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Considerações gerais
1. A situação econômica do País, com a diminuição da oferta de crédito 

e aumento do valor do capital afeta a economia de forma geral. Ade-
mais, a depreciação cambial aumentou o custos dos componentes 
importados, obrigando as empresas a fazer ajustes na operação. A 
diminuição da mão de obra aparece como um dos principais itens.

2. Os novos investimentos são represados e postergados, no aguardo 
de cenários mais transparentes,esse fato diminui a ação comercial e 
consequentemente, o volume de produção.

3. No País, considerando o mês de julho, a indústria de transforma-
ção liderou a queda com -64.312 postos de trabalho, seguida de Ser-
viços [-58.010], Comércio [-34.545] e Construção Civil [-21.996].

4. No acompanhamento dos 7 meses do ano, a exceção são as ati-
vidades primárias que apresentam saldo positivo superior a 110 
mil empregos, ajudando a atenuar o resultado geral negativo 
próximo a meio milhão [-494.386].

5. No Estado de São Paulo, a queda de empregos na indústria de 
transformação nos primeiros 7 meses do ano de 2015, é de quase 
80 mil postos [77.390], resultado altamente preocupante, sendo que 
praticamente 30% é resultante do mês de Julho.

6. Guarulhos apresentou saldo negativo de 2.269 postos na geração de 
empregos no mês de julho e o principal setor responsável por essa 
nova queda foi o da Indústria de Transformação com -1.213 postos.

7. Das 10 atividades que mais empregaram, novamente 8 pertencem ao 
setor de Serviços, com destaque para Atividades de Teleatendimento 
com 413 postos gerados, com a chegada de uma importante empre-
sa deste segmento, seguida de Atividades Auxiliares dos Transportes 
Aéreos com 83 postos gerados.
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Visão Geral – Brasil
O saldo de empregos nacional no mês de julho ficou ainda menor em 
relação ao mês anterior com -157.905 postos de trabalho, no acumulado 
do ano já são -497.386 empregos perdidos. A Indústria de Transformação 
segue em queda com -64.312 postos de trabalho, seguida de Serviços 
[-58.010], Comércio [-34.545] e Construção Civil [-21.996]. O único se-
tor que apresentou saldo positivo no mês foi o de Agropecuária, Extra-
ção Vegetal, caça e Pesca com 24.465 postos criados em julho e 110.037 
no período de janeiro a julho de 2015. Administração Pública, apesar de 
exibir saldo negativo em julho, apresenta saldo positivo de 12.741 novos 
postos no período.
No acumulado, Indústria de Transformação também é responsável pela 
maior perda de postos no Brasil [-226.989], seguida de perto por Comér-
cio [-214.145] e Construção Civil vem em terceiro com -154.897.

IBGE Setor jul/15 7 meses

Indústria de transformação -64.312 -226.986

Serviços -58.010 -11.648

Comércio -34.545 -214.145

Construção Civil -21.996 -154.897

Administração Pública -2.001 12.741

Extrativa mineral -795 -8.116

Serviços Industr de Utilidade Pública -711 -1.372

Agropecuária, extr vegetal, caça e pesca 24.465 110.037

Total -157.905 -494.386

1 - Saldo de empregos no Brasil

Comparando-se o estoque de empregos nos meses de julho anteriores, 
Serviços e Comércio, os maiores estoques do País, estão empatados tecni-
camente com os valores que apresentaram em 2014 com 0,19% e 0,16% 
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respectivamente. Os demais setores do IBGE apresentam queda em que 
a maior pertence a Construção Civil [-11,91%], seguida da Indústria de 
Transformação [-5,14%] e da Indústria Extrativa Mineral com -4,77%.

Até Julho 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Serviços 13.913 15.011 15.942 16.594 17.166 17.199

Comércio 7.931 8.567 8.960 9.253 9.477 9.492

Administração Pública 8.793 8.953 9.138 8.970 9.368 9.360

Indústria de transformação 7.842 8.186 8.291 8.359 8.331 7.903

Construção Civil 2.466 2.752 3.008 2.999 2.984 2.629

Agropec., extr.veg., caça e pesca 1.642 1.676 1.659 1.615 1.610 1.589

Serv. Industriais de utilidade pública 398 412 423 432 450 448

Extrativa mineral 220 225 243 263 263 251

Total 43.205 45.783 47.664 48.485 49.649 48.871

2 - Estoque de empregos no Brasil nos meses de julho [em milhares]

