Fio 10

As 126 vagas no topo do ranking dos grupos que mais contrataram em 
maio de 2015 no setor de Serviços apresentam a peculiaridade de funções 
que podem apontar para um único tipo de negócio, pois, são elas: Ge-
rentes de Operações Comerciais, Caixas e Bilheteiros [Exceto Caixa de 
Banco], Copeiros, Vendedores e Demonstradores em Lojas ou Mercados, 
Trabalhadores de Embalagem e de Etiquetagem e açougueiros. De qual-
quer forma, o setor de Serviços apresentou saldo negativo de contratações 
pela primeira vez este ano, com 576 postos perdidos, invalidando o saldo 
positivo de abril que foi de 541 novos postos.
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Tabela 15 – Atividades que mais demitiram em Guarulhos – Serviços

CNAE 2.0 Grupo - Serviços Maio/15

Transporte Rodoviário de Carga -256

Armazenamento, Carga e Descarga -149

Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos -108

Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação -74

Transporte Rodoviário de Passageiros -68

Atividades Relacionadas à Organização do Transporte de Carga -61

Locação de Mão-De-Obra Temporária -56

Educação Superior -37

Serviços Combinados para Apoio a Edifícios -25

Atividades de Atendimento Hospitalar -22

Transporte Rodoviário de Carga demitiu quase 5 vezes mais do que no 
mês anterior, com redução de 2,47% de seu estoque em relação ao perío-
do anterior, assim como Armazenamento, Carga e Descarga. Atividades 
Auxiliares dos Transportes Aéreos também segue diminuindo seus pos-
tos, embora seu estoque tenha variação positiva de 11,97% em relação a 



19

Julho de 2015

Tabela 16 – Maiores Estoques de Empregos em Guarulhos - Serviços

maio de 2014. Nota-se, pelas demais atividades desse grupo de Serviços 
[tabela 15], que o setor de Logística é o que mais infl uenciou no número 
de desligamentos. Essa tendência já era perceptível em abril.

CNAE 2.0 Grupo - Serviços Maio/14 Maio/15 Var. %

Transporte rodoviário de carga 24.200 23.603 -2,47%

Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas 9.064 8.939 -1,38%

Atividades auxiliares dos transportes aéreos 7.300 8.174 11,97%

Transporte rodoviário de passageiros 7.997 7.806 -2,39%

Atividades de atendimento hospitalar 7.763 7.557 -2,65%

Locação de mão-de-obra temporária 7.526 7.498 -0,37%

Transporte aéreo de passageiros 6.877 7.060 2,66%

Educação infantil e ensino fundamental 4.327 4.389 1,43%

Serviços combinados para apoio a edifícios 3.353 3.667 9,36%

Atividades relacionadas à organização do transporte de 
carga 3.879 3.489 -10,05%
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Salários
Os saldos de emprego dos setores do IBGE em Guarulhos foram todos 
negativos e com os dados de geração de salários não poderia ser dife-
rente. O único ponto fora da curva é o setor de Agropecuária e Extração 
Vegetal, mesmo assim, com valor positivo de R$ 5.508,00, com pequeno 
impacto na economia.
Cabe ressaltar que a massa salarial, é um indicador efetivo do dinamismo 
da economia, pois representa dinheiro diretamente em circulação. Nova-
mente, o setor responsável pelas maiores perdas é a Indústria de Transfor-
mação, seguida outra vez de Serviços, que desta feita apresenta o dobro 
de perda em salários em relação a abril. No total, deixaram de circular R$ 
5.336.111,00, mais do que o dobro da perda de abril [-R$ 2.527.368,00]. 
Diferente de 2014, maio de 2015 não pôde contar com os ganhos no setor 
de Serviços para atenuar a queda no volume de salários.

Tabela 17 – Geração de salários em Guarulhos por setores IBGE

[valores de maio de 2015 - IPCA]

Setores Maio/14 Maio/15

Extrativa mineral -6.957,46 -41.697,00 

Indústria de transformação -1.645.184,23 -3.306.257,00 

Serviços Industr de Utilidade Pública -24.909,76 -47.515,00 

Construção Civil 521,76 -212.808,00 

Comércio -217.989,69 -177.560,00 

Serviços 1.412.067,96 -1.188.567,00 

Administração Pública 282.878,29 -367.215,00 

Agropecuária, extr vegetal, caça e pesca -1.747,50 5.508,00 

Total -201.320,63 -5.336.111,00 



21

Julho de 2015

Em comparação com o mesmo período de 2014, o top 10 de geração de 
salário apresenta melhora considerável, com exceção de Fabricação de 
Produtos Farmacêuticos e de Confecção [tabela 18].

