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Considerações iniciais

O emprego no País ainda continua na trajetória de queda no número 
de postos de trabalho, já atingindo mais de 650 mil postos. O con-
texto de indecisão quanto as medidas fi scais adotadas e consequen-
te maior difi culdade no crédito atuam de forma negativa e adiam as 
decisões de investimentos.
Os investimentos diretos internacionais diminuíram e as decisões 
aguardam o posicionamento mais claro da economia do País para 
se consolidarem. A recente diminuição do grau de investimento, 
encarece o custo de capital das empresas. Também, a expectativa 
no aguardo da defi nição do Banco Central americano em relação à 
taxa de juros de curto prazo, fato que pode acelerar a migração de 
capitais.
A desvalorização do Câmbio pode, no médio prazo, favorecer a 
indústria de transformação, possibilitando mobilizar a indústria 
nacional, substituindo produtos importados, sobretudo, alguns seg-
mentos específi cos nos quais existem diferenciais e customização 
na produção.
Alguns segmentos na indústria de transformação começam a ser 
ativados por essa nova demanda, dado que determinados produtos 
que eram importados tornaram-se caros com a mudança de câmbio 
e a correção de rota passa pela produção nacional.
Existe agora uma clara demanda empresarial na defi nição de instru-
mentos que o apoiem para a retomada, inclusive apontando janelas 
de oportunidades em cadeias produtivas. A indução deste movi-
mento passa pelo governo e apoio de políticas públicas ancoradas 
no MDIC.
No segmento específi co da Construção Civil, entende-se que é ne-
cessário uma reorganização estrutural da relação público e privada, 
assim como o reordenamento da condição de fi nanciamento dos 
players deste segmento. 
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Brasil e Estado de São Paulo
O País perdeu 95.602 postos de trabalho no mês de setembro e, dos oito 
setores avaliados, todos apresentaram números negativos no período, 
sendo serviços e construção civil os que mais demitiram.

Tabela 1: Saldo de empregos meses 2015 - Brasil

IBGE Setor Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Mai/15

Extrativa mineral -1.775 -1.354 -1.605 -885 -993

Indústria de transformação 29.021 1.743 -12.954 -53.400 -61.410

Serviços Ind. de Util. Públ. -11 -297 663 31 104

Construção Civil -4.937 -27.315 -19.717 -25.257 -31.242

Comércio -94.353 -27.500 5.892 -18.254 -16.921

Serviços -31 59.716 61.235 -622 -32.613

Administração Pública -2.322 14.512 3.624 -113 -90

Agropec., extr veg., caça... 10.226 -8.284 -4.271 10.983 32.113

Total -64.182 11.221 32.867 -87.517 -111.052

IBGE Setor Jun/15 Jul/15 Ago/15 Set/15 Total

Extrativa mineral -663 -787 -901 -573 -9.536

Indústria de transformação -64.932 -64.721 -49.904 -10.915 -287.472

Serviços Ind. de Util. Públ. -1.444 -1.001 -977 -771 -3.703

Construção Civil -22.793 -20.636 -24.734 -28.221 -204.852

Comércio -24.414 -33.602 -12.077 -17.253 -238.482

Serviços -35.614 -57.763 6.677 -33.535 -32.550

Administração Pública -745 -2.199 796 -1.088 12.375

Agropec., extr veg., caça... 46.495 26.129 -3.686 -3.246 106.459

Total -104.110 -154.580 -84.806 -95.602 -657.761
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Gráfi co 1: Saldo de empregos acumulado - Brasil
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No acumulado do ano, o País já soma -657.761 vagas de trabalho, onde 
apenas agropecuária e administração pública apresentam saldos positi-
vos de empregos com 106.459 e 12.375 respectivamente. Entende-se que 
agropecuária continua bastante competitiva e existe espaço para diminui-
ção do peso da administração pública no Estado com as novas medidas 
fi scais.