São Luís do Maranhão novamente apresenta evolução positiva em seu 
estoque total com 0,11%, embora apresente queda na Indústria e em Ser-
viços [-1,32% e -0,06%, respectivamente]. O município maranhense que 
vem, ao menos, mantendo seu estoque de empregos, ultrapassou Guaru-
lhos no ranking dos 15 municípios que mais empregam. Guarulhos foi a 
segunda cidade com maior percentual de perda nesta lista [-0,63%], a pri-
meira é Recife-PE, com -0,66%. Belo Horizonte-MG entra com -0,59%, 
Curitiba-PR com -0,46%. Salvador, Manaus e Campinas exibem os mes-
mos dígitos: -0,41%. Belém do Pará é a única cidade do ranking com sal-
do positivo na Indústria de Transformação [0,02%], em Serviços [0,11%] 
e no Total [0,18%]. São Paulo apresentou queda novamente em relação a 
junho [-0,24%], assim como todos os demais municípios que mantiveram 
suas posições [tabela 3].

Ranking do estoque de empregos no Brasil
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Visão Geral – Estado de São Paulo

Evolução do estoque de empregos em relação ao mês anterior [julho/junho de 2015]

UF Município Estoque 
Indústria % Estoque 

Serv. % Estoque 
Total Total Rank 

Total

SP São Paulo 502.382 -0,64% 2.625.436 -0,25% 5.255.896 -0,24% 1

RJ Rio De Janeiro 188.232 -0,60% 1.288.978 -0,45% 2.590.563 -0,34% 2

MG Belo Horizonte 68.264 -0,64% 604.147 -0,73% 1.337.445 -0,59% 3

DF Brasília 39.224 -0,74% 524.399 -0,18% 1.307.878 -0,18% 4

PR Curitiba 92.375 -0,91% 413.286 -0,44% 932.780 -0,46% 5

CE Fortaleza 87.577 -0,42% 358.844 -0,62% 817.238 -0,37% 6

BA Salvador 36.281 -0,01% 376.976 -0,41% 774.237 -0,41% 7

RS Porto Alegre 45.631 -1,07% 357.156 -0,38% 769.369 -0,35% 8

PE Recife 38.455 -0,79% 321.721 -0,59% 731.633 -0,66% 9

GO Goiânia 52.182 -0,05% 236.531 -0,09% 622.560 -0,09% 10

AM Manaus 115.287 -2,59% 163.158 -0,07% 533.238 -0,41% 11

PA Belém 17.168 0,02% 159.587 0,11% 435.681 0,18% 12

SP Campinas 58.752 -1,00% 221.088 -0,14% 425.800 -0,41% 13

MA São Luís 13.674 -1,32% 128.292 -0,06% 350.381 0,11% 14

SP Guarulhos 97.029 -1,22% 133.048 -0,02% 349.041 -0,63% 15

3 - Ranking dos 15 municípios que mais empregam no Brasil

O estado de São Paulo demitiu menos em relação ao mês anterior e mes-
mo assim apresenta saldo negativo de 38.109 postos de trabalho e no 
acumulado de 7 meses já são 110.845 empregos perdidos. Apesar de es-
tar relacionado com a Indústria, Serviços Industriais de Utilidade Públi-
ca apresentou saldo positivo no mês de julho, porém soma 2.403 postos 
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IBGE Setor jul/15 7 meses

Extrativa mineral -102 -1.044

Indústria de transformação -23.039 -77.390

Serviços Industriais de Utilidade Pública 176 -2.403

Construção Civil -5.079 -19.200

Comércio -6.175 -63.084

Serviços -14.771 12.330

Administração Pública -1.103 2.756

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 11.984 37.190

Total -38.109 -110.845

4 - Saldo de empregos no estado de São Paulo

negativos no acumulado do ano; e, novamente, Agropecuária, extração 
vegetal, caça e pesca exibe o número positivo de 11.984 postos gerados, 
acumulando 37.190 novos empregos.
O setor de Serviços [-14.771] e Administração Pública [-1.103] embora 
tenham demitido mais do que contratado, ainda mantêm saldo positivo 
no acumulado de 12.330 e 2.756, respectivamente, no período de janeiro 
a julho.
A Indústria de Transfor-
mação com seu saldo ne-
gativo de 23.039 postos 
representa 10,15% das 
perdas no mercado de 
trabalho nacional nesse 
setor; no acumulado de 
7 meses [-77.390] esse 
percentual é de 15,65%.                     

