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PANORAMA GERAL

1. As recentes medidas de retração do crédito e austeridade fi scal im-
pactam o fl uxo econômico do País, sendo sentido nos mais diversos 
setores da economia.

2. A diminuição do consumo afeta o emprego (diminuição), alterando o 
cenário de valorização de mão de obra.

3. Os setores mais demandantes de investimentos, como a construção 
civil, são afetados de forma mais rápida, pois existe um cenário de 
parcimônia de novos negócios e, com o aumento de juros, os inves-
timentos bancários são mais atrativos do que o investimento no setor 
produtivo, o qual está sujeito aos riscos de mercado.

4. A Indústria continua perdendo posições dada a retração e começa a 
ter efeitos mais contundentes nos segmentos de Comércio e Serviços.

5. A diminuição da produção das montadoras foi sentida de forma ime-
diata no Município, afetando a indústria de componentes de autope-
ças que apresenta retração desde o mês de fevereiro.

6. Os serviços de alocação temporária para mão de obra, os quais são 
acionados em cenários de alta atividade, diminuíram sua intensidade, 
comprometendo o setor de Serviços.

Visão Geral

O Brasil fechou o mês de abril com 49.310.410 postos de empregos. Os 
maiores estoques são dos setores de Serviços e Comércio, com 17.356.209 
e 9.577.474 vagas de trabalho, respectivamente, junto com Serviços In-
dustriais de Utilidade Pública, apresentaram crescimento em relação a 
abril do ano passado. O setor de Construção Civil, devido à baixa deman-
da por novos empreendimentos imobiliários, acumula a maior perda na 
comparação entre períodos, com redução de 8,48%, seguido das Indús-
trias Extrativa e de Transformação.
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Gráfico 1: Estoque de Empregos no Brasil por setores IBGE – abril 2015

Observando-se a série do comportamento do emprego nos meses de abril, 
verifica-se que os resultados negativos são atípicos para esta época do 
ano, pois, de 2010 a 2014 o País teve bom desempenho em praticamente 
todos os setores da economia, ficando apenas a Indústria de Transforma-
ção com resultado negativo em abril de 2014.

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

Setor 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Extrativa Mineral 1.323 2.043 1.655 637 470 -823

Indústria de Transformação 83.059 51.313 30.318 40.603 -3.427 -53.850

Serv. Ind. de Util. Pública 1.804 1.801 2.062 2.237 1.040 -92

Construção Civil 38.418 29.881 40.606 32.921 4.317 -23.048

Comércio 40.725 41.587 33.704 16.631 16.569 -20.882

Serviços 96.583 114.439 82.875 75.220 68.876 -7.530

Administração Pública 4.205 3.028 3.838 3.857 3.487 -73

Agro, extr veg., caça e pesca 38.951 28.133 21.916 24.807 14.052 8.470

Total 305.068 272.225 216.974 196.913 105.384 -97.828
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Os resultados totais do País mostram que em abril deste ano quase to-
dos os setores fi caram negativos, exceto Agropecuária, Extrativa Vegetal, 
Caça e Pesca que tiveram saldo de 8.470 empregos. Resultado impulsio-
nado pelos números da região sudeste.
Consequentemente, os resultados para o estado de São Paulo se asseme-
lham à série Brasil, com saldos positivos somente nos setores de Servi-
ços Industriais de Utilidade Pública e na Agropecuária, Extrativa Vegetal, 
Caça e Pesca e resultados totais positivos na série de 2010 a 2014.

Setor 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Extrativa Mineral 123 70 148 72 -12 -86

Indústria de Transformação 36.041 37.365 19.355 22.031 2.043 -7.076

Serv. Ind. de Util. Pública 361 480 658 468 412 57

Construção Civil 7.622 5.207 11.711 10.101 2.693 -500

Comércio 14.644 10.688 10.135 2.302 3.087 -9.158

Serviços 38.634 43.935 29.251 28.491 24.028 -2.668

Administração Pública 3.279 1.697 2.934 2.155 1.845 -614

Agro, extr veg., caça e pesca 19.140 19.691 11.154 14.607 10.278 8.969

Total 119.844 119.133 85.346 80.227 44.374 -11.076

Tabela 2: Saldo de Empregos dos Setores IBGE 2010 a 2015 – Estado de São Paulo
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Em Guarulhos, o saldo foi negativo em 341 postos de trabalho, com a 
Indústria de Transformação apresentando o maior percentual de demis-
sões no período. Comércio e Construção Civil foram os setores que mais 
empregaram na Cidade no mês de abril. No total, foram 11.431 admitidos 
contra 11.772 desligados.