O estado de São Paulo também apresentou saldo negativo para o período, 
com 45.869 postos extintos. Agropecuária foi o único setor a apresentar 
saldo positivo no mês. A indústria de transformação diminui a intensida-
de de demissões que aproximou-se de mil demissões diárias nos últimos 
meses. Esse indicador será acompanhado nos próximos meses para anali-
sar se trata-se de uma tendência.
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Tabela 2: Saldo de emprego meses 2015 – Estado de São Paulo

IBGE Setor Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Mai/15

Extrativa mineral -172 -176 -315 -102 -102

Indústria de transformação 13.655 -4.562 -10.599 -7.381 -16.151

Serviços Ind. de Util. Públ. 24 -545 16 33 -554

Construção Civil 8.236 -4.444 -806 -2.172 -9.512

Comércio -27.014 -5.094 -2.170 -8.938 -3.866

Serviços 1.424 29.843 24.500 -455 -8.889

Administração Pública -1.888 6.367 1.528 -765 -438

Agropec., extr veg., caça... -3.592 -10.891 3.021 9.637 15.093

Total -9.327 10.498 15.175 -10.143 -24.419

IBGE Setor Jun/15 Jul/15 Ago/15 Set/15 Total

Extrativa mineral -90 -102 -54 -42 -1.155

Indústria de transformação -29.405 -23.176 -21.645 -13.997 -113.261

Serviços Ind. de Util. Públ. -1.553 172 -517 -597 -3.521

Construção Civil -5.346 -4.819 -4.023 -7.651 -30.537

Comércio -9.512 -6.118 4.712 -10.190 -68.190

Serviços -18.020 -14.969 3.684 -13.331 3.787

Administração Pública -847 -1.191 850 -519 3.097

Agropec., extr veg., caça... 12.240 12.703 1.117 458 39.786

Total -52.533 -37.500 -15.876 -45.869 -169.994

Nos nove meses de 2015, o Estado acumula perda de 169.994 vagas de 
trabalho, com agropecuária liderando na quantidade de novas contrata-
ções e a indústria de transformação nas demissões, mesmo tendo como 
atenuante a diminuição na intensidade de contratações nos dois últimos 
meses do setor agro.
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Gráfi co 2: Saldo de empregos acumulado – Estado de São Paulo
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Estoque de empregos nos municípios

Cidades Ago/15 Set/15 % Cidades Ago/15 Set/15 %

São Paulo 5.262.050 5.246.053 -0,30% Porto 
Alegre 768.343 767.565 -0,10%

Rio de 
Janeiro 2.606.797 2.605.547 -0,05% Recife 730.115 727.771 -0,32%

Brasília 1.318.732 1.318.210 -0,04% Goiânia 609.899 607.547 -0,39%

Belo 
Horizonte 1.314.550 1.308.496 -0,46% Manaus 529.353 527.689 -0,31%

Curitiba 930.515 927.988 -0,27% Campinas 433.762 432.352 -0,33%

Fortaleza 825.412 823.927 -0,18% Belém 418.794 417.136 -0,40%

Salvador 825.042 823.110 -0,23% São Luís 352.136 351.996 -0,04%

Guarulhos 345.351 344.376 -0,28%Tabela 3:
Estoque de empregos geral nos municípios

Os quinze municípios com os maiores estoques de empregos no País 
apresentaram variação percentual negativa em seu estoque total de em-
pregos em relação ao mês de agosto.
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 Indústria de transformação Serviços