Grupo CNAE Maio/14 Maio/15 Setor

Atividades Profi ssionais, Científi cas e Técnicas não 
Especifi cadas Anteriormente -8.726,66 271.437,00 Serviços

Fabricação de Equipamentos e Aparelhos Elétricos 
não Especifi cados Anteriormente -14.774,03 79.488,00 Indústria

Comércio Varejista de Produtos Novos não Especifi ca-
dos Anteriormente e de Produtos Usados -88.278,65 71.522,00 Comércio

Comércio Varejista Não-Especializado -14.784,88 60.889,00 Comércio

Atividades de Assistência Psicossocial e à Saúde a 
Portadores de Distúrbios Psíquicos, Defi ciência Mental 

e Dependência Química
22.775,01 53.829,00 Serviços

Outros Serviços Especializados para Construção 4.291,20 49.833,00 Constr. 
Civil

Outras Atividades de Ensino -10.195,39 46.355,00 Serviços

Fabricação de Produtos Farmacêuticos 70.272,12 45.606,00 Indústria

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 57.180,50 41.156,00 Indústria

Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, 
Perfumaria e Cosméticos e Artigos Médicos, ópticos e 

Ortopédicos
4.799,93 37.636,00 Comércio

Tabela 18 – Grupos que mais geraram salários em Guarulhos

[valores de 2015 - IPCA]

Metade dos grupos que menos salários geraram pertence à Indústria de 
Transformação, que mesmo no ano passado apresentava índices negati-
vos no mesmo período. Administração Pública aparece cortando gastos, 
aparentemente, e Transporte Rodoviário de Carga, que em maio de 2014 
apresenta pequeno saldo negativo, em maio de 2015 apresenta esse mes-
mo saldo negativo multiplicado por 24. A queda no volume dos salários 
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de Armazenamento e Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos tam-
bém pode ser parte de um segmento da estrutura de Logística da Cidade.

Setores CNAE Maio/14 Maio/15 Setor

Fabricação de Caminhões e ônibus -22.985,45 -777.416,00 Indústria

Fabricação de Produtos de Metal não Especificados 
Anteriormente -100.307,24 -580.625,00 Indústria

Transporte Rodoviário de Carga -18.927,47 -408.552,00 Serviços

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos 
Automotores -208.178,30 -380.712,00 Indústria

Administração do Estado e da Política Econômica e 
Social 282.878,29 -367.215,00 Adm. 

Publica

Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos 457.506,95 -298.585,00 Serviços

Fabricação de Geradores, Transformadores e Moto-
res Elétricos -179.696,52 -177.551,00 Indústria

Armazenamento, Carga e Descarga 176.624,56 -177.126,00 Serviços

Fabricação de Bebidas Não-Alcoólicas -5.186,10 -138.405,00 Indústria

Educação Superior 33.505,17 -132.355,00 Serviços

Tabela 19 – Grupos que menos geraram salários em Guarulhos

[valores de maio de 2015]
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Considerações Finais
Dada a complexidade, a Indústria de Transformação continua sentindo de 
forma mais acentuada os refl exos da contração econômica, sendo as ati-
vidades ligadas aos produtos de metal e a de equipamentos para o trans-
porte aquelas que mais sofrem retração.
O setor de Serviços que tradicionalmente responde de forma rápida aos 
estímulos econômicos, permanece inalterado, com viés de queda no nú-
mero de empregos. Os setores voltados a alimentação fora do lar diminuí-
ram o dinamismo na Cidade.
Os segmentos públicos devem continuar a apresentar queda no número 
de pessoas alocadas, fruto da austeridade fi scal que obrigatoriamente a 
Prefeitura deverá desenvolver.
Foi identifi cado que as atividades logísticas de  transporte de carga, ar-
mazenamento, carga e descarga, estão presentes no grupo dos que mais 
demitiram em maio e este fato é preocupante, pois indica que  o setor 
logístico está recebendo infl uência da desaceleração de outros setores.
A tendência é de que este cenário permaneça inalterado para os próximos 
meses.
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