Tabela 3: Saldo de Empregos dos setores IBGE 2010 a 2015 - Guarulhos

Setor 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Extrativa Mineral -1 3 -4 -4 4 -5

Indústria de Transformação 1.017 449 182 222 -473 -844

Serviços Industr de Utilidade Pública 86 10 8 65 28 -36

Construção Civil -18 173 109 368 288 156

Comércio 264 227 74 82 -242 409

Serviços 970 817 795 1.009 1.211 -9

Administração Pública 196 108 118 71 211 -25

Agro, extr vegetal, caça e pesca 2 3 19 5 11 13

Total 2.516 1.790 1.301 1.818 1.038 -341

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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A série Guarulhos também evidencia a criação expressiva de empregos 
no período de 2010 a 2014.
A relação do estoque Total, de Serviços e Indústria de Transformação 
em comparação com demais cidades do Brasil pode ser vista na tabela 
abaixo.

Tabela 4: Estoque de Empregos em geral e por setores dos municípios

UF Cidade Total Rank 
Total Serviços Rank 

Serv.
Ind. 

Transf.
Rank 
Ind.

SP SÃO PAULO 5.294.146 1 2.639.470 1 512.253 1

RJ RIO DE JANEIRO 2.610.573 2 1.303.003 2 191.980 2

MG BELO HORIZONTE 1.360.563 3 613.957 3 70.307 10

DF BRASÍLIA 1.310.851 4 522.499 4 39.454 22

PR CURITIBA 942.162 5 416.813 5 94.656 5

CE FORTALEZA 820.606 6 359.391 8 88.768 7

BA SALVADOR 787.888 7 381.890 6 36.894 26

RS PORTO ALEGRE 777.011 8 361.099 7 46.676 19

PE RECIFE 744.330 9 330.129 7 39.033 23

GO GOIÂNIA 622.307 10 236.148 10 52.135 14

AM MANAUS 542.906 11 163.968 12 125.062 3

PA BELÉM 435.697 12 159.935 13 17.003 82

SP CAMPINAS 431.824 13 223.557 11 60.813 12

SP GUARULHOS 356.369 14 134.721 16 100.424 4

MA SÃO LUÍS 347.641 15 128.449 17 14.275 104

Observa-se que, de forma geral, a Cidade ocupa o 14º lugar no estoque 
total de empregos, acumulando até o mês de abril deste ano 356.369 pos-
tos de trabalho. Sendo a quarta no ranking da Indústria de Transformação, 
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atrás apenas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus e 16a no 
Setor de Serviços.

Guarulhos
Em relação a abril de 2014, o estoque de empregos de Guarulhos teve 
queda de 0,55%. Os setores que apresentaram melhor desempenho foram 
Agropecuária, Extrativa Vegetal, Caça e Pesca com evolução de 22,39%, 
Serviços (3,53%) e Comércio e Administração Pública com crescimento 
de 1,93% cada. A Indústria Extrativa Mineral exibiu a maior queda no es-
toque, com redução de 11,72% de vagas de trabalho, seguida dos setores 
de Indústria de Transformação (-6,73%), Serviços Industriais de Utilida-
de Pública (-5,64%) e Construção Civil (-4,32%).