Município Ago/15 Set/15 % Ago/15 Set/15 %

São Paulo 499.973 497.402 -0,51% 2.646.622 2.641.694 -0,19%

Rio de Janeiro 191.715 191.055 -0,34% 1.311.770 1.312.434 0,05%

Brasília 39.560 39.349 -0,53% 511.781 512.399 0,12%

Belo Horizonte 67.508 67.100 -0,60% 584.485 580.667 -0,65%

Curitiba 94.162 93.857 -0,32% 408.689 407.013 -0,41%

Fortaleza 87.299 86.948 -0,40% 366.413 365.943 -0,13%

Salvador 33.807 33.961 0,46% 379.401 378.605 -0,21%

Porto Alegre 44.559 44.254 -0,68% 359.064 358.203 -0,24%

Recife 38.902 38.887 -0,04% 324.345 322.221 -0,65%

Goiânia 51.568 51.342 -0,44% 236.016 235.081 -0,40%

Manaus 111.127 110.542 -0,53% 166.502 166.249 -0,15%

Campinas 62.289 62.009 -0,45% 225.676 225.216 -0,20%

Belém 17.460 17.379 -0,46% 158.702 157.894 -0,51%

São Luís 12.491 12.423 -0,54% 128.905 128.638 -0,21%

Guarulhos 95.643 95.227 -0,43% 133.019 132.786 -0,18%

Guarulhos teve redução de 0,28% em seu estoque em comparação com o 
mês anterior. No entanto, a maior perda foi em Belém, com 0,4% de suas 
vagas de empregos reduzidas.
Em relação aos setores da indústria de transformação e serviços, Guaru-
lhos teve redução de 0,43% e 0,21%, respectivamente. Porto Alegre teve 
a maior perda de seu estoque na indústria de transformação e a cidade 
de Salvador foi a única da lista a criar novas vagas no período. No setor 
de serviços, as cidades de Brasília e Rio de Janeiro apresentaram saldo 
positivo de geração de empregos. Na contramão, Belo Horizonte e Recife 
apresentaram as maiores quedas, ambas com redução de 0,65% de seus 
estoques.

Tabela 4: Estoque de empregos indústria de transformação e serviços nos municípios
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Tabela 5: Saldo de empregos meses 2015 - Guarulhos

IBGE Setor Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Mai/15

Extrativa mineral 1 -8 6 -5 -21

Indústria de transformação -380 -470 -973 -894 -995

Serviços Ind. de Util. Públ. 3 -347 -33 -36 -16

Construção Civil 234 2 -87 104 -176

Comércio -845 -314 95 426 -29

Serviços -682 787 428 106 -563

Administração Pública 32 11 -52 -49 -201

Agropec., extr veg., caça... -1 2 5 11 -1

Total -1.638 -337 -611 -337 -2.002

IBGE Setor Jun/15 Jul/15 Ago/15 Set/15 Total

Extrativa mineral -15 15 -20 -1 -48

Indústria de transformação -1.333 -1.221 -1.087 -416 -7.769

Serviços Ind. de Util. Públ. -3 4 5 0 -423

Construção Civil -390 -316 -200 -236 -1.065

Comércio -430 -605 132 -29 -1.599

Serviços -1.201 -143 -167 -233 -1.668

Administração Pública -65 -63 -65 -61 -513

Agropec., extr veg., caça... -5 26 6 1 44

Total -3.442 -2.303 -1.396 -975 -13.041

Guarulhos
Em Guarulhos, o cenário não é diferente: o mês de setembro teve 975 
postos de trabalho suprimidos, com o setor de agropecuária, com signifi -
cância reduzida em relação aos valores nominais de emprego, com saldo 
positivo e serviços industriais de utilidade pública com saldo igual a zero.
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Gráfico 3: Saldo de empregos acumulado - Guarulhos

Atividades que mais 
e menos empregaram

Teleatendimento continua sendo a atividade que mais emprega no mês, 
assim como foi em agosto, criando mais 275 vagas de emprego. Observa-
-se também, nesta lista, três atividades ligadas à indústria de transfor-
mação, ligadas à impressão, química e materiais de transporte e quatro 
ligadas ao comércio varejista e atacadista.

Desindustrialização e Crise
A Indústria é o setor que mais demitiu, com o atenuante do fato que as 
demissões na indústria de transformação aparentam ter perdido a força no 
último mês. Ainda não é possível enxergar o fundo do poço, mas, possi-
velmente, já foi realizado forte enxugamento do quadro de funcionários 
dos estabelecimentos ou o reflexo do fechamento de empresas em meses 
anteriores.
O ano de 2015 tem no acumulado -13.041 vagas de trabalho. A indús-
tria de transformação acumula a maior perda, considerando os postos de 
trabalho, ela já diminuiu 8% desde o início do ano, sintoma altamente 
preocupante que influi diretamente nos demais segmentos.
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Tabela 6: Atividades que mais empregaram - Geral

Atividades de Teleatendimento 275

Construção de Outras Obras de Infraestrutura 71

Comércio Varejista de Produtos Novos não Especifi cados e de Produtos Usados 69

Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Automotores 46

Atividade de Impressão 45

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo 44

Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas 42

Fabricação de Resinas e Elastômeros 37

Comércio Atacadista Não-Especializado 36

Fabricação de Equipamentos de Transporte não Especifi cados Anteriormente 35

Total 700
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Tabela 7: Atividades que menos empregaram - Geral