15000 Extrativa mineral

10000 Indústria de transformação

0

5000 Serviços Industr de Utilidade 
Pública

Construção Civil

‐5000

0 Construção Civil

Comércio

‐10000 Servicos

20000

‐15000 Administração Pública

‐25000

‐20000 Agropecuária, extr vegetal, 
caça e pesca

Saldo de empregos no Estado de São Paulo - julho de 2015
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Até julho 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Extrativa mineral 17 19 19 21 21 20

Indústria de transformação 2.808 2.917 2.905 2.906 2.823 2.639

Serv. Industriais de utilidade pública 99 103 104 106 117 114

Construção Civil 629 688 747 720 725 662

Comércio 2.404 2.564 2.656 2.723 2.760 2.747

Serviços 4.735 5.108 5.344 5.549 5.695 5.702

Administração Pública 1.620 1.638 1.629 1.688 1.711 1.703

Agropec., extr.vegetal, caça e pesca 452 440 423 408 389 371

Total 12.764 13.477 13.827 14.120 14.241 13.958

5 - Estoque de empregos no estado de São Paulo [em milhares]

O total do estoque de empregos no estado de São Paulo volta a patamares 
de 2012 com 13.958 postos de emprego. Em relação a junho deste ano, 
a queda foi de -0,27%. Comparando-se o estoque de empregos com ju-
lho de 2014, esse percentual vai a -1,99%. Dos demais setores, quando 
comparados com igual período anterior, apenas Serviços exibe ainda evo-
lução positiva de 0,12%. A Indústria de Transformação segue em queda 
[-6,54%], Construção Civil [-8,7%], Extrativa Mineral [-6,96%] e mesmo 

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, que teve saldo de emprego 
positivo nos últimos meses, em relação a igual período anterior, apresenta 
queda de -4,61%. Este também é um dos setores que apresentam queda, 
no período 2010/2015, de -18,04%; o segundo é a Indústria de Transfor-
mação com -6,02%. Os demais setores, ainda estão com estoque positi-
vo nessa comparação, com destaque para Serviços com 20,43% seguido 
de Serviços Industriais de Utilidade Pública [15,12%] e pelo Comércio 
[14,31%].



9

Agosto de 2015

Guarulhos

Guarulhos apresenta saldo 
negativo de 2.269 postos na 
geração de empregos no mês 
de julho e o principal setor 
responsável por essa nova 
queda é o da Indústria de 
Transformação com -1.213 
postos. Contudo, não foi o 
único, pois houve queda em 
quase todos com exceção de 
Agropecuária que sempre 
foi um setor pouco repre-
sentativo na Cidade. Servi-
ços, embora tenha demitido 
menos do que em junho, 
também apresenta redução 
de 133 empregos. Os 4 pos-

6 - Saldo de empregos em Guarulhos [julho de 2015]

Setores IBGE jul/15 7 meses

Extrativa mineral 15 -27

Indústria de transformação -1.213 -6.252

Serviços Industr de Utilidade Pública 4 -430

Construção Civil -308 -631

Comércio -617 -1.731

Serviços -133 -1.312

Administração Pública -43 -366

Agropecuária, extr vegetal, caça e pesca 26 37

Total -2.269 -10.712

Extrativa mineral

Indústria de transformaçãoIndústria de transformação

Serviços Industr de Utilidade Pública

Construção Civil

Comércio

Servicos

Administração Pública

Agropecuária, extr vegetal, caça e pesca

15 4 26

‐308
‐617

‐133 ‐43

‐1.213

617

Gráfi co 2 - Saldo de empregos por setores IBGE 
Guarulhos - julho 2015
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tos positivos no saldo de empregos em Serviços Industriais de Utilida-
de Pública pertencem ao grupo Geração, Transmissão e Distribuição de 
Energia Elétrica; e dos 26 postos ocupados em Agropecuária, extração 
vegetal, caça e pesca, 25 pertencem ao grupo Atividades Paisagísticas e 1 
a Horticultura e Floricultura.
Das 10 atividades que mais empregaram, novamente 8 pertencem ao se-
tor de Serviços, com destaque para Atividades de Teleatendimento com 
413 postos gerados, seguida de Atividades Auxiliares dos Transportes 
Aéreos com 83 postos gerados.