Gráfico 2: Estoque de Empregos em Guarulhos por setores – abril 2014 e 2015
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Comércio foi o setor que mais gerou empregos na Cidade no mês de 
abril, pertencendo também ao setor a atividade econômica que mais ge-
rou empregos. Comércio varejista de produtos novos não especificados 
anteriormente e de produtos usados criou 489 novos postos de trabalho e 
compreende os segmentos de artigos do vestuário, calçados, gás, joias e 
relógios, entre outros produtos.
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Tabela 5: Atividades que mais empregaram em Guarulhos

Grupo CNAE 2015

Comércio Varejista de Produtos Novos não Especifi cados Anteriormente e de Produtos 
Usados 489

Outros Serviços Especializados para Construção 265

Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas 142

Atividades Cinematográfi cas, Produção de Vídeos e de Programas de Televisão 92

Transporte rodoviário de carga 81

Atividades de organizações associativas não especifi cadas anteriormente 81

Comércio varejista de material de construção 65

Planos de saúde 56

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo 55

Serviços de assistência social sem alojamento 32

O top dez do emprego 
em abril na cidade de 
Guarulhos é composto 
de atividades perten-
centes aos setores de 
Comércio e Serviços, 
totalizando 1.358 novas 
vagas criadas.
As dez atividades que 
menos empregaram to-
talizaram -760 vagas 
de empregos na Cidade, 
sendo atividades per-
tencentes à Indústria, 
Serviços, Comércio e 
Construção Civil.
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Tabela 6: Atividades que menos empregaram em Guarulhos

Grupo CNAE 2015

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores -109

Locação de Mão-De-Obra Temporária -88

Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos -86

Fabricação de Produtos de Material Plástico -85

Fundição -83

Construção de Outras Obras de Infraestrutura -81

Transporte Aéreo de Passageiros -61

Comércio Varejista Não-Especializado -57

Fabricação de Componentes Eletrônicos -57

Outras Atividades de Serviços Pessoais -53
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O grupo de fabricação de peças e acessórios para veículos automotores, 
apesar de começar o ano de 2015 com saldo positivo, desde o mês de fe-
vereiro vem apresentando redução de vagas de trabalho. Em comparação 
com abril de 2014, o grupo já acumula um percentual de redução de seu 
estoque de -11,77%.

Tabela 7: Estoque de Empregos em geral em Guarulhos

O maior estoque na Cidade é da Administração do estado e da política 
econômica e social, que em relação a abril do ano passado, tem evolução 
de 2,56%. Os trabalhadores deste grupo estão envolvidos com a admi-
nistração pública em geral (executivo e legislativo), com regulação de 
atividades de saúde, educação, cultura e das atividades econômicas.

Comércio
Comércio criou 640 novas vagas em abril, incluindo as demissões do 
setor, foi obtido o saldo de 409 novas vagas de empregos em Guarulhos. 

Maiores estoques 2014 2015 Var %

Administração do estado e da política econômica e social 23.497 24.099 2,56%

Transporte rodoviário de carga 24.148 23.849 -1,24%

Comércio varejista não-especializado 12.624 12.760 1,08%

Comércio varejista de produtos novos não especifi cados 
anteriormente e de produtos usados 11.125 11.742 5,55%

Fabricação de produtos de material plástico 9.464 9.408 -0,59%

Fabricação de peças e acessórios para veículos automo-
tores 10.361 9.142 -11,77%

Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas 8.432 8.769 4,00%

Atividades auxiliares dos transportes aéreos 6.930 8.169 17,88%

Transporte rodoviário de passageiros 7.943 7.903 -0,50%

Fabricação de produtos de metal não especifi cados ante-
riormente 8.287 7.609 -8,18%

Total 122.811 123.450 0,52%
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Além do comércio varejista de produtos novos não especifi cados ante-
riormente e de produtos usados, destacam-se o comércio varejista de ma-
terial para construção e o comércio atacadista especializado em produtos 
alimentícios, bebidas e fumo.

Tabela 8: Atividades que mais empregaram em Guarulhos - Comércio

CNAE Grupo 2015

Comércio varejista de produtos novos não especifi cados anteriormente e de produtos 
usados 489

Comércio varejista de material de construção 65

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo 55

Comércio, Manutenção e Reparação de Motocicletas, Peças e Acessórios 15

Comércio Atacadista Não-Especializado 9

Comércio Atacadista de Produtos de Consumo Não-Alimentar 6

Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas e Animais Vivos 1

O grupo que mais demitiu foi o comércio varejista não especializado. 
Essa atividade compreende lojas de departamento, magazines, varieda-
des, hipermercados, supermercados, mercearias e duty free.