Outros Serviços Especializados para Construção -174

Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos -108

Transporte Aéreo de Passageiros -96

Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas -93

Transporte Rodoviário de Passageiros -89

Fabricação de Produtos de Material Plástico -86

Fabricação de Produtos de Metal não Especificados Anteriormente -85

Transporte Rodoviário de Carga -71

Comércio Varejista de Material de Construção -68

Administração do Estado e da Política Econômica e Social -61

Total -931

Indústria
Atividades de impressão teve o maior saldo de empregos na indústria de 
transformação em setembro, com 45 novas vagas de trabalho, seguida de 
fabricação de resinas e elastômeros, com 37 postos criados.

Das atividades que mais demitiram, a primeira do ranking pertence ao 
setor de construção civil, que teve redução de 174 vagas de trabalho, em 
seguida, atividades auxiliares dos transportes aéreos (-108) e transporte 
aéreo de passageiros (-96).
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Tabela 8: Atividades que mais empregaram – Indústria de Transformação

Atividade de Impressão 45

Fabricação de Resinas e Elastômeros 37

Fabricação de Equipamentos de Transporte não Especifi cados Anteriormente 35

Fabricação de Artigos para Viagem e de Artefatos Diversos de Couro 27

Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos 27

Fabricação de Tecidos de Malha 24

Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Industrial Específi co 23

Fabricação de Produtos de Madeira, Cortiça e Material Trançado, Exceto Móveis 12

Fabricação de Sabões, Detergentes, Produtos de Limpeza, Cosméticos, Produtos 
de Perfumaria e de Higiene Pessoal 12

Fabricação de Equipamentos e Aparelhos Elétricos não Especifi cados 
Anteriormente 12

Total 254

Produtos de material plástico foi a atividade que mais demitiu na indús-
tria de transformação no período, com 86 vagas extintas, seguida de ati-
vidade de produtos de metal não especifi cados anteriormente, com -85 
postos de trabalho.

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.
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Tabela 9: Atividades que menos empregaram – Indústria de Transformação

Fabricação de Produtos de Material Plástico -86

Fabricação de Produtos de Metal não Especificados Anteriormente -85

Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral -47

Fabricação de Produtos de Borracha -43

Fabricação de Artigos de Malharia e Tricotagem -33

Fabricação de Componentes Eletrônicos -32

Fabricação de Vidro e de Produtos do Vidro -32

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores -30

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios -29

Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento de Metais -26

Total -443

Serviços

Tabela 10: Atividades que mais empregaram - Serviços

Atividades de Teleatendimento 275

Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas 42

Locação de Mão-De-Obra Temporária 35

Serviços de Assistência Social sem Alojamento 35

Educação Infantil e Ensino Fundamental 25

Serviços de Escritório e Apoio Administrativo 21

Agências de Viagens e Operadores Turísticos 20

Reparação e Manutenção de Equipamentos de Informática e Comunicação 14

Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança 13

Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos 13

Total 493

Das dez atividades que mais empregaram no setor de serviços, mais de 
50% dos postos criados pertencem às atividades de teleatendimento, re-
flexo da instalação da maior empresa do segmento de call center na cida-
de. A atividade seguinte, restaurante e outros serviços de alimentação e 
bebidas, criou 42 vagas de emprego.
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Tabela 11: Atividades que menos empregaram - Serviços

Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos -108

Transporte Aéreo de Passageiros -96

Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas -93

Transporte Rodoviário de Passageiros -89

Transporte Rodoviário de Carga -71

Atividades de Limpeza -55

Armazenamento, Carga e Descarga -53

Atividades de Atendimento Hospitalar -45

Serviços de Arquitetura e Engenharia e Atividades Técnicas Relacionadas -35

Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação -29

Total -674

Os serviços de Logística têm por característica atuarem de forma comple-
mentar às atividades produtivas, sendo natural que dada à diminuição das 
atividades, tenha redução em seu ciclo de atividades. As perdas no perío-
do no setor de serviços estão concentradas nas atividades de transportes, 
com as auxiliares dos transportes aéreos encabeçando o ranking, segui-
da de transportes aéreos de passageiros. Além destas atividades, fi guram 
nesse ranking transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário 
de carga e armazenamento, carga e descarga.