Atividades que mais empregaram jul/15

Atividades de Teleatendimento 413

Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos 83

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo 57

Atividades de Vigilância, Segurança Privada e Transporte de Valores 50

Fabricação de Embalagens de Papel, Cartolina, Papel-Cartão e Papelão Ondulado 42

Locação de Mão-De-Obra Temporária 40

Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas 35

Locação de Meios de Transporte sem Condutor 33

Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais 32

Serviços Combinados para Apoio a Edifícios 27

7 - Atividades que mais empregaram no mês de julho de 2015 em Guarulhos

O setor que mais demitiu em julho pertence ao Comércio, Comércio Va-
rejista de Produtos Novos não Especificados Anteriormente e de Produtos 
Usados, com -310 postos, seguido do setor de Serviços no Transporte 
Rodoviário de Carga com -241. A Indústria de Transformação aparece em 
terceiro no grupo Fabricação de Produtos de Material Plástico [-212] e 
em quarto com Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automo-
tores [-151]. Na posição 10 temos o que pode ser consequência da queda 
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8 - Atividades que mais demitiram em Guarulhos em julho de 2015

no setor de transporte de carga, pois Armazenamento, Carga e Descarga 
apresenta o saldo negativo de 79 postos de trabalho.

Atividades que mais demitiram em Guarulhos jul/15

Comércio Varejista de Produtos Novos não Especifi cados Anteriormente -310

Transporte Rodoviário de Carga -241

Fabricação de Produtos de Material Plástico -212

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores -151

Outros Serviços Especializados para Construção -125

Fabricação de Artigos de Malharia e Tricotagem -122

Comércio Varejista de Material de Construção -118

Fabricação de Produtos de Metal não Especifi cados Anteriormente -101

Fabricação de Tecidos de Malha -90

Armazenamento, Carga e Descarga -79

Guarulhos perdeu mais 0,63% de seu estoque total de emprego na relação 
junho/julho de 2015. Indústria de Transformação, -1,22%; Construção 
Civil, -2,47%; Comércio, -0,8% e Administração Pública volta a encolher 
um pouco mais: -0,29%. Levíssima recuperação dos setores de Serviços 
Industriais com 0,06% e de Agropecuária com 16,67%, mas vale lembrar 
que esse setor emprega apenas 182 pessoas atualmente.
Em relação ao mesmo período de 7 meses anterior, os percentuais são 
negativos, com exceção de Comércio, 0,66% ou 473 postos e Serviços, 
1,03% ou 1.360 postos a mais do que em julho do ano anterior. Dos 
percentuais negativos cabe citar os mais expressivos como Indústria de 
Transformação com -8,56% ou -9.087 postos e Construção Civil com 
-9,24% ou -1.521 postos de trabalhos em relação aos 7 meses anteriores. 
No total da relação julho 2014/julho 2015, 9.378 empregos deixaram de 
existir formando o percentual de -2,62% [tabela 9].
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Até julho 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Extrativa mineral 702 664 725 624 672 589

Indústria de transformação 112.095 116.487 111.335 109.564 106.116 97.029

Serv. ind. de util. pública 7.303 6.591 6.754 6.743 7.024 6.588

Construção Civil 9.317 10.713 11.321 11.839 16.463 14.942

Comércio 61.163 65.747 69.361 71.300 71.706 72.179

Serviços 103.736 115.834 121.843 125.395 131.688 133.048

Administração Pública 20.360 21.553 22.525 22.888 24.611 24.484

Agro, extr. veg., c. e pesca 133 99 109 104 139 182

Total 314.809 337.688 343.973 348.457 358.419 349.041

9 - Estoque de emprego em Guarulhos nos meses de julho

Indústria em Guarulhos
Grupo CNAE jul/15 7 meses

Fabricação de Produtos de Material Plástico -212 -312

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores -151 -850

Fabricação de Artigos de Malharia e Tricotagem -122 -204

Fabricação de Produtos de Metal não Especificados Anteriormente -101 -507

Fabricação de Tecidos de Malha -90 -92

Fabricação de Produtos de Borracha -70 -271

Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques para Veículos Automotores -69 -505

Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis -51 -78

Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento de Metais -33 -206

Fabricação de Artefatos Têxteis, Exceto Vestuário -32 -97

10 - Atividades que mais demitiram na Indústria em Guarulhos em julho de 2015
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Uma olhada na coluna dos valores acumulados nos 7 primeiros meses 
de 2015 nos dá uma boa ideia de como julho foi impactante para o setor 
têxtil, pois Fabricação de Tecidos de Malha tem 97,83% de seu saldo ne-
gativo no sétimo mês ano, semelhante a Acabamentos em Fios, Tecidos 
e Artefatos Têxteis, com 65,38%; Fabricação de Artigos de Malharia e 
Tricotagem apresentou saldo de -122 postos em julho que são 59,8% de 
seu saldo de -204 postos e ainda temos Fabricação de Artefatos Têxteis, 
Exceto Vestuário com -32 postos em julho do total de -97 no ano e isso 
representa 33% do total que é negativo.
Utilizando a mesma metodologia, percebemos que os demais grupos, in-
felizmente já apareceram nesse ranking neste ano e seguem com declínio 
gradual em seu número de empregos [tabela 10].

Nos grupos que mais admitiram na Indústria de Transformação, carto-
nagem aparece com 42 postos, mas com o total do ano com 31 apenas, 
apontando para um défi cit meses atrás, neste ano, de 11 postos, o que 
sinaliza empregos que foram recuperados. O mesmo raciocínio pode ser 

11 - Atividades que mais admitiram na Indústria em Guarulhos em julho de 2015

Grupo CNAE Jul-15 7 meses

Fabr.de Embalagens de Papel, Cartolina, Papel-Cartão e Papelão Ondulado 42 31

Fabricação de Outros Produtos Alimentícios 21 16

Fabricação de Produtos Farmacêuticos 17 120

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 14 -61

Aparelhamento de Pedras e Fabr. Outros Produtos de Minerais Não-Metálicos 14 -15

Fabricação de Brinquedos e Jogos Recreativos 12 -9

Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada 9 75

Fabricação de Equipamentos para Distribuição e Controle de Energia Elétrica 8 13

Edição de Livros, Jornais, Revistas e Outras Atividades de Edição 6 -5

Fabricação de Aparelhos e Instrumentos de Medida, Teste e Controle 5 11
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utilizado para o segundo lugar, Fabricação de Outros Produtos Alimentí-
cios. Fabricação de Produtos Farmacêuticos segue como maior gerador 
de empregos na Indústria em 2015. Confecção de Artigos do Vestuário e 
Acessórios empregou, mas assim como nos grupos deste tipo que mais 
demitiram, não reabsorveu postos perdidos ao longo do ano [tabela 11].

O setor de Serviços em Guarulhos

Novamente o setor de serviços apresenta saldo negativo de empregos, 
menor do que em junho e outra vez os 10 maiores empregadores somados 
exibem número expressivo de contratações com 739 postos criados. Ati-
vidades de Teleatendimento aparece em primeiro no saldo das contrata-
ções em julho, porém, na soma dos empregos gerados no ano, o primeiro 
lugar é de Atividades de Vigilância, Segurança Privada e Transporte de 
Valores, com 730 postos criados nos primeiros 7 meses. Atividades Au-

Grupo CNAE jul/15 7 meses

Atividades de Teleatendimento 413 232

Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos 83 -418

Atividades de Vigilância, Segurança Privada e Transporte de Valores 50 730

Locação de Mão-De-Obra Temporária 40 -323

Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas 35 66

Locação de Meios de Transporte sem Condutor 33 43

Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais 32 44

Serviços Combinados para Apoio a Edifícios 27 59

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas 
Anteriormente 16 249

Manutenção e Reparação de Veículos Automotores 10 9

12 - Atividades que mais admitiram em Serviços em Guarulhos em julho de 2015
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xiliares dos Transportes Aéreos segue contratando a exemplo de junho, 
porém com maior número de postos criados [foram 20 em junho e em 
julho 83 novas contratações], apesar disso, continua com perda de 418 
vagas de emprego no ano, evento que também ocorre com Locação de 
Mão-De-Obra Temporária com 40 contratações em julho e défi cit de 323 
postos no acumulado do ano.

Transporte Rodoviário de Carga encabeça a lista dos grupos que mais 
demitiram no mês de julho, diminuindo ainda mais seu estoque de em-
pregos: nesse mês foram 26% dos postos do total de desligamentos no 
ano. Os 241 empregos perdidos elevaram o número de desligamentos 
para 928. Provavelmente, atrelados a esse fato, Armazenamento, Carga 
e Descarga e Transporte Aéreo de Carga somam -102 postos na Cidade.
No caso de Transporte Aéreo de Carga, 64% de perda de seus postos de 
trabalho ocorreram em julho; para Armazenamento, Carga e Descarga a 
taxa é de 32% no sétimo mês. 