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
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Tabela 9: Atividades que menos empregaram em Guarulhos - Comércio

CNAE Grupo 2015

Comércio Varejista Não-Especializado -57

Comércio Varejista de Equipamentos de Informática e Comunicação -53

Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores -36

Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Automotores -23

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo -17

Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos, Exceto de Tecnologias de 
Informação e Comunicação -14

Manutenção e Reparação de Veículos Automotores -10

Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Perfumaria e Cosméticos e Artigos Médi-
cos, ópticos e Ortopédicos -7

Comércio Varejista de Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos -7

Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos -7

A maioria dos grupos que mais 
demitiram são da área de varejo, 
o que pode refl etir o consumo das 
famílias em busca de economia.
Apesar do comércio varejista não 
especializado ter tido o maior sal-
do negativo, responde pelo maior 
estoque no setor, com uma evo-
lução de 1,08% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
No entanto, destaca-se o comér-
cio atacadista especializado em 
produtos alimentícios, bebidas e 
fumo que teve um incremento de 
14,65% em seu estoque.
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Tabela 10: Maiores estoques do Comércio em Guarulhos

Setores CNAE 2014 2015 Var %

Comércio varejista não especializado 12.624 12.760 1,08%

Comércio varejista de produtos novos não especificados anterior-
mente e de produtos usados 11.125 11742 5,55%

Comércio varejista de material de construção 7.308 7134 -2,38%

Comércio atacadista especializado em outros produtos 5.699 5609 -1,58%

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, 
bebidas e fumo 4.457 5110 14,65%

Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação 4.301 4194 -2,49%

Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo 3.868 4134 6,88%

Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 4.198 3929 -6,41%

Comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar 3.223 3259 1,12%

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cos-
méticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos 2.851 2954 3,61%

Além do comércio atacadista especializado em alimentos, bebidas e 
fumo, o varejo, no mesmo segmento, teve crescimento significativo, evo-
luindo 6,88%.
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Tabela 11: Atividades que mais demitiram em Guarulhos - Indústria

Grupos CNAE 2015

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores -109

Fabricação de Produtos de Material Plástico -85

Fundição -83

Fabricação de Componentes Eletrônicos -57

Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento de Metais -47

Fabricação de Produtos Diversos -41

Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques para Veículos Automotores -41

Fabricação de Produtos de Metal não Especifi cados Anteriormente -41

Fabricação de Artigos para Viagem e de Artefatos Diversos de Couro -36

Fabricação de Produtos de Borracha -25

Indústria
O grupo de fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 
foi a atividade industrial que mais demitiu em abril. Seu saldo negativo 
foi constatado em diversos portes de empresas, contudo, foi observado 
que, em micro e pequenas empresas o saldo de criação de empregos foi 
positivo.
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O ritmo de contratações na Indústrias de Transformação ainda permanece 
lento, porém, o setor tem criado novas vagas em áreas diversas. Em abril, 
destaca-se a fabricação de equipamentos para distribuição e controle de 
energia elétrica com 27 novos postos de trabalho, seguido dos serviços 
de catering, bufê e outros serviços de comida preparada (15 postos) e da 
fabricação de calçados (12 postos).

Tabela 12: Atividades que mais empregaram em Guarulhos - Indústria

Setores CNAE 2015

Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 27

Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada 15

Fabricação de Calçados 12

Fabricação de Artigos de Malharia e Tricotagem 8

Fabricação de Resinas e Elastômeros 8

Fabricação de Produtos Cerâmicos 7

Fabricação de Outros Produtos Alimentícios 6

Fabricação de Embalagens de Papel, Cartolina, Papel-Cartão e Papelão Ondulado 6

Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso na Extração Mineral e na Construção 6

Fabricação de Bebidas Não-Alcoólicas 5

A fabricação de outros 
produtos alimentícios, 
que criou 6 novos postos 
de trabalho em abril, vem 
evoluindo de forma posi-
tiva constantemente, e em 
relação ao mesmo período 
do ano passado seu esto-
que teve um incremento 
de 3,70%.
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Tabela 13: Maiores estoques da Indústria em Guarulhos

Setores CNAE 2014 2015 Var %

Fabricação de produtos de material plástico 9.450 9.408 -0,44%

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 10.357 9.142 -11,73%

Fabricação de produtos de metal não especifi cados anterior-
mente 8.355 7.609 -8,93%