Acesse www.
agendeguarulhos.org.br

e baixe sua revista 
gratuitamente Edições anteriores também 

estão disponíveis
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Em setembro deixaram de circular R$ 3.806.828 na Cidade, representan-
do 9,66% da perda total nos primeiros nove meses, que totalizam menos 
R$ 39.401.910 mensais no acumulado. Indústria de Transformação, em-
bora tenha demitido menos do que no mês anterior, responde por 43% 
das perdas, com menos R$ 1.641.243 em setembro e no acumulado com 
57,87% de participação com perda de R$ 22.803.720.
O setor de serviços aparece com 31,44% de participação no déficit, ou 
menos R$ 1.197.048 no mês; no acumulado de nove meses a perda chega 
a R$ 8.249.143 mensais, com 20,94% nesse ranking.
Comércio, que comparece em terceiro no acumulado, com perda de R$ 
4.210.061 de massa salarial mensal, 10,68% de participação, no mês de 
setembro exibe perda de R$ 328.526, ou 8,63% do total.

Tabela 12: Salários gerados por setor IBGE – setembro/3º trimestre

Guarulhos Salário mensal gerado

Rank Setor IBGE Set/15 3° Trimestre

1 Indústria de transformação -1.641,24 -22.803,72 

2 Serviços -1.197,05 -8.249,14 

3 Comércio -328,53 -4.210,06 

4 Construção Civil -482,04 -2.640,72 

5 Administração Pública -152,67 -842,52 

6 Serviços Industr de Utilidade Pública -7,46 -654,18 

7 Extrativa mineral -0,67 -52,76 

8 Agropecuária, extr vegetal, caça e pesca 2,82 51,19 

Total -3.806,83 -39.401,91 

[Real X 1.000]

Geração de salários no mês de setembro em Guarulhos

A CIDADE PERDENDO RIQUEZA
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Maiores perdas de massa salarial por 
ocupação em Guarulhos

Tabela 13: Maiores perdas salariais – setembro/3º trimestre

Ocupação R$ Set/15 R$  3º 
trim.

Rank 
set/15

Rank 3º 
trim.

Escriturários em Geral, Agentes, Assistentes e 
Auxiliares Administrativos -213.532 -1.992.964 1 1 

Técnicos de Vendas Especializadas -203.447 -532.168 2 23 

Vendedores e Demonstradores em Lojas ou 
Mercados -193.911 -862.315 3 9 

Motoristas de Veículos de Cargas em Geral -170.481 -1.391.278 4 2 

Técnicos em Transportes Aeroviários -165.605 -659.451 5 15 

Operadores de Instalações e Maquinas de Produtos 
Plásticos, de Borracha e Parafi nas -147.650 -607.551 6 19 

Supervisores de Serviços Administrativos (Exceto 
Contabilidade, Finanças e Controle) -137.174 -960.608 7 6 

Almoxarifes e Armazenistas -114.289 -738.594 8 13 

Escriturários de Apoio À Produção -111.146 -1.194.436 9 3 

Construção Civil que comparece em terceiro lugar em setembro, com 
12,66% do total, ou menos R$ 482.036, é o quarto lugar no acumulado, 
com menos R$ 2.640.723 mensais, 6,7% do total.
Administração Pública segue cortando com menos R$ 152.666 em se-
tembro, 0,2% do total do mês e menos R$ 654.179 no acumulado do 
terceiro trimestre, com 1,66% dos cortes apresentados na Cidade.

Analisando pelas ocupações que menos geraram renda no mês de setem-
bro, encabeça esta lista, e também a de maiores perdas no último trimes-
tre, Escriturários em Geral, Agentes, Assistentes e Auxiliares Adminis-
trativos, com menos R$ 213.532 no nono mês e menos R$ 1.992.964 no 
terceiro trimestre. Em segundo lugar no mês de setembro, Técnicos de 
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Maiores ganhos de massa salarial por 
ocupação em Guarulhos

No primeiro lugar do ranking dos maiores ganhos, Operadores de Tele-
marketing é também o maior gerador de massa nos nove meses, com a 
cifra de R$ 608.483 mensais. Em setembro, esse setor adicionou um terço 

Ocupação R$ 
Set/15 R$ 3º trim. Rank 

set/15
Rank  3º 

trim.