13 - Atividades que mais demitiram em Serviços em Guarulhos em julho de 2015

Grupo CNAE jul/15 7 meses

Transporte Rodoviário de Carga -241 -928

Armazenamento, Carga e Descarga -79 -250

Atividades Relacionadas à Organização do Transporte de Carga -76 -272

Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação -72 -198

Transporte Rodoviário de Passageiros -60 -289

Atividades de Limpeza -59 -193

Atividades de Atendimento Hospitalar -51 -299

Serviços de Escritório e Apoio Administrativo -25 12

Incorporação de Empreendimentos Imobiliários -24 -22

Transporte Aéreo de Carga -23 -36
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Geração de salários em Guarulhos
O saldo de empregos negativo do mês de julho fez com que deixassem 
de circular R$ 6.618.278,00 em Guarulhos, no qual encabeçam a lista das 
maiores perdas a Indústria de Transformação com -R$ 3.712.479; Comér-
cio, -R$ 1.251.590 e Serviços -R$ 1.075.324. No acumulado, as perdas 
salariais na Indústria nos primeiros sete meses chega a quase 18 milhões 
de reais; Serviços vem em segundo com soma próxima a 6 milhões de 
reais negativos e Comércio com menos 4 milhões. A soma de todos os 
Setores IBGE na Cidade chegou à casa de 31 milhões de reais negativos.

14 - Geração de salários em Guarulhos [em R$]

Aprofundando apenas um pouco mais a análise das perdas salariais, a ta-
bela 15, com as maiores em julho, de acordo com a classificação CNAE, 
difere no ranking quando comparada com a tabela 16 com as perdas acu-
muladas no ano.

Maiores perdas salariais em julho
Dos 10 grupos apresentados, seis pertencem à Indústria de Transforma-
ção que, sozinhos, somam R$ 1.957.322 negativos. O grupo com maior 

Setores IBGE Jul-15 7 meses

Extrativa mineral 20.841,00 -16.566,00 

Indústria de transformação -3.712.479,00 -17.992.801,00 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 7.419,00 -657.616,00 

Construção Civil -518.014,00 -1.718.648,00 

Comércio -1.251.590,00 -3.845.229,00 

Serviços -1.075.324,00 -5.979.480,00 

Administração Pública -117.019,00 -554.591,00 

Agropecuária, extr vegetal, caça e pesca 27.888,00 43.476,00 

Total -6.618.278,00 -30.721.455,00 
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CNAE 2.0 Grupo jul/15 7 meses

Transporte Rodoviário de Carga -537.475 -1.979.008

Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis -508.438 -833.462

Comércio Varejista de Produtos Novos não Especifi cados Anteriormente 
e de Produtos Usados -366.495 -711.952

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores -365.632 -1.905.572

Fabricação de Produtos de Material Plástico -350.497 -828.410

Fabricação de Tecidos de Malha -269.782 -745.443

Fabricação de Produtos de Borracha -240.872 -864.895

Fabricação de Produtos de Metal não Especifi cados Anteriormente -222.101 -1.426.306

Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos -214.558 -256.978

Outros Serviços Especializados para Construção -214.546 -47.925

15 - Maiores perdas salariais na Cidade em julho [em R$]

perda pertence a Serviços, Transporte Rodoviário de Carga, com meio 
milhão de reais. Comércio Varejista de Produtos Novos não Especifi -
cados Anteriormente e de Produtos Usados exibe -366.495, seguido da 
Construção Civil, Outros Serviços Especializados para Construção, com 
-R$ 214.546.