Fabricação de produtos farmacêuticos 5.527 5.589 1,12%

Fabricação de outros produtos alimentícios 4.508 4.675 3,70%

Fabricação de produtos de borracha 4.850 4.675 -3,61%

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida prepa-
rada 3.694 3.654 -1,08%

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento 
de metais 3.239 3.011 -7,04%

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 3.047 2.850 -6,47%

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afi ns 2.474 2.315 -6,43%

A fabricação de produtos farmacêuticos mantém também evolução per-
centual positiva de seu estoque de empregos. Os demais grupos apresen-
tam queda no estoque.
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Tabela 14: Atividades que mais empregaram em Guarulhos - Serviços

Grupos CNAE 2015

Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas 142

Atividades cinematográfi cas, produção de vídeos e de programas de televisão 92

Transporte rodoviário de carga 81

Atividades de organizações associativas não especifi cadas anteriormente 81

Planos de saúde 56

Serviços de assistência social sem alojamento 32

Educação infantil e ensino fundamental 19

Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica 15

Ensino Médio 12

Hotéis e Similares 11

Serviços
Apesar do saldo negativo, pode-se dizer que o setor de Serviços teve 
desempenho regular, pois em relação aos resultados dos grupos que mais 
admitiram, foram gerados 541 novos postos de trabalho, com os serviços 
de restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas no topo, com 
142 vagas criadas.

O grupo com maior número de demissões em 
Serviços é a locação de mão de obra temporária, 
ou seja, são as agências de trabalho que recrutam 
e remuneram trabalhadores para empresas clien-
tes por tempo determinado. A baixa contratação 
em alguns setores afeta de forma direta e indireta 
este tipo de atividade, além da locação de mão 
de obra temporária, a seleção e agenciamento de 
mão de obra também apresentou saldo negativo, 
com menos 37 postos de trabalho.
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Tabela 15: Atividades que mais demitiram em Guarulhos - Serviços

Setor CNAE 2015

Locação de Mão-De-Obra Temporária -88

Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos -86

Transporte Aéreo de Passageiros -61

Outras Atividades de Serviços Pessoais -53

Seleção e Agenciamento de Mão-De-Obra -37

Aluguel de Máquinas e Equipamentos sem Operador -36

Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação -33

Atividades Relacionadas à Organização do Transporte de Carga -33

Armazenamento, Carga e Descarga -28

Serviços de Arquitetura e Engenharia e Atividades Técnicas Relacionadas -25

Os serviços relacionados ao transporte aéreo e à carga e descarga também 
apresentaram ligeira redução de vagas de trabalho no mês de abril.
Porém, apesar de aparecer como uma das atividades que mais demitiram 
no período, o setor de atividades auxiliares do transporte aéreo evoluiu 
frente a abril de 2014, pois, naquela data empregava 6.930 trabalhadores, 
e em 2015 acumula 8.169 postos de trabalho, um crescimento de 17,88%.
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Tabela 16: Maiores Estoques de Empregos em Guarulhos - Serviços

Setores CNAE 2014 2015 Var %

Transporte rodoviário de carga 24.148 23.849 -1,24%

Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas 8.432 8.769 4,00%

Atividades auxiliares dos transportes aéreos 6.930 8.169 17,88%

Transporte rodoviário de passageiros 7.943 7.903 -0,50%

Atividades de atendimento hospitalar 7.736 7.595 -1,82%

Locação de mão-de-obra temporária 7.517 7.550 0,44%

Transporte aéreo de passageiros 6.875 6.972 1,41%

Educação infantil e ensino fundamental 4.228 4.343 2,72%

Atividades relacionadas à organização do transporte de 
carga 3.810 3.518 -7,66%

Armazenamento, carga e descarga 2.763 2.913 5,43%

O setor de armazenamento, carga e descarga também 
teve um crescimento considerável, com evolução de 
5,43% em seu estoque, seguido de restaurantes e outros 
serviços de alimentação e bebidas com percentual posi-
tivo em 4%.