Operadores de Telemarketing 203.656 608.483 1 1 

Trabalhadores de Embalagem e de Etiquetagem 81.685 260.681 2 4 

Alimentadores de Linhas de Produção 71.005 -1.016.071 3 496 

Técnicos em Transportes Intermodais 54.961 -181.110 4 432 

Técnicos Químicos 34.371 52.617 5 13 

Magarefes e Afins 33.428 118.698 6 7 

Recepcionistas 31.502 177.119 7 5 

Montadores de Máquinas, Aparelhos e Acessórios 
em Linhas de Montagem 28.969 -432.781 8 473 

Supervisores de Trabalhadores de Atend. Público 27.839 -124.567 9 415 

Tabela 14: Maiores ganhos salariais em Guarulhos

Vendas Especializadas exibe o valor negativo de R$ 203.447, ocupando 
a 23ª posição no terceiro trimestre, com menos R$ 532.168 [esse ranking 
vai até o 500º lugar].
Motoristas de Veículos de Cargas em Geral, embora seja o quarto colo-
cado no ranking de setembro, é o segundo colocado no ranking de perda 
de massa salarial no 3º trimestre, com déficit mensal de R$ 1.391.278. O 
nono colocado em setembro é o terceiro lugar em nove meses, com perda 
de R$ 1.194.436, Escriturários de Apoio à Produção exibe perda de mais 
R$ 111.146 no mês de setembro.
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Considerações fi nais
Em setembro, o País continuou a apresentar forte retração no núme-
ro de empregos. Diariamente, são mais de 3.000 postos perdidos. 
Não existe no momento nenhuma sinalização de mudança de hu-
mor dos empresários para os próximos meses.
A indústria de transformação diminui o ímpeto nas demissões em 
relação aos últimos meses no País, mas, no acumulado do ano, já 
ultrapassa 287 mil postos, superior a três vezes o emprego indus-
trial atual da cidade de Guarulhos.
O consumo das famílias movimenta o fl uxo econômico das cida-
des, sendo que o mesmo é alimentado pelos salários. Neste aspecto, 
cabe ressaltar que em setembro deixaram de circular R$ 3.806.828 
na Cidade, representando 9,66% da perda total nos primeiros nove 
meses, que totalizaram menos R$ 39.401.910 mensais no acumula-
do. Indústria de Transformação, embora tenha demitido menos do 
que no mês anterior, responde por 43% das perdas, com menos R$ 
1.641.243 em setembro e no acumulado com 57,87% de participa-
ção com perda de R$ 22.803.720.

dessa massa, ou seja, R$ 203.656. No segundo lugar, Trabalhadores de 
Embalagem e de Etiquetagem gerou R$ 81.685, somando R$ 260.681 
positivos no terceiro trimestre. Tal não ocorre com o terceiro colocado no 
mês, Alimentadores de Linhas de Produção, que embora tenha contratado 
e gerado R$ 71.005 em setembro, amarga a 496ª posição, do ranking de 
500 posições, com massa salarial negativa de R$ 1.016.071. O mesmo 
ocorre com Técnicos em Transportes Intermodais, que é quarto lugar em 
setembro, com geração de massa salarial positiva de R$ 54.961 e é tam-
bém ocupante do 432º lugar no terceiro trimestre com menos R$ 181.100. 
A proximidade com as festas de fi m de ano talvez explique o incremento 
de R$ 33.428 na ocupação Magarefes e Afi ns [serviços de açougue] em 
setembro que, apesar desse momento delicado na economia da Cidade, 
apresentou massa salarial no terceiro trimestre de R$ 118.698.



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

ASSOCIADOS

Empreendedor Inovador
Aarão Ruben de Oliveira - CONSTRUCAL
Laudirley Dourado - FESMA
Loredana Piovesan Glasser - GLASSER
Wilson Veiga Arambul - BRASPAR PARAFUSOS