Maiores perdas em 7 meses
Diferentemente das maiores perdas em julho, em que o décimo colocado 
na tabela com grupos CNAE exibe perda de R$ 47.925, ao examinarmos 
a tabela das maiores perdas dos sete meses somados, verifi camos que 
o menor dos grupos apresenta perda de R$ 833.462 [Acabamentos em 
Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis, do setor da Indústria de Transforma-
ção]. Nesta tabela, observa-se oito grupos pertencentes à Indústria e dois 
ao setor de Serviços com desaparecimento de R$ 9.149.191 e de -R$ 
2.963.231, respectivamente. Somados os salários deste pequeno ranking, 
formado apenas de dois setores do IBGE, no acumulado do ano chega-
mos à cifra de -R$ 12.112.422 [tabela 16].
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CNAE 2.0 Grupo jul/15 7 meses

Transporte Rodoviário de Carga -537.475 -1.979.008

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores -365.632 -1.905.572

Fabricação de Produtos de Metal não Especificados Anteriormente -222.101 -1.426.306

Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques para Veículos 
Automotores -190.820 -1.271.351

Fabricação de Produtos Cerâmicos -56.115 -1.068.319

Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos 22.263 -984.223

Fabricação de Caminhões e ônibus -47.446 -906.161

Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes, Lacas e Produtos Afins -69.775 -873.125

Fabricação de Produtos de Borracha -240.872 -864.895

Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis -508.438 -833.462

16 - Maiores perdas salariais na Cidade em 7 meses [em R$]
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Considerações fi nais

1. O País passa por profundos ajustes econômicos. A equipe econômica 
notadamente utiliza-se de instrumentos ortodoxos para controlar o 
movimento infl acionário. Com o controle da demanda, o emprego 
segue em queda, diminuindo o valor do “trabalho”. 

2. Guarulhos continua a apresentar uma tendência negativa e perdeu 
mais 0,63% de seu estoque total de emprego na relação junho/julho 
de 2015. A Indústria de Transformação continua o ritual de demis-
sões e apresenta estoque inferior a 98 mil empregos [-1,22%]; Cons-
trução Civil, -2,47%; Comércio, -0,8% e Administração Pública vol-
ta a encolher um pouco mais: -0,29%. 

3. Fruto de um novo investimento na Cidade, as atividades de Telea-
tendimento aparecem em primeiro no saldo das contratações em ju-
lho, porém, na soma dos empregos gerados no ano, o primeiro lugar 
é de Atividades de Vigilância, Segurança Privada e Transporte de 
Valores, com 730 postos criados nos primeiros 7 meses, empregos 
notadamente com menor qualifi cação.

4. O saldo de empregos negativo do mês de julho fez com que dei-
xassem de circular R$ 6.618.278,00 em Guarulhos, no qual encabe-
çam a lista das maiores perdas a Indústria de transformação com -R$ 
3.712.479.

5. No mês, no setor de Comércio, -R$ 1.251.590 e Serviços -R$ 
1.075.324. No acumulado, as perdas salariais na Indústria nos pri-
meiros sete meses chega a quase 18 milhões de reais; Serviços vem 
em segundo com soma próxima a 6 milhões de reais negativos e 
Comércio com menos 4 milhões. A soma de todos os Setores IBGE 
na Cidade chegou à casa de 31 milhões de reais negativos.



Realização:

ACE Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos
APEG Associação do Polo Empresarial de Guarulhos
ASEC Associação dos Empresários de Cumbica
ASSEAG Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Município de Guarulhos
CIESP Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
DRY PORT São Paulo S/A
ENIAC EDVAC Serviços Educacionais
FACULDADE PROGRESSO Pro-Fac Ensino Superior LTDA
FIG - UNIMESP Centro Universitário Metropolitano de São Paulo
FORSETI Tecnologia e Comunicação Ltda
GUARUCOOP Cooperativa Mista de Trabalho
dos Motoristas Autônomos de Táxi de Guarulhos
GUARUPAS Associação das Empresas
de Transportes Urbanos e Passageiros de Guarulhos e Região
Indústria Mecânica BRASPAR Ltda
OAB Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de GUARULHOS
Prefeitura Municipal de Guarulhos
PROGUARU Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A
SEBRAE/SP Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Estado de São Paulo
SESCON Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis,
de Assessoramento, Perícias, Informação
e Pesquisa do Estado de São Paulo
SETCESP Sindicato das Empresas de Transporte
de Carga de São Paulo e Região
SINCOMERCIO Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos
SINDIQUIMICOS Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Abrasivos,
Material Plástico, Tintas e Vernizes de Guarulhos e Região
STIMMMEG Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região
TOTAL Recursos Humanos
UNG Associação Paulista de Educação e Cultura
UNIFOX Educação Ltda  - EPP

ASSOCIADOS

Empreendedores Inovadores
CONSTRUCAL  - Materiais para Construção
Indústria Mecânica BRASPAR Ltda
Fesma - Tecnologia em Polímeros Ltda –EPP
Glasser - Tecnologia em Alvenaria e Pavimentação