Salários
Com o frequente saldo negativo de emprego na Cida-
de, a circulação do salário diminui de forma contínua, 
como pode ser observado na tabela a seguir, onde se 
verifica que, no período estudado, deixaram de circular 
R$ 2.527.368,00, ficando a cargo da Indústria de Trans-
formação a maior baixa, seguida do setor de Serviços. 
Os números positivos foram apresentados pelos setores 
de Comércio, Construção Civil e Agropecuária.
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Tabela 17: Geração de salários em Guarulhos por setores IBGE

Nos resultados Brasil e estado de São Paulo, apenas agropecuária obteve 
circulação positiva de salários.
Analisando as atividades econômicas de forma específi ca, as que mais 
geraram salários são pertencentes aos setores de comércio, serviços e 
construção civil.

Valores em Reais de 2015.

Setores Abr/14 Abr/15

Extrativa Mineral 5.461,03 -6.990,00

Indústria de Transformação -3.178.284,39 -2.250.214,00

Serviços Industr de Utilidade Pública 31.607,66 -51.401,00

Construção Civil 353.026,53 154.109,00

Comércio -862.764,84 183.552,00

Serviços 563.250,07 -507.226,00

Administração Pública 456.364,64 -61.170,00

Agropecuária, extr vegetal, caça e pesca 7.461,14 11.972,00

Total -2.623.878,17 -2.527.368,00
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Tabela 18: Grupos que mais geraram salários em Guarulhos

Grupo CNAE Abr/14 Abr/15 Setor

Comércio Varejista de Produtos Novos não Espe-
cificados Anteriormente e de Produtos Usados -245.244,48 562.563,00 Comércio

Outros Serviços Especializados para Construção -4.701,14 383.528,00 Construção 
Civil

Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação 
e Bebidas 166.688,10 112.575,00 Serviços

Atividades de Organizações Associativas não 
Especificadas Anteriormente 297,47 85.048,00 Serviços

Comércio Varejista de Material de Construção -18.299,39 80.420,00 Comércio

Atividades Cinematográficas, Produção de 
Vídeos e de Programas de Televisão 8.581,25 72.130,00 Serviços

Planos de Saúde -22.162,20 60.568,00 Serviços

Comércio, Manutenção e Reparação de Motoci-
cletas, Peças e Acessórios 5.439,95 57.015,00 Comércio

Transporte Rodoviário de Carga 319.098,64 54.945,00 Serviços

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 
não Especificadas Anteriormente 363,46 53.339,00 Serviços

Em comparação com o mesmo período em 2014, 
houve melhora no desempenho de alguns setores, 
como o comércio varejista e outros serviços espe-
cializados para construção, que tiveram resulta-
dos negativos no ano passado e em abril de 2015 
foram as atividades com maior circulação de sa-
lários.
Em relação aos resultados negativos, as baixas es-
tão concentradas na Indústria de Transformação, 
sobretudo na fabricação de peças e acessórios 
para veículos automotores.

Valores em Reais de 2015.
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Tabela 19: Grupos que menos geraram salários em Guarulhos
Valores em Reais de 2015.

Grupo CNAE Abr/14 Abr/15 Setor

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos 
Automotores -263.516,82 -402.408,00 Indústria

Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos -19.005,75 -213.635,00 Serviços

Comércio Varejista Não-Especializado 10.450,46 -183.494,00 Comércio

Construção de Outras Obras de Infraestrutura 38.162,94 -173.625,00 Construção 
Civil

Fabricação de Produtos de Material Plástico -42.868,40 -156.750,00 Indústria

Fundição -41.947,86 -154.552,00 Indústria

Fabricação de Componentes Eletrônicos 31.795,96 -126.340,00 Indústria

Fabricação de Geradores, Transformadores e 
Motores Elétricos -314.731,75 -120.968,00 Indústria

Locação de Mão-De-Obra Temporária 10.501,30 -118.958,00 Serviços

Fabricação de Produtos Diversos 2.709,70 -100.610,00 Indústria

Como se prenunciava, existe um mercado bastante retrativo em rela-
ção ao emprego em todos os segmentos e setores no País.
As recentes medidas fi scais afetam o otimismo da economia e adiam 
posições de novos investimentos.
As empresas atuam de forma signifi cativa na diminuição de qualquer 
tipo de excedente e cortam custos, entre os quais, a oferta de mão de 
obra.
Entende-se que nos próximos meses, com o aumento da taxa SELIC, 
a situação não se modifi cará.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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